
 
 

VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK ÁLTAL KÖTÖTT 

ÜGYLETEKRŐL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS 

(MÓDOSÍTOTT) 

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: 

- Botos Andor Ágoston igazgatósági tag – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat 

ellátó személy – 2022. november 23. napján tőzsdén kívüli ügylet keretében összesen 2.636 db, 

azaz kettőezer-hatszázharminchat darab, a Kibocsátó által HU0000145990 ISIN azonosító alatt 

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

darabonként huszonhétezer forint eladási áron; az említett tranzakció eredményeképpen a Botos 

Andor Ágoston igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 164.825-ről, azaz 

egyszázhatvannégyezer-nyolcszázhuszonötről 162.189-re, azaz egyszázhatvankettőezer-

egyszáznyolcvankilencre változik; 

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

ellátó személy – 2022. november 23. napján tőzsdén kívüli ügylet keretében összesen 1.314 db, 

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

huszonhétezer forint eladási áron; az említett tranzakció eredményeképpen a Bustyaházai 

László igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 106.858-ról, azaz 

egyszázhatezer-nyolcszázötvennyolcról 105.544-re, azaz egyszázötezer-ötszáznegyvennégyre 

változik; 

- Fekete Mihály igazgatósági tag – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat ellátó 

személy – 2022. november 23. napján tőzsdén kívüli ügylet keretében összesen 116 db, azaz 

egyszáztizenhat darab Részvényt értékesített 27.000,- Ft/db, azaz darabonként huszonhétezer 

forint eladási áron; az említett tranzakció eredményeképpen a Fekete Mihály igazgatósági tag 

tulajdonában lévő Részvények darabszáma 46.487-ről, azaz negyvenhatezer-

négyszáznyolcvanhétről 46.371-re, azaz negyvenhatezer-háromszázhetvenegyre változik; 

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

személy – 2022. november 23. napján tőzsdén kívüli ügylet keretében összesen 1.574 db, azaz 

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

huszonhétezer forint eladási áron; az említett tranzakció eredményeképpen a Horváth Péter 

igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 107.217-ről, azaz egyszázhétezer-

kettőszáztizenhétről 105.643-ra, azaz egyszázötezer-hatszáznegyvenháromra változik; 

- Szalontai Szabolcs igazgatósági tag – mint a Kibocsátó vonatkozásában vezetői feladatokat 

ellátó személy – 2022. november 23. napján tőzsdén kívüli ügylet keretében összesen 153 db, 

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

huszonhétezer forint eladási áron; az említett tranzakció eredményeképpen a Szalontai Szabolcs 

igazgatósági tag tulajdonában lévő Részvények darabszáma 46.472-ről, azaz negyvenhatezer-

négyszázhetvenkettőről 46.319-re, azaz negyvenhatezer-háromszáztizenkilencre változik. 

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

mellékleteit képezik. 

Pilisvörösvár, 2022. december 22. 

 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 Botos Andor Ágoston 

 

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 2.636 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

71.172.000,- HUF 2.636 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. november 23. 9:30 (UTC+1) 

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 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 1.314 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

35.478.000,- HUF 1.314 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. november 23. 9:30 (UTC+1) 

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 Fekete Mihály 

 

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 116 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

3.132.000,- HUF 116 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. november 23. 9:30 (UTC+1) 

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 Részvényeladás 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ár(ak) Volumen(ek) 

27.000,- HUF/db 1.574 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

42.498.000,- HUF 1.574 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. november 23. 9:30 (UTC+1) 

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 Szalontai Szabolcs 

 

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 153 db 

d) Összesített információ 

Összesített ár Összesített volumen 

4.131.000,- HUF 153 db 

e) Az ügylet dátuma 2022. november 23. 9:30 (UTC+1) 

f) Az ügylet helye Pilisvörösvár 

 


