Iktatószám: 29721-36/2021
Budapest, 2021. december 01.
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-B-64/2021. számú határozata az OTT-ONE Nyilvánosan Működő
Részvénytársasággal szembeni felügyeleti intézkedések alkalmazásáról és felügyeleti bírság
kiszabásáról
Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. IV.
em.; 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
határozatot
hozza.

I. Az MNB (i) ismételten figyelmezteti a Kibocsátót, hogy – a jogszabályi előírásoknak való megfelelés
érdekében – mindenkor teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási
kötelezettségének; (ii) ismételten felszólítja a Kibocsátót, hogy haladéktalanul intézkedjen a 2020.
pénzügyi évről készített éves jelentésének (Éves jelentés) közzétételéről; és (iii) felszólítja a Kibocsátót,
hogy haladéktalanul intézkedjen a 2021. első félévéről készített féléves jelentésének (Féléves jelentés)
közzétételéről.
II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében kötelezi a Kibocsátót, hogy a jelen
határozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül – a megfelelő dokumentumokkal
alátámasztottan – tájékoztassa az MNB-t a Féléves jelentés és az Éves jelentés közzététele érdekében
megtett és megtenni szándékozott konkrét intézkedéseiről.
III. Az MNB az Éves jelentés és a Féléves jelentés közzétételére vonatkozó rendszeres tájékoztatási
kötelezettség megsértése miatt – a jelen határozat indokolásában kifejtettek alapján – 1 000 000 Ft, azaz
egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezi a Kibocsátót.
A Kibocsátó a jelen határozat számát, rendelkező részét és a kiadmányozás dátumát, a közlést követően
haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül a Kibocsátóra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási
kötelezettség szabályai szerint köteles közzétenni.
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy
nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve a további felügyeleti bírság kiszabását is.
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.
(…)
Budapest, 2021. november 29.
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró

Dr. Laki Gábor s.k.,
igazgató
Tőkepiaci és piacfelügyeleti igazgatóság
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