Tisztelt Részvényes!
Budapest, 2021. szeptember 29.

MEGHÍVÓ
A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KÖZGYŰLÉSÉRE
A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság
tér 7., Bank Center, Platina Torony I., IV. emelet, nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
a Cg. 01–10–044764 szám alatt) Igazgatósága a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő
Részvénytársaság rendkívüli közgyűlését

2021. október 15. napján 10:00 órára összehívja.
A közgyűlés helyszíne:
1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, I. emeleti konferenciaterem
A közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenéssel. A Covid-19 pandémia miatti egészségügyi
kockázatok minimalizálása érdekében a BÉT az alábbi felhívást teszi a részvényesek felé:
1. Kérjük szíveskedjenek a Közgyűlés helyszínén legalább sebészeti maszkot, vagy ezzel egyenértékű
védelmet nyújtó szájat és orrt eltakaró védőfelszerelést viselni (pl. kétrétegű textilmaszk, FFP2-3
maszk);
2. Kérjük, amennyiben Ön:
• COVID-19 vírussal fertőzött személlyel érintkezett;
• olyan személlyel érintkezett, akivel kapcsolatban felmerül(t) a gyanú, hogy COVID-19 fertőzött;
úgy olyan részvényesi meghatalmazottal képviseltesse magát a közgyűlésen, aki a fentiek szerint
felsorolt esetekben nem érintett.
3. Kérjük szíveskedjenek a társadalmi távolságtartás szabályait a lehető legteljesebb mértékben
betartani, így legalább 1,5 m távolságot tartani más személyektől.
4. A Közgyűlés helyszínén a kézfertőtlenítési lehetőség biztosított lesz.
A közgyűlés napirendi pontjai:
I.

Az Igazgatóság által a Közgyűlés hatáskörében korábban meghozott határozatok
megerősítése
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

A Közgyűlés saját hatáskörben meghozandó határozatai
7.
8.
9.
10.
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Döntés az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. értékesítéséről
Az Igazgatóság jelentése a társaság 2020. üzleti évben kifejtett tevékenységéről
A Felügyelő Bizottság jelentése
A könyvvizsgáló jelentése
A számviteli törvény szerinti beszámoló megállapítása a 2020. üzleti év vonatkozásában
Az Igazgatóság indítványa az adózott eredmény felosztására és az osztalék
megállapítására

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. felülvizsgált stratégiája a 2021-2025-ös időszakra
A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
A Könyvvizsgáló megválasztása és a 2021. évre vonatkozó díjazásának megállapítása
Döntés a Budapest Institute of Banking Zrt. értékesítéséről

A közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlést az Igazgatóság azonos napirenddel
és azonos helyszínen 2021. október 19. napján 10.00 órára hívja össze. A megismételt közgyűlésen a
részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt
közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet
nélkül - határozatképes.
A részvényes közgyűlési részvételének feltételei:
I.

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés zárt térben kerül megtartásra, a 484/2020. (XI. 10.) Korm.
rendelet előírásai alkalmazandók. A hivatkozott kormányrendelet 6/C. § (3) bekezdése alapján
kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy vehet részt, az ott foglalkoztatott személyek kivételével. Az (5)
bekezdés értelmében a közgyűlés szervezője köteles azon személyek belépését megtagadni,
illetve megakadályozni, akik koronavírus védettségüket vagy az életkorukat a rendeletben
meghatározottak szerint nem igazolják. A koronavírus elleni védettséget az alábbiak szerint van
lehetőség igazolni:
- koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti
hatósági igazolvány bemutatásával
- a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti
védőoltást igazoló applikáció bemutatásával
- a Covid-19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra,
tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (uniós digitális Covidigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június
14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: EUr.) szerinti uniós
digitális Covid-igazolvány (a továbbiakban: digitális Covid-igazolvány) felmutatásával, amely
igazolja, hogy
a) a koronavírus ellen
aa) az Európai Gyógyszerügynökség által engedélyezett,
ab) az Egészségügyi Világszervezet vészhelyzeti felhasználási engedélyt kapott
oltóanyagokat tartalmazó listáján szereplő vagy
ac) a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált
oltóanyaggal legalább egy alkalommal beoltották, és az első oltástól számított egy év még nem
telt el, vagy
b) a koronavírus által okozott megbetegedésen (a továbbiakban: fertőzés) átesettség miatt
védett.
- olyan állam által kiállított védettségi igazolás bemutatásával, amely állam által kiállított
védettségi igazolást Magyarország elismeri és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a
határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította, és
- koronavírus elleni védettségét a fenti pont szerinti állam által a részére kiállított koronavírus
elleni védettségi igazolás bemutatásával igazolja.

II.

A közgyűlésen való részvétel további feltétele, hogy a részvényes a közgyűlés időpontját 2 (kettő)
munkanappal megelőzően a részvénykönyvbe bejegyzésre kerüljön. A részvényesi minőség
igazolására kizárólag a fenti határidőben megtörtént részvénykönyvi bejegyzés szolgál, tulajdonosi
igazolásra nincs szükség.

