RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a nyilvánosságnak történő adatszolgáltatási
kötelezettség alóli mentesítésről

Az Egis Gyógyszergyár Zrt. mellékelten közzéteszi a tőkepiaci törvény szerinti nyilvánosságnak történő adatszolgáltatási kötelezettség alóli mentesítésről a Magyar Nemzeti Bank
(mint felügyelet) által kiadott határozatot.

Budapest, 2014.05.12.

Egis Gyógyszergyár Zrt.

Iktatószám
m: 8207‐2/20114
Ügyintéző
ő: dr. Baranyaai László
Tárgy:
a nyilvánossságnak történ
nő
adatszolgálltatási kötelezzettség
alóli menteesítés

H‐KE‐III‐3354/2014. száámú határozatt
Az EGIS G
Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Résszvénytársaság (korábbi ne
eve: EGIS Gyóggyszergyár Nyyilvánosan
Működő Részvénytárssaság, székhely: 1106 Budaapest, Kereszttúri út 30‐38.) (Kibocsátó) mint kibocsá
átó által a
Nemzeti Bankkhoz (székhely: 1054 Budaapest Szabadsság tér 8‐9.) (MNB) benyúújtott kérelem
mre indult
Magyar N
eljárásban az MNB Pén
nzügyi Stabilitási Tanácsa feelhatalmazásaa alapján az alábbi
határozatot
hozom:
1.

n előírt közzzétételi köte
elezettség
A Kibocsátót jelen határozatt rendelkezőő részének 2. pontjában
bocsátó HU00000053947 ISIN azonosítójú részvéényei tekinte
etében a
teljessítésének napjától a Kib
nyilváánosságnak tö
örténő adatszo
olgáltatási köttelezettség alól mentesítem
m.

2.

Jelen határozatot a Kibocsátó a közzététel szzabályai szerint köteles me
egjelentetni, aamelyet követően az 1.
ban megjelö
ölt értékpapíír‐sorozat voonatkozásában a rendszzeres és reendkívüli tájékoztatási
pontb
köteleezettség nem terheli.

Az eljáráss során eljárássi költség nem
m merült fel.
Indokolás
B‐hez 2013. december 113. napján érkezett beadványában a fenti részvé
énysorozat
A Kibocssátó az MNB
tekintetéében kérelmezzte a nyilvánosság felé fennnálló adatszolggáltatási kötelezettsége alóóli mentesítését.
2
évi CXXX. törvény (T
Tpt.) 60. § (2
2) bekezdésébben foglalt közzétételi
k
A Kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001.
al, hogy saját hhonlapján (ww
ww.egis.hu) 2013. decembeer 13. napján rendkívüli
kötelezetttségének elegget tett azálta
tájékoztaatást tett közzé a nyilváno
osságnak törtéénő adatszolggáltatási köte
elezettség alóóli mentesítéssi kérelem
benyújtássáról, valamiint közzététe
el céljából 22013. decemb
ber 13. napjján megkülddte azt az MNB
M
által
működtetett és a Tpt. 56. §‐ában rögzített inform
mációtárolási rendszer
r
szám
mára (www.koozzetetelek.hu
u).
élyezési eljárá st indított, am
mely a nyilvánosságnak töörténő adatszo
olgáltatási
Az MNB a kérelem alaapján engedé
ntesítés Tpt. 60.
6 § (1) bekezzdésében előíírt feltétele meglétének viz sgálatára irán
nyult.
kötelezetttség alóli men
A Tpt. 600. § (1) bekezzdésének érte
elmében az eengedély megadásának felttétele az, hoggy a kibocsátó
ó igazolja,
hogy zárttkörűen műkö
ödő részvénytá
ársaságként m
működik továb
bb.
Az MNB 22014. január 15. napján ke
elt hiánypótlássra történő fe
elhívásának a Kibocsátó 20014. március 31.
3 napján
tett elegeet, amely sorrán megküldte a MNB‐nekk a Fővárosi Törvényszék
T
Cégbírósága CCg. 01‐10‐041
1762/383.
számú véégzését (Végzés). A Végzés tanúsága szeerint a Kibocsátó működési formája 20114. február 18
8. napjától
zártkörű.
1) bekezdésébben meghatárrozott jogszab
bályi feltétel t eljesült, a Tptt. 60. § (3)
Tekintetttel arra, hogy a Tpt. 60. § (1
án a mentesíttésre vonatkozzó engedélyt jelen
j
határozaattal megadta
am.
bekezdéssének felhatalmazása alapjá
A jelen haatározat közzéétételének kö
ötelezettségétt a Tpt. 60. § (5
5) bekezdése rója a Kibocsáátóra.
Jelen határozatot a Maagyar Nemzetti Bankról szólló 2013. évi CXXXIX. törvén
ny (Mnbtv.) 4.. § (9) bekezdésében és
ezdésében
a 39. § ((1) bekezdéséének h) ponttjában meghaatározott feladatkörben, az Mnbtv. 13.. § (11) beke
foglaltak szerint átruháázott kiadmán
nyozási jogkörrben hoztam meg.
m

1013 Budappest, Krisztina krtt. 39. | Levelezésii cím: 1534 Budaapest BKKP Postaafiók: 777. | Telefon: +36 (1) 48999-100, Fax: +36 (1)
( 4899-102

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat részletes indokolását és a
jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőztem.
Budapest, 2014. május 09.
Végh Richárd s.k.,
az MNB igazgatója
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT
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