A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatójának
9/2019. számú határozata
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Tőzsde)
vezérigazgatója az Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1163 Budapest, Cziráki u. 26-32. II. 144.) kibocsátó (a továbbiakban: Kibocsátó)
törzsrészvényeinek tőzsdei kereskedését a 2019. január 10-i Tőzsdenapon a kereskedés
kezdetétől felfüggeszti.
A fenti szankció alkalmazásán túlmenően a Tőzsde vezérigazgatója a Kibocsátó törzsrészvényeit
(ISIN azonosító: HU0000154927) a Részvények Standard kategóriából 2019. január 16. napjától 6
(Hat) hónapos időtartamra elkülöníti, egyidejűleg a Kibocsátó részvényeinek kereskedése során
alkalmazott kereskedési modellt a „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellről”
„Aukciós Kereskedési Modellre” módosítja. Az elkülönítés ténye az értékpapír neve mellett is
feltüntetésre kerül. Fentieknek megfelelően a Tőzsde vezérigazgatója az elkülönítés fenti hatályba
lépésének napjával a Terméklista adatait az alábbiak szerint módosítja:
Régi adat
Tőzsdei kategória:
Értékpapír megnevezése:

Új adat

Standard

Elkülönített részvények

EHEP részvény

EHEP részvény
(elkülönített részvény)

A vezérigazgató egyúttal felhívja a Kibocsátó részvényeseinek figyelmét, hogy haladéktalanul
intézkedjenek a jogszabályi előírásoknak megfelelő működés helyreállításáról, annak
érdekében, hogy a Kibocsátó eleget tudjon tenni a jogszabályokban és a Tőzsdei Szabályokban
foglaltaknak és gondoskodjon a Tőzsdével való folyamatos kapcsolattartás biztosításáról.
A vezérigazgató felhívja továbbá a részvényesek figyelmét, hogy amennyiben a Kibocsátó
jogszerű működésének helyreállítása nem történik meg, a Tőzsde törlés szankciót is jogosult
alkalmazni.
A Tőzsde vezérigazgatója a Kibocsátó törzsrészvényei (ISIN azonosító: HU0000154927)
vonatkozásában elrendeli a nyitott ajánlatok törlését 2019. január 15-én a napzárás folyamán.
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet, amelyet
a Tőzsde Igazgatóságának címezve a vezérigazgatóhoz kell benyújtani.
Indokolás

„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Üzletszabályzata” című
szabályzat Második, Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyvének (a továbbiakban:
Szabályzat) 19.1 pontja szerint a Tpt. hatálya alá tartozó Kibocsátók rendkívüli tájékoztatási
kötelezettségüknek a Tpt.-ben, illetve más vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek eleget
tenni és e tájékoztatásokat az ÁÜSZ Hatodik, Tőzsdei Szabályalkotási és Közzétételi Szabályok című
Könyve szerint közzétenni.

