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PDMR DEALINGS ÉS SAFE HARBOUR REZSIM
Ki az a
PDMR/PCA?

Milyen
tranzakciókkal
kell
foglalkoznunk?

Ki, mit és mikor
tegyen?

Tilalmi
időszakban
kereskedhetünk?

Vedd vissza a
részvényed?

Stabilizáld
magad?

Q&A
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KI AZ A PDMR/PCA?
P
D
M
R

Ügyvezető,
döntéshozó
vagy
felügyeleti szervében betöltött tagság
Olyan senior executive, aki bennfentes
információkhoz rendszeresen hozzáfér és
stratégiai döntést hozhat

Házastárs, bejegyzett élettárs
P
C
A

Eltartottnak minősülő gyermek
Rokon, aki 1 éve közös háztartásban él

d) pontos PCA
Jogi személy, trust, partnership

Amelyben PDMR egy PDMR/PCA
Csak ha képes a befektetési döntést befolyásolni
ESMA Q&A 7.7

PDMR/PCA ellenőrzése alatt áll
PDMR/PCA javára jött létre
Gazdasági érdekeik alapvetően egyeznek
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MILYEN TRANZAKCIÓKKAL KELL FOGLALKOZNUNK?
PDMR/ PCA saját javára bonyolított, részvényeire vagy hitelviszonyt megtestesítő eszközeire, vagy az
ezekhez kapcsolódó származtatott vagy más pénzügyi eszközökre vonatkozóan kötött minden ügylet.
Tulajdonképpen sajátszámlás kereskedés, például:
Eszköz megszerzése, eladása, shortolása,
jegyzése, cseréje

Opciók elfogadása, lehívása, swap, derivatív
ügyletek (akkor is ha cash-settled)

Adott/kapott
adományok

Eszköz zálogosítása, kölcsönbe vétele/adása

ajándékok,

Jegyzésben való részvétel

öröklés,

Feltételes ügyletek

A kibocsátó az eszközének bevezetését kérelmezte, vagy forgalmazását jóváhagyta a kereskedési
helyszínen
+ éves szinten bruttó 5.000,- EUR összeghatár a tranzakcióval átlépésre került.
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KI, MIT ÉS MIKOR TEGYEN?

Bejelentési és
közzététel

Előzetes
kötelezettségek

A kötelezettségek indoka: a bennfentes kereskedelem elleni védelem, valamint piaci
jelzések adása a pénzügyi eszközről.
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A kibocsátó írásban értesíti a PDMR-t kötelezettségeiről
A PDMR írásban értesíti a PCA-t a
kötelezettségeiről

A kibocsátó jegyzéket
PDMR/PCA-kről

vezet

a

Kibocsátó
PDMR/PCA

Közzététel T+3
Bejelentés T+3

OAM
(kozzetetelek.mnb.hu)
MNB

TEGYÜNK BEJELENTÉST!
A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által lebonyolított
ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa
1.

A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok

a)

Név

2.

Az értesítés indoka

Brew Bau Investor Kft.

Szoros kapcsolatban álló személy a MAR 3. cikk (1) bekezdés 26. pont
d) alpontja alapján
Érintett PDMR: Kriváni Konrád Lajos CEO

a)

Pozíció/státus

b)

Első értesítés/ Módosítás

3.

A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy az aukcióellenőrre vonatkozó
adatok

a)

Név

XY Nyrt.

b)

LEI

529900FTHQ1JFP3YS408
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Első értesítés

TEGYÜNK BEJELENTÉST!

4.

Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes ügylettípusokra; iii. az egyes
időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le

a)

A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa
Azonosító kód

b)

Az ügylet jellege

c)

Ár(ak) és volumenek

d)

Összesített információ
— Összesített volumen
— Ár

e)

Az ügylet dátuma (UTC idő)

f)

Az ügylet helye (MIC kód)
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XY Nyrt. törzsrészvény
ISIN: HU0000078543
Rövidre eladás (short ügylet)

Ár(ak)

Volumen(ek)

2.340,- Ft/db

16.000 db

Összesített volumen: 16.000 db
Ár: 2.340,- Ft/db
2019-02-12 10:37
XBUD

TILALMI IDŐSZAK
A PDMR (a kibocsátó és a PCA számára nem) részére ügyletkötési tilalom a rendszeres tájékoztatási
kötelezettség alá tartozó jelentés közzétételét megelőző 30 napban. ESMA Q&A 7.10.
Kivételes körülmények esetén a kibocsátó engedélyezheti a kereskedést (súlyos pénzügyi nehézség)

Ügylet fogalma: azonos a bejelentés és közzététel alá eső ügyletek fogalmával ESMA Q&A 7.10.

Tilalmi időszak
kezdete

Tilalmi időszak
kezdete
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Tilalmi időszak
kezdete

Féléves jelentés
Közzététele

30 nap

30 nap

30 nap

Kulcsadatok
közzététele

Éves jelentés
Közzététele

SAFE HARBOUR REZSIM – VEDD VISSZA A RÉSZVÉNYED? 1
Buy-back előnyei
Tőkeszerkezet
megváltoztatása
EPS növelése
Készpénz lekötése

Likviditás biztosítása
Signaling theory
Ösztönzés
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Közgyűlési
felhatalmazás (db,
idő, ráfordítás)
Saját tőke nem
csökkenhet a
jegyzett tőke alá

Csak teljesen
befizetett
részvényt lehet
megvásárolni

Buy-back hátrányai
Szavazati arányok
megváltozása
Egyenlő bánásmód
megsértése
Piaci visszaélések
lehetősége

SAFE HARBOUR REZSIM – VEDD VISSZA A RÉSZVÉNYED? 2
Safe harbour : amennyiben az kibocsátó teljesíti a feltéteket ipso iure mentesül a
piaci visszaélésekre vonatkozó rezsim alól.
OAM alkalmazása

Megfelelő
közzététel a
kereskedést
megelőzően
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Jelentés az
NCA-nak és
közzététel
(T+7)

Árak és
határértékek

Célkitűzés

Darabszám

Érintett kereskedési
helyszín

Tőkecsökkentés

Előirányzat

Vételi ügylet részvényre
(kivételek)

Debt to equity

Időszak

Árfolyam- és a
25%-os korlát
(a végrehajtáskor)

Részvényopciók és
egyéb ösztönzők

SAFE HARBOUR REZSIM – STABILIZÁLD MAGAD?
Célja: jelentős összegű kibocsátás esetén árfolyamvédelem az eladói nyomás ellen
korlátozott ideig, ezáltal rendezett piacot biztosítson.
OAM alkalmazása
Megfelelő
közzététel a
kereskedést
megelőzően

Jelentés az
NCA-nak és
közzététel
(T+7)

Árak és
határértékek

Időben
korlátozott

Esetlegesség

Valamennyi
érintett NCA

Tilos kibocsátási
árfolyam felett

Részvény esetén
30 nap

Árfolyamvédelem
Időszak és végző
bef. váll.
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Greenshoe és
túljegyzési opció

Kötvény esetén 60
nap

