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Módosító iavaslat

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 14. §-a az alábbiak szerint módosul :

„A Tpt. 22. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :
„22. § (1) Már nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír esetén nem kell újabb
tájékoztatót és hirdetményt közzétenni, ha
a) a kibocsátó korábban már forgalomba hozott részvényekkel azonos fajtájú,
illetve azonos osztályba tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új
részvények forgalomba hozatala nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését ;
b) az értékpapírt részvénytársaságban történő, nyilvános vételi ajánlat keretében
történő befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel és az értékpapírra
vonatkozóan fennállnak a (2) bekezdésben meghatározott feltételek ;
C)

	

az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják
fel és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a (2) bekezdésben meghatározott feltételek ;
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 történik ;
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 értékesíti,
illetőleg juttatja, ha a kibocsátó valamely értékpapírját valamely szabályozott piacra
bevezették.
(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt esetben akkor nincs szükség tájékoztató és
hirdetmény közzétételére, ha a felajánlott értékpapírra, illetve annak kibocsátójára
vonatkozóan a Felügyelet által a tájékoztatóban foglalt információkkal egyenértékűnek



elfogadott információkat tartalmazó dokumentum az érintett befektetők rendelkezésére
áll .
(3) Az (1) bekezdés d)-e) pontjában foglalt esetben a kibocsátó köteles bejelenteni a
Felügyeletnek a forgalomba hozott értékpapír fajtáját, számát, valamint a forgalomba
hozatal okát és részletes körülményeit .
(4) Nem kell tájékoztatót közzétenni az értékpapír szabályozott piacra történő
bevezetéséhez, ha
a) az azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket ugyanarra a
szabályozott piacra már korábban bevezették, és tizenkét hónapon belül a bevezetendő
részvények darabszáma nem haladja meg a korábban a szabályozott piacra bevezetett
részvény darabszám tíz százalékát ;
b) a részvény a korábban ugyanazon szabályozott piacra bevezetett, azonos
fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvény helyébe lép, ha a részvénycsere nem
jelenti a kibocsátott alaptőke növelését ;
C) az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő
befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel, és az értékpapírra
vonatkozóan fennállnak az (5) bekezdésben meghatározott feltételek ;
d) az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják
fel és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak az (5) bekezdésben meghatározott
feltételek;
e) a részvénytársaság a részvényeseinek a jegyzett tőkén felüli vagyon terhére
ingyenesen részvényeket vagy osztalékként, velük azonos fajtájú részvényeket juttat,
[ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket, vagy
osztalékként azzal a részvénnyel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó
részvényeket juttat, amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik,] ha ezeket a
részvényeket korábban ugyanazon szabályozott piacra már bevezették;
i) 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 értékesíti,
illetőleg juttatja, ha az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott
piacra már bevezették ;
g) valamely értékpapír átváltásából, vagy az általa megtestesített jog
gyakorlásából származó részvény bevezetése esetén, ha az azzal azonos fajtájú, illetve
azonos osztályba tartozó részvényt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették ;
h)

	

az értékpapírt más szabályozott piacra már bevezették, amennyiben
1 .

	

az értékpapírt, vagy az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt a másik
szabályozott piacra már legalább tizennyolc hónapja bevezették ;
2.

	

a bevezetés során más tagállam hatályos jogszabályai által előírt tájékoztatót
tettek közzé ;
3 .

	

a forgalomban tartás során fennálló kötelezettségeket teljesítették ;
4. a szabályozott piacra történő bevezetést kezdeményező személy a 27 . § (1)
bekezdésében meghatározott összefoglalót tesz közzé magyar nyelven a 34 . §-ban
meghatározott módon. Az összefoglalóban fel kell tüntetni, hogy a befektető hol
tekintheti meg a legutolsó kibocsátási tájékoztatót és a rendszeres tájékoztatási
kötelezettség szerint kiadott pénzügyi információt ."
(5) A (4) bekezdés c)-d) pontjában foglalt esetben akkor nem kell tájékoztatót és
hirdetményt közzétenni, ha a felajánlott értékpapírra illetve annak kibocsátójára
vonatkozóan a Felügyelet által a tájékoztatóban foglalt információkkal egyenértékűnek
elfogadott információkat tartalmazó dokumentum a befektetők rendelkezésére áll .



(6) A (4) bekezdés e)-f) pontjában meghatározott esetben a kibocsátó vagy a szabályozott
piacra történő bevezetést kezdeményező személy köteles a Felügyeletnek bejelenteni a
bevezetni kívánt értékpapír fajtáját, darabszámát, valamint a forgalomba hozatal okát és
körülményének részleteit ."



Indokolás

A módosító indítvány célja az eredeti Javaslat értelemzavaró szövegezésének korrigálása .

Budapest, 2005 . május 17 .

Dr. Dancsó Józ f
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