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Az OXO Technologies Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 

Budapest, Ganz utca 12-14., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, 

cégjegyzékszám: 01-10-140670, a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi 
CXX. törvény 55-56. §-aiban és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében 

foglaltaknak megfelelően tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az alábbiakról: 

A Társaságnak 2022.01.26-én megküldött mellékelt tájékoztatása alapján dr. Oszkó Péter, 

a Társaság Igazgatóságának elnöke, az alábbi értesítések szerint:  

− 2022.01.24-én 106 db OXO Technologies Holding Nyrt. törzsrészvényt vásárolt, 

− 2022.01.25-én 40 db OXO Technologies Holding Nyrt. törzsrészvényt vásárolt,  

− 2022.01.26-án 250 db OXO Technologies Holding Nyrt. törzsrészvényt vásárolt,  

azaz mindösszesen 396 db OXO Technologies Holding Nyrt. törzsrészvényt vásárolt. 

 

Budapest, 2022.01.27. 

 Dr. Oszkó Péter 
 OXO Technologies Holding Nyrt. 

http://www.oxoholdings.eu/


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

Hatálybalépés dátuma: 2017.01.26.

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:

c)    Ár(ak) és volumen(ek):

d)    Összesített információ:

Ár(ak) Volumen(ek)

     -  Ár

     -  Összesített volumen:

e)    Az ügylet dátuma:

f)    Az ügylet helye:

UTC

dr. Oszkó Péter

Igazgatóság elnöke

Első értesítés

OXO Technologies Holding Nyrt.

529900A4PSZWGRNP3I93

OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény (ISIN-azonosító: HU0000175542)

Tőzsdei ügylet (részvény vétel)

106 db

490.754,- Ft

2 0 2 2 0 1 2 4 11 1

Budapesti Értéktőzsde

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.01.27 08.26.42



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

Hatálybalépés dátuma: 2017.01.26.

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:

c)    Ár(ak) és volumen(ek):

d)    Összesített információ:

Ár(ak) Volumen(ek)

     -  Ár

     -  Összesített volumen:

e)    Az ügylet dátuma:

f)    Az ügylet helye:

UTC

dr. Oszkó Péter

Igazgatóság elnöke

Első értesítés

OXO Technologies Holding Nyrt.

529900A4PSZWGRNP3I93

OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény (ISIN-azonosító: HU0000175542)

Tőzsdei ügylet (részvény vétel)

40 db

183.400,- Ft

2 0 2 2 0 1 2 5 9 2

Budapesti Értéktőzsde

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.01.27 08.30.38



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

Hatálybalépés dátuma: 2017.01.26.

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:

c)    Ár(ak) és volumen(ek):

d)    Összesített információ:

Ár(ak) Volumen(ek)

     -  Ár

     -  Összesített volumen:

e)    Az ügylet dátuma:

f)    Az ügylet helye:

UTC

dr. Oszkó Péter

Igazgatóság elnöke

Első értesítés

OXO Technologies Holding Nyrt

529900A4PSZWGRNP3I93

OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény (ISIN-azonosító: HU0000175542)

Tőzsdei ügylet (részvény vétel)

250 db

1.131.855,- Ft

2 0 2 2 0 1 2 6 14 51

Budapesti Értéktőzsde

Ny.v.:1.1 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.01.27 08.35.02


