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„5 • §

Módosító javaslat

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény
módosításáról szóló T/15820. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 5 . §-a az alábbiak szerint módosul :

[(i)]

	

A Tpt. 14 . §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :
„14. § (1) Az értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül (a továbbiakban
zártkörű forgalomba hozatal), ha
a)

	

az értékpapírt kizárólag minősített befektetők részére ajánlják fel ;
b)

	

az értékpapírt minősített befektetőnek nem minősülő, tagállamonként száznál
kevesebb személy részére ajánlják fel ;
C) az értékpapírt kizárólag olyan befektetők részére ajánlják fel, akik egyenként
legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott
értékpapírokból ;
d)

	

az értékpapír névértéke legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő összeg ;
vagy
e) az összes forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az ajánlattételtől
számított tizenkét hónapon belül nem haladja meg a százezer eurót vagy az annak
megfelelő összeget .
(2) Már zártkörűen forgalomba hozott értékpapír esetében zártkörű forgalomba
hozatalnak minősül az is, ha
a) a kibocsátó korábban már kibocsátott részvényekkel azonos fajtájú, illetve
azonos osztályba tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új
részvények kibocsátása nem jelenti a [kibocsátott alaptőke] jegyzett tőke növelését ;



b)

	

az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő
befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel ;
C)

	

az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják
fel ;
d)

	

a részvénytársaság a részvényeseinek [ingyenesen juttat az alaptőkén felüli
vagyon terhére részvényeket vagy osztalékként ezekkel azonos fajtájú, illetve azonos
osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre tekintettel az osztalékfizetés
tőrténikja jegyzett tökén felüli vagyon terhére ingyenesen részvényeket vagy
osztalékként, velük azonos fajtájú részvényeket juttat ;
e) az értékpapírt a kibocsátó vagy annak kapcsolt vállalkozása a kibocsátó
munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek, felügyelő bizottsági tagjainak, illetve volt
munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és felügyelő bizottsági tagjainak ajánlja fel,
értékesíti, illetőleg juttatja, ha a kibocsátó valamely értékpapírját valamely szabályozott
piacra bevezették .
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek átszámításánál a forgalomba hozatalra
vonatkozó döntés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni ."



Indokolás

A módosító indítvány célja a Javaslat technikai jellegű, valamint a szövegezés értelemzavaró
problémáinak orvoslása . Bár közgazdaságilag a kibocsátott alaptőke értelmezhető, ám
szerencsésebb a jogilag és számvitelileg pontosabb jegyzett tőke fogalmat használni .

Budapest, 2005 . május 17 .
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