A Kibocsátó 2018. november 7. napján 17 óra 20 perckor a Tőzsde honlapján közzétett egyéb
tájékoztatás1 útján arról értesítette a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó igazgatóságának és
felügyelőbizottságának (és auditbizottságának) tagjai lemondtak a Társaságnál betöltött tisztségükről.
A fenti lemondások a Ptk. 3:25. § (4) bekezdése alapján az új vezető tisztségviselő megválasztásával,
ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válnak hatályossá.
A Kibocsátó 2019. január 4. napján 12 óra 17 perckor a Tőzsde honlapján közzétett közgyűlési
jegyzőkönyv2 útján arról is tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó megismételt közgyűlésén
részvényes nem jelent meg, így határozatképtelenség okán 2019. január 6-át követően vezetőség
nélkül marad a társaság, új tisztségviselők megválasztására nem került sor. A Kibocsátó többek között
arról is tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy 2019. január 6. után a társaság telefonszámmal nem fog
rendelkezni, székhelye, weboldala és e-mail címe valószínűleg viszonylag rövid időn belül elérhetetlen
lesz.
A Szabályzat 17.1.1. pontja alapján a Kibocsátó a forgalomban tartás alatt folyamatosan köteles
biztosítani, hogy elérhető legyen az általa megjelölt elérhetőségeken. Az elérhetőségekben
bekövetkezett változást a Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 1 (Egy) Tőzsdenapon belül a
Honlapon közzétenni. A Kibocsátó köteles a Tőzsdétől – bse.hu címekről – érkezett e-mailekre a Tőzsde
által meghatározott határidőn, ennek hiányában legkésőbb 8 (Nyolc) Tőzsdenapon belül válaszolni,
illetőleg Tőzsdenapokon köteles fogadni a Tőzsdének a Kibocsátó által megadott számra érkező
telefonhívásait, valamint köteles gondoskodni a levelezési címére megküldött küldemények folyamatos
átvételéről.
A Szabályzat 23.1 rendelkezése szerint a Tőzsdei Terméknek mindenkor meg kell felelnie a rendezett,
áttekinthető és tisztességes tőzsdei kereskedés követelményeinek. A Tpt. 325. § (1) bekezdésében
foglaltak, valamint a Szabályzat 23.2 pontja alapján a Tőzsde felfüggesztheti a Tőzsdei Termékkel
történő kereskedést, amennyiben az nem felel meg a Tőzsdei Szabálynak, kivéve, ha ez a felfüggesztés
jelentősen sértené a befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését. A kereskedés
felfüggesztéséről, illetve a felfüggesztés megszüntetéséről szóló döntés meghozatala során a Tőzsde
a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint jár el.
A Szabályzat 23.4 pontja szerint amennyiben a kereskedés felfüggesztésének oka megszűnik, illetve
abban az esetben, ha a felfüggesztés időtartama alatt a Felügyelet előírja a Tőzsde számára a
felfüggesztés megszüntetését, úgy a kereskedés felfüggesztését a Tőzsde megszünteti.
A Szabályzat 28.1 pontja úgy rendelkezik, hogy a Tőzsdei Szabályban meghatározott kötelezettségek
nemteljesítése, tartalmában hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a vezérigazgató, illetve az
Igazgatóság a 4. pontnak megfelelően jogosult a Kibocsátóval szemben határozatba foglalt szankciót
alkalmazni.
A Szabályzat 28.2. pontja alapján a vezérigazgató az alábbi szankciók alkalmazását jogosult elrendelni:
[…]
d) a Kibocsátó Részvények Prémium, Részvények Standard vagy Részvények T kategóriába tartozó
értékpapírjának elkülönítése,
e) a Kibocsátó értékpapírjának törlése.
A Szabályzat 28.3.6. pontja úgy rendelkezik, hogy a vezérigazgató, illetve az Igazgatóság indokolt és
sürgős esetben, különösen a befektetők érdekeinek védelme érdekében jogosult a szankció
meghozatala előtt a Kibocsátó 28.3.1 pont szerinti felhívását mellőzni és a szankciós határozatot enélkül
meghozni.
A Szabályzat 28.4.4.1 pontja alapján súlyos szabályzat- és kötelezettségszegés esetén a vezérigazgató
jogosult a Kibocsátó Részvények Prémium, Részvények Standard vagy Részvények T kategóriába
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tartozó értékpapírjainak elkülönítésére (kategóriákon kívül helyezésére). Az elkülönítés a fokozatosság
elvének értelmében akkor alkalmazandó, ha az adott Kibocsátó a szabályzat- és kötelezettségszegést
megelőző két éven belül már részesült pénzbírság szankcióban. Különösen indokolt esetben
(különösen a befektetői érdekek védelme miatt) az elkülönítés akkor is alkalmazható, ha annak
alkalmazását megelőzően nem részesült a Kibocsátó pénzbírságban. […]
A Szabályzat 28.4.4.2 pontja szerint az elkülönítés hatályba lépésének dátumát a vezérigazgató
határozza meg, amely nem lehet korábbi, mint az elkülönítésről szóló határozat keltétől számított 5.
(Ötödik) Tőzsdenap.
A Szabályzat 28.4.4.3 pontja alapján az elkülönítés minimális időtartama az elkülönítés hatályba
lépésétől számított 6 (Hat) hónap.
A Szabályzat 28.4.4.8 pontjában foglaltaknak megfelelően a vezérigazgató az elkülönítés elrendeléséről
szóló határozatában az elkülönítés hatályba lépésével egyidejűleg a Kibocsátó értékpapírjainak
kereskedése során alkalmazott kereskedési modellt a „Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési
Modellről” „Aukciós Kereskedési Modellre” módosítja.
A 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.
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 szabályzatvagy 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 28.4.5.1. pontja szerint különösen súlyos vagy ismételt szabályzat- és
kötelezettségszegés esetén az Igazgatóság jogosult a Kibocsátó értékpapírja(i)nak törlésére a
Terméklistáról. A törlés szankció az elkülönítés ideje alatt is alkalmazható a Kibocsátóval szemben.
Különösen indokolt esetben (különösen a befektetői érdekek védelme miatt) a törlés akkor is
alkalmazható, ha annak alkalmazását megelőzően nem részesült a Kibocsátó elkülönítésben.
A Szabályzat 28.3 pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének
meghatározása során a fokozatosság elve szerint kell eljárni. Ennek megfelelően egy súlyosabb
szankció általában akkor alkalmazható, ha az adott kibocsátó korábban már részesült enyhébb
szankcióban. A szankció kiszabásakor figyelembe kell venni különösen a kötelezettségszegés súlyát,
az adott kibocsátónál a kötelezettségszegések gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a kibocsátóknak
okozott anyagi és erkölcsi kárt. A fokozatosság elvének alkalmazását különösen indokolt esetben,
elsősorban a befektetők érdekeinek védelme érdekében a Tőzsde mellőzheti, és a Szabályzatban
előírtnál enyhébb, illetve súlyosabb szankciót is alkalmazhat.
A Tőzsde vezérigazgatója a szankciók kiszabásakor súlyosbító körülményként értékelte, hogy a
Kibocsátó jelen pillanatban sem Igazgatósággal, sem pedig Felügyelőbizottsággal nem rendelkezik, így
a működésére vonatkozó alapvető jogszabályi feltételeknek nem felel meg, valamint azt, hogy egy
esetlegesen keletkező tájékoztatási kötelezettségei teljesítéséről sem tudna gondoskodni.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a Kibocsátó ezáltal a Tőzsdével és a befektetőkkel való
folyamatos kapcsolattartás biztosításáról, nem tud gondoskodni, ez pedig a fentiek szerint megalapozza

