
 

 

UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.; cégjegyzékszám: 13-10-041578) 

 

HIRDETMÉNYE 

 

Az UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.; 
nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 13-10-041578; a 
továbbiakban: Kibocsátó) a jelen hirdetmény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Kibocsátó által 
korábban kibocsátott valamennyi, azaz 1.000.000 darab 100,- Ft névértékű névre szóló dematerializált 
törzsrészvényének (ISIN kód: HU0000145990, a továbbiakban: Részvények) a Budapesti Értéktőzsde 
Zrt. (a továbbiakban: BÉT) Részvények "T" kategóriájába történő bevezetése kapcsán a tőkepiacról 
szóló 2001. évi CXX. törvény, a Bizottság 2003/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a 
tájékoztatókban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történő beépítése, a 
tájékoztatók közzététele és a reklámok terjesztése tekintetében történő végrehajtásáról szóló 
809/2004/EK rendelete, továbbá a BÉT Általános Üzletszabályzata alapján készített Összevont 
Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) és az erről szóló jelen hirdetmény közzétételét a Magyar 
Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 2016. december 7. napján kelt, H-KE-III-839/2016. számú 
határozatával engedélyezte. 

A Kibocsátó Részvényei a BÉT terméklistájára felvételre kerültek, de a Részvényekkel való tőzsdei 
kereskedésre a jelen hirdetmény időpontjában a vonatkozó jogszabályok alapján még nincs lehetőség. 
A Részvények tőzsdei kereskedésének megkezdését a BÉT Általános Üzletszabályzata szerint külön 
eljárásban kérelmezheti a Kibocsátó, amely kérelmet a Kibocsátó a működési formaváltás cégbírósági 
bejegyzését követően a jogszabályok által lehetővé tett legkorábbi időpontban be fogja nyújtani a BÉT-
hez. 

A Kibocsátó tájékoztatja a befektetőket, hogy a Részvények tőzsdei bevezetésén túl a Kibocsátó a 
Tájékoztató alapján nem hajt végre tőkeemelést új részvények kibocsátása útján és nem kerül sor a 
Részvények nyilvános értékesítésre történő felajánlására sem. 

A Tájékoztató a Kibocsátó honlapján (www.ubm.hu), a BÉT honlapján (www.bet.hu) továbbá az MNB 
által működtetett, közzétételre szolgáló honlapon (www.kozzetetelek.hu) 2017. március 1. napján 
elektronikusan közzétételre került. A Tájékoztató nyomtatott formában a Kibocsátó székhelyén (2085 
Pilisvörösvár, Fő út 130.) igényelhető és tekinthető meg. A Tájékoztató mindaddig hozzáférhető lesz, 
amíg a Részvények nyilvános forgalomban vannak. 

A Részvényekkel kapcsolatos befektetési döntések meghozatalához szükséges információk a közzétett 
Tájékoztatóban találhatóak. 

 

Pilisvörösvár, 2017. március 1. 

 UBM Holding Nyrt. 


