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VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ÁLTAL KÖTÖTT 

ÜGYLETEKRŐL 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: 

- Bustyaházai László igazgatósági tag – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat 

ellátó személy – 2022. június 23. napján tőzsdén kívüli ügyletek keretében összesen 6.892 db, 

azaz hatezer-nyolcszázkilencvenkettő darab, a Kibocsátó által HU0000145990 ISIN azonosító 

alatt kibocsátott törzsrészvényt (a továbbiakban: Részvény) értékesített 27.000,- Ft/db, azaz 

darabonként huszonhétezer forint átlagos eladási áron; az említett tranzakciók eredményeképpen 

a Bustyaházai László igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 113.750-ről, 

azaz egyszáztizenháromezer-hétszázötvenről 106.858-ra, azaz egyszázhatezer-

nyolcszázötvennyolcra változik; 

- Horváth Péter igazgatósági tag – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat ellátó 

személy – 2022. január 17. napján tőzsdei ügylet keretében összesen 20 db, azaz húsz darab 

Részvényt vásárolt 28.400,- Ft/db, azaz darabonként huszonnyolcezer-négyszáz forint vételáron, 

majd 2022. június 23. napján tőzsdén kívüli ügyletek keretében összesen 6.648 db, azaz hatezer-

hatszáznegyvennyolc darab Részvényt értékesített 27.000,- Ft/db, azaz darabonként 

huszonhétezer forint átlagos eladási áron; az említett tranzakciók eredményeképpen a Horváth 

Péter igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 113.845-ről, azaz 

egyszáztizenháromezer-nyolcszáznegyvenötről 107.217-re, azaz egyszázhétezer-

kettőszáztizenhétre változik; 

- Uzsoki András igazgatósági tag – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat ellátó 

személy – 2022. január 11. napján tőzsdei ügylet keretében összesen 2 db, azaz kettő darab 

Részvényt értékesített 28.600,- Ft/db, azaz darabonként huszonnyolcezer-hatszáz forint eladási 

áron, majd 2022. április 20. napján tőzsdei ügyletek keretében összesen 30 db, azaz harminc 

darab Részvényt értékesített 28.600,- Ft/db, azaz darabonként huszonnyolcezer-hatszáz forint 

átlagos eladási áron, majd 2022. április 21. napján tőzsdei ügylet keretében összesen 10 db, azaz 

tíz darab Részvényt értékesített 28.600,- Ft/db, azaz darabonként huszonnyolcezer-hatszáz forint 

eladási áron, majd 2022. április 22. napján tőzsdei ügyletek keretében összesen 4 db, azaz négy 

darab Részvényt értékesített 28.600,- Ft/db, azaz darabonként huszonnyolcezer-hatszáz forint 

átlagos eladási áron, majd 2022. június 23. napján tőzsdén kívüli ügyletek keretében összesen 

4.757 db, azaz négyezer-hétszázötvenhét darab Részvényt értékesített 27.000,- Ft/db, azaz 

darabonként huszonhétezer forint átlagos eladási áron, majd 2022. június 24. napján tőzsdén 

kívüli ügylet keretében összesen 1 db, azaz egy darab Részvényt értékesített 27.000,- Ft/db, azaz 

huszonhétezer forint eladási áron; az említett tranzakciók eredményeképpen az Uzsoki András 

igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 67.550-ről, azaz hatvanhétezer-

ötszázötvenről 62.746-ra, azaz hatvankettőezer-hétszáznegyvenhatra változik; 

- Varga Ákos igazgatósági elnök – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat ellátó 

személy – 2022. június 23. napján tőzsdén kívüli ügyletek keretében összesen 11.701 db, azaz 

tizenegyezer-hétszázegy darab Részvényt értékesített 27.000,- Ft/db, azaz darabonként 
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huszonhétezer forint átlagos eladási áron; az említett tranzakciók eredményeképpen a Varga 

Ákos igazgatósági elnök tulajdonában lévő Részvények darabszáma 163.750-ről, azaz 

egyszázhatvanháromezer-hétszázötvenről 152.049-ra, azaz egyszázötvenkettőezer-

negyvenkilencre változik; 

