
  

 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának 
17/2018. számú határozata 

 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde) 
vezérigazgatója a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, 
Rómer Flóris utca 55.) kibocsátóval (a továbbiakban: Kibocsátó) szemben alkalmazott elkülönítés 
szankciót 2018. január 16. napjától megszünteti. 
 
A Tőzsde vezérigazgatója a Kibocsátó törzsrészvényeit (ISIN azonosító: HU0000107537) az 
elkülönítés megszüntetésével egyidejűleg 2018. január 16. napjától visszasorolja a Részvények 
T kategóriába, és a Kibocsátó részvényeinek kereskedése során alkalmazott kereskedési 
modellt az „Aukciós Kereskedési Modellről” „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési 
Modellre” módosítja. Az elkülönítés tényének feltüntetése az értékpapír neve mellől törlésre 
kerül. 
 
Fentieknek megfelelően a Tőzsde vezérigazgatója az elkülönítés megszüntetésének napjával a 
Terméklista adatait az alábbiak szerint módosítja: 

 Régi adat Új adat 

Tőzsdei kategória: Elkülönített részvények T 

Értékpapír megnevezése: 
 SET GROUP részvény 
(elkülönített részvény) 

 SET GROUP részvény 

 
 
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, amelyet 
a Tőzsde Igazgatóságának címezve a vezérigazgatóhoz kell benyújtani. 
 
 

Indokolás 

 
A Tőzsde vezérigazgatója 18/2017. számú határozatával1 a Kibocsátó törzsrészvényeit (ISIN azonosító: 
HU0000107537) a Részvények T kategóriából 2017. január 13. napjától 6 (Hat) hónapos időtartamra 
elkülönítette, egyidejűleg a Kibocsátó részvényeinek kereskedése során alkalmazott kereskedési 
modellt a „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellről” „Aukciós Kereskedési Modellre” 
módosította. Az elkülönítés ténye az értékpapír neve mellett is feltüntetésre került. A vezérigazgató 
egyúttal felszólította a Kibocsátót, hogy a Tőzsde felé fennálló tartozásait haladéktalanul rendezze, és 
felhívta a Kibocsátó figyelmét arra, hogy amennyiben a fennálló tartozásait továbbra sem rendezi, 
illetve, ha a jövőben sem tesz eleget díjfizetési kötelezettségének, a Tőzsde az elkülönítés időtartama 
alatt, vagy azt követően felszámolási eljárást is indíthat a Kibocsátóval szemben. 
 
A Tőzsde vezérigazgatója 257/2017. számú határozatával2 a Kibocsátóval szemben alkalmazott 
elkülönítés szankciót 2017. július 13. napjától további 6 (Hat) hónapos időtartamra meghosszabbította, 
egyúttal a Kibocsátót figyelmeztetés szankcióban részesítette és felszólította arra, hogy a Tőzsde felé 
fennálló kötelezettségeinek esedékességkor tegyen eleget. 
 
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című 
szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve (a továbbiakban: 
Szabályzat) 28.4.4.4 pontja szerint az elkülönítés időtartamának leteltét megelőző 8 (Nyolc) 
Tőzsdenapon belül a Tőzsde megvizsgálja, hogy a Kibocsátó teljesíti-e a Szabályzat 28.4.4.5 pontjában 
meghatározott feltételeket, és a vezérigazgató határozattal dönt az elkülönítés megszüntetéséről, vagy 
az elkülönítés időtartamának meghosszabbításáról. 
 

                                              
1 https://bet.hu/newkibdata/123159498/TRINV_elk_l_n_t_s_VH_20170106.pdf 
2 https://bet.hu/newkibdata/123916525/SET_elk_l_n_t_s_VH_20170712.pdf  
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A Kibocsátó értékpapírjainak elkülönítése az elkülönítés időtartamának leteltét követően a Szabályzat 
28.4.4.5 pontja alapján az alábbi feltételek együttes fennállása esetén szüntethető meg: 
a) a Kibocsátó az elkülönítés alatt megszüntette az elkülönítés szankciót kiváltó valamennyi szabályzat- 
vagy kötelezettségszegést, és 
b) az elkülönítés időtartama alatt elkövetett szabályzat- vagy kötelezettségszegés miatt sem a Tőzsde, 
sem a Felügyelet nem alkalmazott újabb szankciót a Kibocsátóval szemben, és 
c) a Kibocsátónak a Tőzsde felé nincs lejárt tartozása. 
Ezen feltételek együttes teljesülése esetén a Kibocsátó értékpapírjainak elkülönítését a vezérigazgató 
határozattal megszünteti, és a szankció alkalmazását megelőzően a Részvények T illetve Részvények 
Standard kategóriába tartozó értékpapír-sorozatot visszasorolja az elkülönítés előtti kategóriába. 
 
A Szabályzat 28.4.4.6 pontja szerint az elkülönítés megszüntetésének és ezzel egyidejűleg az 
értékpapírok visszasorolása hatályba lépésének dátumát a vezérigazgató határozza meg, amely nem 
lehet korábbi, mint az elkülönítés megszüntetéséről szóló határozat keltétől számított 2. (Második) 
Tőzsdenap. 
 
A Szabályzat 28.4.4.9 pontja alapján a Vezérigazgató az elkülönítés megszüntetéséről szóló 
határozatában az elkülönítés megszüntetésének napjával a Kibocsátó értékpapírjainak kereskedése 
során alkalmazott kereskedési modellt az „Aukciós Kereskedési Modellről” „Folyamatos kereskedés 
aukciókkal Kereskedési Modellre” módosítja. 
 
A felülvizsgálat során a Tőzsde megállapította, hogy a Kibocsátó az elkülönítés időtartama alatt, a 
Tőzsde felé korábban fennálló tartozásának rendezésével megszüntette a szankciót kiváltó valamennyi 
szabályzat-, illetve kötelezettségszegést, illetve a Kibocsátó megfelel a Szabályzat fenti, 28.4.4.5 
pontjában meghatározott valamennyi feltételnek. 
 
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott. 
 
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik. 
 
Budapest, 2018. január 12. 

  
 
 
 Végh Richárd 
 elnök-vezérigazgató 
 
 
 


