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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 26. §-a az alábbiak szerint módosul :

„A Tpt. 34. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép :
„(1) A tájékoztatót a forgalomba hozatali eljárás kezdő időpontját, illetőleg a szabályozott
piacon történő kereskedés megkezdését megelőzően, legalább a (3) bekezdésben
megjelölt helyen kell közzétenni .
(2) Ha egy részvénysorozatot kibocsátásakor hoznak nyilvánosan forgalomba és a
forgalomba hozatali eljárás időtartama kevesebb mint hat munkanap, a tájékoztatót
legalább hat munkanappal a forgalomba hozatali eljárás lezárását megelőzően kell közzé
tenni.
(3) A tájékoztató teljes szövegét az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időpontban
a)

	

közzé kell tenni a (4) bekezdésben meghatározott helyen, vagy
b) valamennyi forgalomba hozatali helyen, valamint a kibocsátó székhelyén vagy
a szabályozott piac kijelölt helyiségében ingyenesen a nyilvánosság számára elvitelre is
rendelkezésre kell bocsátani .
(4) A közzététel helye :
á)

	

legalább egy országos terjesztésű napilap, vagy
b)

	

a kibocsátó és - ha van - a forgalmazó honlapja, vagy
c)

	

annak a szabályozott piacnak a honlapja, amelyen az értékpapírral kereskednek,
vagy
d)

	

a Felügyelet honlapja, ha a Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az e törvény
szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése céljából .



(5) Ha a kibocsátó a tájékoztatót a (3) bekezdés b) pontja, vagy a (4) bekezdés a) pontja
szerint teszi közzé, a Felügyelet kötelezheti a kibocsátót, hogy a tájékoztatót a (4)
bekezdés b) pontja szerint honlapján is közzétegye .
(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti közzététel esetén a tájékoztatót minden olyan
tagállamban, ahol az értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozzák, vagy szabályozott
piacra be kívánják vezetni, legalább egy, [széles körben terjesztett] országos terjesztésű
napilapban meg kell jelentetni .
(7) Ha a tájékoztatót elektronikus úton teszik közzé, a kibocsátó, az ajánlattevő, az
értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy vagy a
forgalmazó a befektető kérésére köteles azt nyomtatott formában ingyenesen
rendelkezésére bocsátani .
(8) Az elektronikus úton történő közzététel esetében biztosítani kell, hogy a tájékoztató
mindaddig könnyen hozzáférhető legyen, amíg az értékpapír forgalomban van .
(9) Ha a tájékoztató különálló dokumentumokból áll, illetve hivatkozást tartalmaz, az
egyes dokumentumok és információk külön-külön is közzétehetők a (3) bekezdés szerint .
Ebben az esetben minden dokumentumban fel kell tüntetni, hogy a többi dokumentum,
vagy a tájékoztató egésze hol tekinthető meg.
(10) A tájékoztatót illetőleg a tájékoztató módosítását mindig a Felügyelet által
engedélyezett tartalommal és formában kell közzétenni .
(11) A Felügyelet - a hozzá bejelentett adatok alapján - a honlapján közzéteszi, hogy a
közzétételre kötelezettek hol tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek ."



A módosító indítvány pontosító jellegű .

Budapest, 2005 . május 17.
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