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2017. június 21. 

A Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-429/2017. számú határozata a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság által az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság „A” sorozatú 
törzsrészvényeire, „B” sorozatú elsőbbségi részvényeire, valamint „C” sorozatú törzsrészvényeire tett 
kötelező vételi ajánlat jóváhagyása tárgyában 

A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi 

köz 10.) (Kijelölt Ajánlattevő), mint az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 

Budapest, Üllői út 48.) (Céltársaság) valamennyi szavazati jogot megtestesítő, névre szóló, dematerializált, 

100,- Ft névértékű, HU0000078175 ISIN azonosítójú „A” sorozatú törzsrészvényét, valamennyi szavazati jogot 

megtestesítő, névre szóló, dematerializált, 100,- Ft névértékű, HU0000140868 ISIN azonosítójú „B” sorozatú 

elsőbbségi részvényét, valamint valamennyi szavazati jogot megtestesítő, névre szóló, dematerializált, 1000,- Ft 

névértékű, HU0000140884 ISIN azonosítójú „C” sorozatú törzsrészvényét (Részvények) kötelező vételi ajánlat 

útján megszerezni kívánó társaság, illetve az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1056 

Budapest, Váci utca 38.), mint lebonyolító (Lebonyolító) együttes kérelmére a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 

1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.) (MNB) előtt indult kötelező vételi ajánlat (Ajánlat) jóváhagyására irányuló 

eljárásban az MNB az alábbi  

h a t á r o z a t o t 
 

hozza: 

 

Az MNB a Kijelölt Ajánlattevő és a Lebonyolító által a MNB-hez 2017. május 29. napján benyújtott és az MNB 

által működtetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), az Ajánlattevő honlapján (www.takarekbank.hu), a 

Céltársaság honlapján (www.fhb.hu), a Lebonyolító honlapján (www.mkb.hu) és a Budapesti Értéktőzsde 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. ép. IV. em.) 
honlapján (www.bet.hu) ugyanezen a napon közzétett, majd 2017. június 20. napján az MNB felhívására 

módosított Ajánlatot jóváhagyja.  

 

A Kijelölt Ajánlattevő – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 70. § (4) bekezdése szerint – az MNB 

határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a felügyeleti eljárás 

eredményének és a vételi ajánlatnak a közzétételét, az elfogadó nyilatkozat megtételére megadott határidő 

kezdő és zárónapjának megjelölésével. 

 

Az eljárás során – a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányuló eljárásért 

megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel. 

 

(…) 

Budapest, 2017. június 20.  
 

                              Magyar Nemzeti Bank 

   Dr. Barnóczki Péter s.k., 
  igazgató 

 ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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