TÁJÉKOZTATÓ A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT.-NÉL BENNFENTES
SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
1. A Diákhitel Központ Zrt. által kibocsátott kötvények vásárlására vonatkozó tilalom
egyes esetei
A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott kötvényekkel
kapcsolatos ügyletkötési tilalom részletes szabályait a tıkepiacról szóló 2001. évi CXX
törvény (a továbbiakban: Tpt.) 201/A.§-a tartalmazza. Az ügyletkötési tilalom nem általános,
hanem bizonyos személyekhez, tevékenységhez, illetve idıtartamhoz köthetı.
A Tpt. 201/A.§-a a Kibocsátó 18/2009. sz. vezérigazgatói utasításában foglalt bennfentes
személyek (a továbbiakban: bennfentes személy) kötvényvásárlását korlátozza.
Nem köthetnek ügyletet a Kibocsátó által forgalomba hozott kötvényre:
a) a Kibocsátó bennfentes nyilvántartásban vezetı tisztségviselıként szereplı személyek
i.
a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves jelentés közzétételéig terjedı
idıszakban (nyilvános forgalomba hozatala esetét kivéve),
ii.
a negyedéves jelentés, vagy idıközi vezetıségi beszámoló közzétételét
megelızı 15 napon belül,
iii. a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körében tartozó szerzıdéskötés
közzétételét megelızı 3 napon belül.
b) a Kibocsátó bennfentes nyilvántartásban érdemi ügyintézıként szereplı személyek
i.
ha az éves beszámoló készítésében közremőködtek, a tárgyévi mérleg
fordulónapjától az éves jelentés közzétételéig terjedı idıszakban (nyilvános
forgalomba hozatala esetét kivéve),
ii.
ha a féléves jelentés készítésében közremőködtek, a féléves jelentés
közzétételét megelızı 15 napon belül,
iii. ha a negyedéves jelentés vagy idıközi vezetıségi beszámoló készítésében
közremőködtek, annak közzétételét megelızı 15 napon belül.
Felhívjuk a bennfentes személyek figyelmét, hogy az ügyletkötést megelızıen mindenképpen
gyızıdjenek meg arról, hogy a tervezett tranzakció nem tartozik-e a Tpt.-ben foglalt
ügyletkötési tilalom hatálya alá.
2. A Diákhitel Központ Zrt. által kibocsátott kötvények vásárlásával kapcsolatos
bejelentési és közzétételi kötelezettség
A Tpt. 201/B. §-a a bennfentes személyek ügyletkötésének Felügyelet felé történı
bejelentését, és közzétételét írja elı. A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályait a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet
határozza meg.
A bejelentési és közzétételi kötelezettségek határidıben történı teljesítése érdekében a
bennfentes személy, illetve
a) a vele közös háztartásban élı személy,
b) a közeli hozzátartozója, és
c) a minısített befolyásával mőködı társaság
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az ügyletkötés napján köteles a Pénz-és forrásgazdálkodási osztályvezetınek bejelenteni, ha
személyesen vagy megbízott útján a Diákhitel Központ Zrt. által kibocsátott értékpapírra
ügyletet kötött. A bejelentés megtétele erre rendszeresített külön nyilatkozat kitöltésével (1.
sz. melléklet), zárt borítékban, a Pénz-és forrásgazdálkodási osztályvezetı részére történı
leadásával történik1.
A Pénz-és forrásgazdálkodási osztály köteles a bejelentéseket 2 napon belül a Felügyelet
számára jelezni.
A Felügyelet felé az ügyletkötést az alábbi tartalommal kell bejelenteni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a bejelentésre kötelezett személy neve,
a bejelentési kötelezettség indoka,
a Kibocsátó neve,
az ügyletben szereplı pénzügyi eszköz megnevezése, mennyisége, árfolyama,
az ügylet jellege (vétel/eladás),
az ügyletkötés idıpontja, helye,
az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezése.

A Pénz-és forrásgazdálkodási osztályvezetı a Felügyeletnek tett bejelentésben foglalt
információkat a bejelentés megtételét követıen haladéktalanul
a) megküldi legalább egy honlappal rendelkezı média szerkesztıségének.,
b) közzéteszi a Diákhitel Központ Zrt. honlapján, és
c) megküldi az információtárolási rendszer számára.
A közzétételi kötelezettség alóli mentesülés az adott naptári éven belüli ügyletkötések
egymillió forintos összértékéig érvényesül.
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Az 1.sz. mellékletben szereplı nyilatkozat a Diákhitel Központ
http://diakhitel/Nyomtatvnyok/Forms/AllItems.aspx címen keresztül is elérhetı.
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Zrt.

intranetes

oldalán

a

1.sz. melléklet

Nyilatkozat a Diákhitel Központ Zrt. által kibocsátott kötvényre vonatkozó
ügyletkötésérıl

Alulírott …………………………….(név), mint …………………….. (bennfentes minıség
megjelölése) bejelentem, hogy …………………..-án/én (dátum) a Diákhitel Központ Zrt.
(cg.: 01-10-044593, székhely: 1027 Budapest, Csalogány utca 9-11.) által kibocsátott
………………….. (kötvény megjelölése) kötvényre az alábbi ügyletet kötöttem:

Kibocsátó neve
Pénzügyi eszköz megnevezése
Pénzügyi eszköz mennyisége
Pénzügyi eszköz árfolyama
Ügylet jellege
Ügyletkötés helye
Ügyletkötés idıpontja
Az ügyletkötést lebonyolító
szolgáltató megnevezése

Diákhitel Központ Zrt.

befektetési

Kérem a Diákhitel Központ Zrt.-t, mint Kibocsátót, hogy a Tpt. 201/B. §. szerinti
bejelentésemet a Felügyelethez továbbítani, és a Tpt. 56. § szerint közzétételeket helyettem
megtenni szíveskedjen.

Budapest, 2..... .. ..

………………………………..
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