- Varga Gábor igazgatósági tag – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat ellátó 

személy – 2022. június 23. napján tőzsdén kívüli ügyletek keretében összesen 8.128 db, azaz 

nyolcezer-egyszázhuszonnyolc darab Részvényt értékesített 27.000,- Ft/db, azaz darabonként 

huszonhétezer forint átlagos eladási áron; az említett tranzakciók eredményeképpen a Varga 

Gábor igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 113.750-ről, azaz 

egyszáztizenháromezer-hétszázötvenről 105.622-re, azaz egyszázötezer-hatszázhuszonkettőre 

változik; 

- Varga Imre igazgatósági tag – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat ellátó 

személy – 2022. június 23. napján tőzsdén kívüli ügyletek keretében összesen 10.698 db, azaz 

tízezer-hatszázkilencvennyolc darab Részvényt értékesített 27.000,- Ft/db, azaz darabonként 

huszonhétezer forint átlagos eladási áron; az említett tranzakciók eredményeképpen a Varga 

Imre igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 150.000-ről, azaz 

egyszázötvenezerről 139.302-re, azaz egyszázharminckilencezer-háromszázkettőre változik. 

A fentiek szerinti ügyletekről szóló, Kibocsátóhoz eljuttatott bejelentések a jelen tájékoztatás 

mellékletét képezik. 

 

Pilisvörösvár, 2022. június 30. 

 

 UBM Holding Nyrt. 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Bustyaházai László 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

2.520 db 

750 db 

3.622 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

186.084.000,- HUF 6.892 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. június 23. 10:48 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Pilisvörösvár 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Horváth Péter 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényvásárlás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

28.400,- HUF/db 20 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

568.000,- HUF 20 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. január 17. 12:00 (UTC+1) 

f) Az ügylet helye Budapesti Értéktőzsde 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Horváth Péter 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

3.953 db 

1.683 db 

1.012 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

179.496.000,- HUF 6.648 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. június 23. 10:48 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Pilisvörösvár 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Uzsoki András 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

28.600,- HUF/db 2 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

57.200,- HUF 2 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. január 11. 11:00 (UTC+1) 

f) Az ügylet helye Budapesti Értéktőzsde 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Uzsoki András 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

28.600,- HUF/db 

28.600,- HUF/db 

10 db 

20 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

858.000,- HUF 30 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. április 20. 14:00 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Budapesti Értéktőzsde 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Uzsoki András 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

28.600,- HUF/db 10 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

286.000,- HUF 10 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. április 21. 11:00 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Budapesti Értéktőzsde 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Uzsoki András 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

28.600,- HUF/db 

28.600,- HUF/db 

1 db 

3 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

114.400,- HUF 4 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. április 22.15:00 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Budapesti Értéktőzsde 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Uzsoki András 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

2.486 db 

1.424 db 

847 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

128.439.000,- HUF 4.757 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. június 23. 10:48 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Pilisvörösvár 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Uzsoki András 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

27.000,- HUF/db 1 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

27.000,- HUF 1 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. június 24. 10:00 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Pilisvörösvár 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Varga Ákos 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági elnök 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

10.127 db 

741 db 

833 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

315.927.000,- HUF 11.701 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. június 23. 10:48 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Pilisvörösvár 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Varga Gábor 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

4.466 db 

1.276 db 

2.386 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

219.456.000,- HUF 8.128 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. június 23. 10:48 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Pilisvörösvár 

 



A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés 

 

1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó adatok 

a) Név Varga Imre 

 

2. Az értesítés indoka 

a) Pozíció/státus Igazgatósági tag 

b) Első értesítés/Módosítás Első értesítés 

 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 

vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI kód 529900ACAB9KE7RVYT92 

 

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 
UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény "A" sorozat 

Azonosító kód HU0000145990 

b) Az ügylet jellege Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

27.000,- HUF/db 

8.225 db 

724 db 

1.749 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

288.846.000,- HUF 10.698 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. június 23. 10:48 (UTC+2) 

f) Az ügylet helye Pilisvörösvár 

 


