Nyilvános

A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
IGAZGATÓSÁGÁNAK
55/2018. (XI.21.) számú határozata
A Befektető-védelmi Alap igazgatósága a Beva Kártalanítási szabályzatát az alábbiak szerint
módosítja.
1. A szabályzat 5.14 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.14 Ha a biztosított követelés értékpapír kiadására vonatkozik, akkor a kártalanítás összegét
a felszámolás kezdő napját megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján kell
megállapítani [Tpt. 217. § (5) bekezdés] az alábbiak szerint:
a)
Tőzsdei értékpapírok esetén az átlagárfolyam meghatározása azon napok
záróárainak (ennek hiányában a napi irányadó árainak) egyszerű számtani átlaga
alapján történik, amelyeken volt kötés az adott értékpapírra.
b)
A Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírok esetén a BÉT, egyéb
szabályozott piacra bevezetett értékpapírok esetén elsődlegesen annak a szabályozott
piacnak a napi záróárai alapján kerül az átlagárfolyam meghatározásra, amelyre az
adott értékpapír az adott devizában denominált módon elsőként bevezetésre került.
Indokolt esetben más szabályozott piac záróárai is figyelembe vehetők.
c)
Szabályozott piaci ár hiányában a szabályozott piacokon kívüli kereskedésből
származó ár az átlagárfolyam meghatározásához csak abban az esetben használható,
ha az tényleges ügyletkötésre vonatkozó, nyilvánosságra hozott ár.
d)
Magyar Államkötvény és Diszkont Kincstárjegy esetén az átlagárfolyam
meghatározása az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által közéttett napi
hivatalos árjegyzési fixing vételi árfolyamai, ennek hiányában (az állampapír lejárati
idejéből 90 napnál kevesebb van hátra) a ZMAX indexben használt árfolyam alapján
történik.
e)
A Magyar Államkincstár, illetve bankok által forgalmazott lakossági
állampapírok esetében a Magyar Államkincstár által jegyzett napi vételi árfolyamok
alapján számított átlagárfolyamokat kell figyelembe venni.
f)
Devizában denominált értékpapír esetében a devizában meghatározott
átlagárfolyam forint összegének meghatározása a felszámolás kezdő napján érvényes
MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik.
g)
Az átlagárfolyam meghatározásához használt árfolyam adatnak hiteles
forrásból származónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
h)
Amennyiben a fenti pontok alapján nem határozható meg az adott értékpapír
átlagárfolyama, a kártalanítás alapjául szolgáló árat egyedileg kell meghatározni, és
az erre vonatkozó döntés az Alap igazgatóságának hatáskörébe tartozik. Az ár
megállapítása által a befektetőt olyan helyzetbe kell hozni, mintha a felszámolás kezdő
időpontjában az értékpapírt értékesítette volna.”
2. A szabályzat kiegészül az alábbi 7.10 ponttal:
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„7.10 A Szabályzatot az Alap igazgatósága a 55/2018. (XI.21.) számú határozatával, a már
folyamatban lévő, le nem zárt kártalanítási ügyekre is kiterjedő hatállyal módosította.”
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