3

a Kibocsátóval szemben mind az elkülönítés, mind a Kibocsátó törzsrészvényei kereskedésének
felfüggesztése szankciók alkalmazását.
A Tőzsde a jelen határozat rendelkező részében foglalt, a Kibocsátó törzsrészvényei kereskedésének
felfüggesztését elrendelő intézkedése meghozatala során megállapította, a részvény kereskedésének
felfüggesztése esetében a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 80. cikk (1)
és (2) bekezdésében foglalt kereskedés felfüggesztését korlátozó körülmények nem állnak fenn.
A Szabályzat Ötödik, Kereskedési Szabályok című Könyvének 3.2. b) pontja szerint a Tőzsde
vezérigazgatója jogosult dönteni az egyes Tőzsdei termékek kereskedése során alkalmazott
Kereskedési Modellekről, a 14.1. d) pont szerint pedig a Vezérigazgató jogosult dönteni az Ajánlat
törléséről az értékpapír kereskedése során alkalmazott Kereskedési Modell módosításakor.
Az ajánlattörlés oka a Kibocsátó értékpapírjainak kereskedése során alkalmazott kereskedési modell
„Folyamatos kereskedés aukciókkal Kereskedési Modellről” „Aukciós Kereskedési Modellre” történő
módosítása.
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik.
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott.
Budapest, 2019. január 9.

Végh Richárd
elnök-vezérigazgató
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A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vezérigazgatója 9/2019. számú
határozatának melléklete
Tájékoztatás és nyilvános közzététel a Bizottság (EU) 2017/1005 Végrehajtási Rendelete alapján.
1.

A közzététel/tájékoztatás 2019-01-09T17:40:00.UTC+2
dátuma és időpontja

2.

Az intézkedés típusa

3.

Az intézkedés okai

4.

Az
intézkedés 2019-01-10T08:15:00.UTC+2
hatályának kezdete

5.

Az
intézkedés 2019-06-30T17:20:00.UTC+2
hatályának vége

6.

Az
intézkedés Igen
folyamatban van

7.

XBUD
Kereskedési
helyszín(ek) MIC kódja(i)

8.

Kibocsátó neve

Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

9.

Kibocsátó LEI kódja

5299006RPUPYH0IUOW38

10. Eszközazonosító
kód

ISIN- HU0000154927

11. Eszköz teljes neve
12. Kapcsolódó
származtatott eszközök
13. Egyéb
eszközök

EHEP részvény
-

kapcsolódó -

14. Megjegyzések
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Intézkedés pénzügyi eszköz és kapcsolódó pénzügyi eszközök
kereskedésének felfüggesztéséről
Tőzsde saját hatáskörben döntött a felfüggesztésről a Tpt. 325. § (1)
alapján

-

