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A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Tőzsde)
Vezérigazgatója a HybridBox Médiainformatikai Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1138
Budapest, Jakab J. utca 17. fszt. 12.) kibocsátót (továbbiakban: Kibocsátó) figyelmeztetés
szankcióban részesíti.
Felhívja továbbá a Kibocsátó figyelmét a tőzsdei szabályok jövőbeni betartására, valamint arra, hogy a
tőzsdei szabályok figyelmeztetés ellenére történő be nem tartása súlyosabb szankciót vonhat maga
után.
A határozat ellen a kézhezvételt követő 15 Tőzsdenapon belül a Kibocsátó fellebbezéssel élhet,
amelyet a Tőzsde Igazgatóságának címezve a Vezérigazgatóhoz kell benyújtani.

Indokolás
„A Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és
Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) 18.1.1 pontja szerint
a Tpt. hatálya alá tartozó kibocsátók rendszeres tájékoztatás körébe tartozó pénzügyi jelentéseiket és
egyéb rendszeres tájékoztatásaikat a Tpt.-ben, illetve más vonatkozó jogszabályokban foglalt
előírások szerinti tartalommal és határidővel kötelesek a Közzétételi Szabályzat szerint közzétenni.
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tv. (továbbiakban Tpt.) 54. § (4) bekezdésének
rendelkezései alapján, a kibocsátónak az egyes pénzügyi évek végét követő legkésőbb négy hónapon
belül közzé kell tennie az éves jelentését, és az 54. § (1) bekezdés szerint gondoskodnia kell arról,
hogy az legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhető maradjon.
A Kibocsátó a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg közzétette az éves jelentését, azonban a
közgyűlés által elfogadott jelentést a Tpt. által előírt határidőhöz képest 36 nap késéssel, 2012. június
5-én 20 óra 47 perckor tette közzé a Tőzsde honlapján.
A Szabályzat 18.2 pontja szerint a részvény kibocsátója köteles a Tőzsde által kiadott „Felelős
Társaságirányítási Ajánlások” alapján készült Felelős Társaságirányítási Jelentését az éves jelentés
közzétételével egyidejűleg a Közzétételi Szabályzat szerint közzétenni.
A Kibocsátó a közgyűlési előterjesztésekkel egyidejűleg közzétette a Felelős Társaságirányítási
Jelentését, azonban a közgyűlés által is elfogadott jelentést csak 2012. június 5-én 20 óra 49 perckor
tette közzé, ez is késedelemnek minősül, tekintettel az éves jelentés késedelmes közzétételére.
A Tpt. 53. § (1) bekezdése előírja, hogy ha az értékpapírt a Felügyelet engedélyével valamely
szabályozott piacra bevezették, a kibocsátó köteles évente a Felügyelet részére megküldött
összefoglaló jelentésben feltüntetni, illetőleg felsorolni mindazt az információt, amit az összefoglaló
jelentés közzétételét megelőző tizenkét teljes naptári hónap során közzétett, így különösen a társasági
eseményekkel kapcsolatos információkat, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói
részére jogszabályban vagy a szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás keretében
közzétett információkat, és a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése során
közzétett információkat. […] Az összefoglaló jelentést az 56. §-ban meghatározott módon közzé kell
tenni.
A közzétételre rendelkezésre álló határidőt az Európai Bizottság 809/2004/EK rendeletének 27. cikk
(2) bekezdése úgy határozza meg, hogy az összefoglaló jelentést legkésőbb az éves pénzügyi
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beszámolók székhely szerinti tagállamban való közzétételét követő 20 munkanappal kell a székhely
szerinti tagállam illetékes hatóságához benyújtani és nyilvánosságra hozni.
Tekintettel az éves jelentés késedelmes közzétételére, az Összefoglaló Jelentés 2012. június 5-én 20
óra 55 perckor történt közzététele is késedelemnek minősül.
Továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. (továbbiakban Gt.) 312/A. §
rendelkezései szerint, a szabályozott piacra bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság az
éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatóság vagy igazgatótanács,
valamint ahol felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a tagoknak e
minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás
jogcíme szerint részletezve.
A Kibocsátó az éves rendes közgyűlését 2012. március 7-én 16 óra 21 perckor közzétett hirdetmény
útján hívta össze, azonban a fent említett javadalmazási nyilatkozatot csak 2012. június 5-én 20 óra
52 perckor tette közzé a Tőzsde honlapján.
A Szabályzat 28.1 pontja úgy rendelkezik, hogy a Tőzsdei Szabályban meghatározott kötelezettségek
nemteljesítése, tartalmában hiányos vagy késedelmes teljesítése esetén a Vezérigazgató jogosult a
Kibocsátóval szemben határozatba foglalt szankciót alkalmazni.
A Szabályzat 28.3 pontja szerint a szankciók alkalmazásánál a szankció nemének, illetve mértékének
meghatározása során figyelembe kell venni a kötelezettségszegés súlyát, az adott Kibocsátónál a
kötelezettségszegések gyakoriságát, a Tőzsdének, illetve a Kibocsátóknak okozott erkölcsi kárt. A
Tőzsde a szankció alkalmazása során figyelembe vette, hogy az éves jelentés és a felelős
társaságirányítási jelentés korábban, a közgyűlési előterjesztések részeként már közzétételre került,
illetve a Kibocsátóval szemben az elmúlt évek során egyéb szankciót nem alkalmazott.
A jogorvoslatról és a végrehajthatóságról a Szabályzat 29. pontja rendelkezik.
A fentiekre tekintettel a Tőzsde vezérigazgatója a rendelkező rész szerint határozott.
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