
 

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt.  
258/2021. számú határozata 

 
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: Tőzsde) a KARTONPACK Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19/A.) kibocsátó (továbbiakban: 
Kibocsátó) HU0000075692 ISIN azonosítójú törzsrészvényeire (a továbbiakban: Részvények) 
vonatkozó ajánlatok törlését rendeli el a 2021. december 02-i Tőzsdenap lezárását követően a 
Budapesti Értéktőzsde Zrt. Általános Üzletszabályzata (a továbbiakban: ÁÜSZ) Ötödik Könyv – 
Kereskedési Szabályok 39.1 pontja alapján. 
 

Indokolás 
 
A Részvények tőzsdei kereskedését a Felügyelet 2020.05.11-én H-JÉ-III-25/2020. számú határozatával 
felfüggesztetteÉrtékpapír kereskedésének felfüggesztése esetén a Tőzsde Stop szakaszt alkalmaz, és 
az ajánlatok az ajánlati könyvben maradnak, ajánlat módosítás, visszavonás nem lehetséges, ügylet 
értelemszerűen nem köthető az ÁÜSZ 5. könyv 37.2 pontja alapján.A  Felügyelet a Részvények 
kereskedését 2021.12.02-án a H-JÉ-III-69/2021. számú határozatával 2021. december 3. napján a 
kereskedési idő kezdetétől visszaállította. 
 
A Magyar Állam Képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., továbbiakban Ajánlattevő) 2021. október 
11. napján kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Kibocsátó Ajánlattevőn kívüli valamennyi 
Részvényese számára, a tulajdonukban levő, a Társaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 200,- 
Ft (azaz kettőszáz forint) névértékű törzsrészvény, azaz a Részvények vonatkozásában. Az Ajánlattevő 
a kötelező nyilvános vételi ajánlatot 2021. október 26. napján módosította. A módosított kötelező vételi 
ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank 2021. október 27-i hatállyal jóváhagyta. 
 
Az Ajánlattevő által tett kötelező nyilvános vételi ajánlat részvényenként 2.534,82 Ft azaz 
kettőezerötszázharmincnégy egész nyolcvankettő század forint ajánlati árat tartalmaz, ezzel szemben 
a Részvényket illetően az utolsó BÉT-en történt tőzsdei kötés ára 16.800,- Ft azaz tizenhatezer 
nyolcszáz forint volt.  
 
Az ÁÜSZ Ötödik Könyv – Kereskedési Szabályok 39.1. pontja alapján a kereskedés során adódó olyan 
rendkívüli helyzetben, amikor a Kereskedési Szabályokban meghatározott szabályok szerint a 
kereskedés a kereskedésre jogosult Tőzsdetagok, vagy a piac súlyos érdeksérelmének veszélye nélkül 
nem folytatható le, a Tőzsde jogosult a Kereskedési Szabályok előírásaitól átmeneti időre eltérni, és az 
adott helyzetben azt a legcélszerűbb eljárást követni, amely a leginkább alkalmasnak látszik a 
súlyosabb következmények elhárítására. 
 
Az ÁÜSZ 5. könyv 39.2. pontja szerint a szabályoktól való eltérés csak kivételes esetben, és csak arra 
az időre lehetséges, amelyet a rendkívüli okok feltétlenül indokolnak.. 
  
A kötelező nyilvános vételi ajánlat részvényenkénti ajánlati ára, illetve az utolsó BÉT tőzsdei kötés 
közötti ár között jelentős a különbség. Fentiekre tekintettel, a Tőzsde az ÁÜSZ 5. könyv 39.1. pontja 
alapján felhívta azokat a tőzsdetagokat, akiknek ajánlata van a könyvben a Részvényekre, hogy 
nyilatkozzanak arról, hogy a fent ismertetett körülmények súlyos érdeksérelmet jelentenek-e számukra, 
és erre tekintettel kérik-e a bentlévő ajánlataik Tőzsde általi törlését.  
 
Mivel valamennyi érintett tőzsdetag súlyos érdeksérelemként értékelte a fennálló helyzetet, és kérte az 
ajánlatai törlését, ezért  a Tőzsde az ÁÜSZ fenti pontjai alapján a rendelkező rész szerint határozott. 
 
Budapest, 2021. december 02. 
 
 
 
 
Végh Richárd 
vezérigazgató 


