
 
 

 
 
 
 
 

A Budapesti Értékt őzsde Zrt. Vezérigazgatójának 
50/2011. számú határozata 

 
 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde) 
vezérigazgatója a NUTEX Befektetési Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság (1147 Budapest, 
Telepes utca 53.) kibocsátó (a továbbiakban Kibocsátó) törzsrészvényeinek tőzsdei kereskedését 
2011. február 28-tól 2011. március 7-ig, hat (6) te ljes T őzsdenapra felfüggeszti  (a felfüggesztést 
követő első Tőzsdenap: 2011. március 8.). 
 

Indokolás 
 
A Kibocsátó 2010. április 30-án, október 10-én és december 19-én hozott közgyűlési határozataival 
döntött részvényei névértékének 6 forintról 600 forintra történő felemeléséről részvényösszevonás 
formájában, majd a részvények névértékének 600 forintról 24 forintra történő leszállításáról, valamint 
ezt követő két tőkeemelésről (260 000 + 700 000 darab). A Kibocsátóval és a KELER Zrt.-vel történt 
egyeztetés eredményeképpen megállapítást nyert, hogy a részvénycsere lebonyolítása érdekében – 
tekintettel a folyamat összetettségére és a részvénycsere ideje alatt az elszámolással kapcsolatos 
nehézségekre – szükséges a NUTEX részvények tőzsdei kereskedésének hat (6) Tőzsdenapra 
történő felfüggesztése. A KELER Zrt. és a Kibocsátó között létrejött megállapodás, valamint a 
Tőzsdével folytatott egyeztetések során kialakult eljárásrend szerint a 6 forintos névértékű 
(HU0000073176 ISIN azonosítóval rendelkező) részvények utolsó kereskedési napja 2011. március 
2., a 24 forintos névértékű (HU0000106448 ISIN azonosítóval rendelkező) részvények első 
kereskedési napja 2011. március 3., azzal, hogy az eljárás technikai lebonyolítása miatt a kereskedés 
2011. február 28-tól 2011. március 7-ig felfüggesztésre kerül (tehát a 6 forintos névértékű 
részvényekkel ténylegesen 2011. február 25-én lehet utoljára kereskedni, míg a 24 forintos névértékű 
részvényekkel ténylegesen 2011. március 8-án lehet először kereskedni). 
 
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt.) 325§ (1) bekezdése értelmében a 
„tőzsde szabályzatában meghatározott személy legfeljebb tíz tőzsdenapra felfüggesztheti 
meghatározott tőzsdei termék forgalmazását, ha […] a tőzsdei kereskedés elszámolása nem 
biztosított. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése előírja, hogy „a tőzsde szabályzatában meghatározott 
személy által elrendelt három tőzsdenapot meghaladó felfüggesztéshez a Felügyelet előzetes 
hozzájárulása szükséges”, ezért a Tőzsde kérelemmel fordult a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéhez (a továbbiakban PSZÁF) az előzetes hozzájárulás beszerzése érdekében. A PSZÁF 
KE-III-74/2011. számú, 2011. február 17-én kelt határozatával a hozzájárulást megadta. 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályokról című szabályzatának (a továbbiakban Szabályzat) 23. pontja 
rendelkezik a tőzsdei kereskedés felfüggesztéséről. A 23.1 b) pont értelmében a Tőzsde az adott 
értékpapír kereskedését felfüggesztheti, amennyiben „értékpapír csere, illetve megosztás gyakorlati 
lebonyolításának megkönnyítése érdekében” erre szükség van. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 
 
Budapest, 2011. február 25. 
 
 
 
 Dr. Mohai György 
 vezérigazgató 