A részvénykönyv lezárásának időpontja: 2021. október 13. 15 óra 30 perc
A részvényes teendői a közgyűlési részvételi jog megszerzése érdekében:
-

2

a részvényes személyének és részvényei aktuális számának megfelelő részvénykönyvi bejegyzés
ellenőrzése;

-

-

-

amennyiben a részvényes a részvénykönyvbe nincs bejegyezve, vagy a részvénykönyv nem a
részvényes részvényeinek aktuális darabszámát tartalmazza, úgy a részvényes legkésőbb 2021.
október 8. napjáig eljárhat az értékpapírszámla-vezetőjénél a részvénykönyvi bejegyzés vagy a
bejegyzett adatok kijavítása érdekében;
a részvényes legkésőbb 2021. október 8. napjáig az értékpapírszámla-vezetőnek jelezheti a
közgyűlésen való részvételi szándékát és az értékpapírszámla-vezetőt utasíthatja arra, hogy a
részvételi szándékról a KELER Zrt.- t tájékoztassa;
amennyiben legkésőbb 2021. október 8. napjáig a részvénykönyvi bejegyzés nem történt meg,
úgy a részvényes legkésőbb 2021. október 13. napján 15.00 óráig az értékpapírszámla-vezető
által 2021 október 8. napi állapotnak megfelelően kiállított tulajdonosi igazolással - közvetlenül a
KELER Zrt. – nél kérheti a részvénykönyvbe való bejegyzést,

A részvényesek a részvénykönyvbe történő bejegyzést a részvénykönyv vezetésével megbízott KELER
Zrt.-nél (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., telefon: 06/1/483-61-00) kérhetik munkanapokon 9 és 15 óra
között.
Felhívjuk a Tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. számú törvény 355.§
(3) - (4) bekezdései értelmében a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság
részvénykönyve mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérő tulajdonos által a
Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló közvetett tulajdonának
azonosításra alkalmas adatait is. A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaságban öt
százalékos vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző
tulajdonos az általa birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra alkalmas adatok
egyidejű közlésével - köteles a részvénykönyv vezetőjének bejelenteni. A bejelentési kötelezettségét nem
teljesítő tulajdonos szavazati jogát a kötelezettség teljesítéséig nem gyakorolhatja.
Amennyiben egy részvénynek több tulajdonosa van, és a közös képviselő a részvénykönyvbe bejegyzésre
került, a részvényes jogait a közgyűlésen a közös képviselő gyakorolja.
A közgyűlési regisztráció eljárási rendje
A közgyűlésen a regisztrációra 9:00 órától kerül sor, mely folyamatos a közgyűlés megkezdése után
is.
A közgyűlésen való részvételi jogosultság ellenőrzése az alábbiak szerint történik:
I.

belföldi magánszemélyek regisztrációja során:
a. a részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
b. a személyazonosság ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló
igazolvány bemutatásával;
c. amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti
meghatalmazás ellenőrzése, valamint a meghatalmazott személy személyazonosságának
ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány alapján.

II.

külföldi magánszemélyek regisztrációja során:
a. a részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
b. a személyazonosság ellenőrzése érvényes külföldi személyi igazolvány/útlevél bemutatásával;
c. amennyiben a részvényes nevében és helyett meghatalmazott jár el, úgy az eredeti
meghatalmazás ellenőrzése, valamint a meghatalmazott személy személyazonosságának
ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet igazoló igazolvány alapján.

III.

belföldi jogi személyek regisztrációja során:
a. a részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
b. a képviseleti jogosultságra vonatkozóan gazdasági társaságok esetében 30 napnál nem régebbi
eredeti cégkivonat, egyéb jogi személyek esetében a nyilvántartó bíróság, hatóság által kiadott 30
napnál nem régebbi eredeti kivonat vagy másolat a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól
és – amennyiben alkalmazandó - cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazás ellenőrzése;
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c.

a képviselő személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet
igazoló igazolvány alapján.

IV. külföldi jogi személyek regisztrációja során:
a. a részvénykönyvi bejegyzés ellenőrzése;
b. a képviseleti jogosultságra vonatkozóan gazdasági társaságok esetében 30 napnál nem régebbi
eredeti cégkivonat, egyéb jogi személyek esetében a nyilvántartó bíróság, hatóság által kiadott 30
napnál nem régebbi eredeti kivonat vagy másolat a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól
(ennek hiányában olyan egyéb okmánnyal, amely hitelt érdemlően igazolja, hogy a részvényest a
székhelye szerinti országban, az ottani jog szerint nyilvántartásba vették), és – amennyiben
alkalmazandó - cégszerűen aláírt eredeti meghatalmazás ellenőrzése;
c. a képviselő személyazonosságának ellenőrzése érvényes személyi igazolvány/útlevél és lakcímet
igazoló igazolvány alapján.
Amennyiben a cégkivonat tanúsága szerint az illetékes cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van
folyamatban, annak tartalmát a részvényesnek igazolnia kell.
Amennyiben a részvényes képviseletében meghatalmazott jár el, úgy a regisztráció során kizárólag a teljes
bizonyító erejű magánokirati (kettő tanú által vagy cégszerűen aláírt) vagy közokirati formában elkészített
eredeti meghatalmazás fogadható el.
Amennyiben a részvénykönyvbe 2021. október 13-án 15.30 óráig be nem jegyzett személy vagy annak
képviselője jelentkezik a regisztrációnál, úgy ez a személy a közgyűlésen nem gyakorolhatja a részvényesi
jogokat. Az esetről jegyzőkönyvet kell felvenni a magát regisztrálni kívánó személy kérésére.
A regisztráció során az alábbi igazolásokat, dokumentumokat veszi át a regisztrációt végző szerv a
részvényestől, illetve annak meghatalmazottjától:
- 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat, (esetleges folyamatban lévő változásbejegyzés
dokumentumai), eredeti vagy másolati igazolás a nyilvántartott adatokról,
- meghatalmazás eredeti példánya (amennyiben alkalmazandó).
A regisztráció során átvett iratok eredeti példányait - kérésre – a BÉT Zrt. székhelyén (1054 Budapest,
Szabadság tér 7. Platina Torony I., IV. emelet) a közgyűlés időpontját követő héten (előzetes egyeztetést
követően) lehet átvenni.
A szavazás szabályai
A közgyűlésen a szavazás kézi szavazással történik.

A Budapesti Értéktőzsde Igazgatósága
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