
 
 
 

VEZETŐI FELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLY ÁLTAL KÖTÖTT 
ÜGYLETRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS 

Alulírott, UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, 
Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; 
cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) az Európai Parlament és a Tanács piaci 
visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendeletének 19. cikk (3) bekezdésében, valamint a nyilvánosan 
forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 
24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.30. pontjában foglalt kötelezettségének eleget 
téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy Uzsoki András igazgatósági tag – mint a Kibocsátó 
vonatkozásában vezetői feladatot ellátó személy – 2021. november 9. napján tőzsdei ügylet keretében 
összesen 1 db, azaz egy darab, a Kibocsátó által HU0000145990 ISIN azonosító alatt kibocsátott 
törzsrészvényt (a továbbiakban: Részvény) értékesített 28.000,- Ft, azaz huszonnyolcezer forint 
eladási áron. Az említett tranzakció eredményeképpen az Uzsoki András igazgatósági tag 
tulajdonában lévő Részvények darabszáma 69.700-ról azaz hatvankilencezer-hétszázról 69.699-re, 
azaz hatvankilencezer-hatszázkilencvenkilencre változik. A fentiek szerinti ügyletről szóló, 
Kibocsátóhoz eljuttatott bejelentés a jelen tájékoztatás mellékletét képezi. 
 
Pilisvörösvár, 2021. november 10. 
 
 UBM Holding Nyrt. 



MELLÉKLET

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek
 által lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa

1.

a)     Név:

2.

A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó adatok

Az értesítés indoka

a)     Pozíció/státus:

b)    Első értesí-
       tés/Módosítás:

3.  A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy
 az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a)    Név:

b)    LEI:

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le

a)    A pénzügyi eszköz
       leírása, az eszköz 
       típusa:

b)    Az ügylet jellege:

a)    Ár(ak) és volumen(ek):

d)    Összesített információ:

Ár(ak) Volumen(ek)

     -  Ár

     -  Összesített volumen:

e)    Az ügylet dátuma:

b)    Az ügylet jellege:

UTC

Uzsoki András

igazgatósági tag

első értesítés

UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

529900ACAB9KE7RVYT92

UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat (ISIN-azonosító: HU0000145990)

Tőzsdei ügylet (részvényeladás)

1 db

28.000,- HUF

2 0 2 1 1 1 0 9 9 10

Tőzsdei ügylet (Budapesti Értéktőzsde)
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