
Tájékoztatás -  H-JÉ-III-B-6/2023. számú határozattal kapcsolatban 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a 2022. december 15-én megválasztott új menedzsment a 
közgyűlésen hozott határozatok cégbírósági bejegyzése után tudta elindítani az elektronikus eljárásokhoz 
szükséges regisztrációs folyamatokat, amelyek 2023. január 13-án zárultak le eredményesen. Az új 
menedzsment 2023. január 13-tól tud eleget tenni valamennyi elektronikus közzétételi 
kötelezettségének. 2023 január 13-án – haladéktalanul - valamennyi közzétételi kötelezettségét az új 
menedzsment önállóan és az előírásoknak megfelelő tartalommal teljesítette. 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a fenti körülményekre tekintettel a menedzsment az eljáró 
Hatóság felé – bírósági út igénybevétele nélkül - rövid határidővel méltányossági kérelmet nyújt be a 
döntés saját határkörbe történő módosítása vagy visszavonása érdekében.  
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy az új menedzsment folyamatosan azon dolgozik, hogy a 
Társaság minél hamarabb visszatérhessen a BÉT-re. 
 
Ezúton honlapunkon is közzétesszük az MNB H-JÉ-III-B-6/2023. számú határozatát azzal, hogy az MNB a 
törvényes felügyeleti jogát gyakorolva járt el. A Társaság az MNB döntését tudomásul vette és elfogadja, 
a jövőben valamennyi nyilvános részvénytársasági formával együtt járó kötelezettségeinek eleget kíván 
tenni. 
 
Kérjük a Tisztelt Befektetők megértését!  

 

MNB: H-JÉ-III-B-6/2023. számú határozata: 
 
„Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 

7-8.; cégjegyzékszáma: 01-10-046724) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében 

a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; telephelye: 1122 Budapest, 

Krisztina körút 6.) (MNB) az alábbi  

 

h a t á r o z a t o t  

 

hozza. 

 

I. Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor határidőben tegyen eleget a 

rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ennek keretén belül 

minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan haladéktalanul, de legkésőbb a következő 

munkanapon tegye közzé a részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját 

részvény állományok feltüntetésével, és az alaptőke nagyságát. 

 

II. Az MNB a jelen határozat indokolásának II. pontjában hivatkozott kötelezettség megsértésével 

összefüggésben – a jelen határozat indokolásában kifejtettek alapján – 500.000 Ft, azaz ötszázezer 

forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót…..” 

 

Budapest, 2023.01.26 

OTT-ONE Nyrt. 

 

 


