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alóli mentesÍtés
H.KE.III. 600 lz0|2, szám ú határozat

A TvNetWork Te|ekommunikícÍós Szolgáltató Zürtköríien Működói Részvénytársaság
(20t2. október 11' napját megelőzöen: TvNetWork Telekomm.unikációs Szolgáltató
Nyílvánosan Működó Résarénytarsaság; székhely: l l34 Budapest, Váci út 35.) (Kibocsátó)
által a Pérrztigyi Szeivezetek Áilami Feliigyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt'
39.) (remryelet) benffitott kérelemre indult eljárásban Dr. Sász Karoly, a Feltigyelet elrxike
felhatalmaása alapjan aa alábbi

ha tá roza to t
hozom:

l. A Kiboosátót a jelen határozat rendelkező részének 2. pontjában e]óírt köezétételi
kötelezettség tefesítésének napjától a Kibocsátó HU00000721|5 ISIN azonosítójü
résarényei tekintetében a nyilvánossagnak történó adatszolgáltatási kötÖIezettség alól
mentesíten.

2, .Ie|err határozatot a Kibocsátó a közzététel szabályai szerint kötelos megjelentetni,
ame|yet követöen az 1. pontban megielölt értékpapír.sorozat vonatkozasában. a
rendszercs és rendkíviili taj ékoztatiísi kötelezettség nem terheli.

A Felugyelet eljarasa során e[iárási költség nem mer[ilt fel.

Indoko l ás

A Kibocsáti a Fclügyelethez z0I2. október lE. napjátt érkezett beadvárryábarr t lbnti
részvénysorozat tekintotében kérelmezte a nyilvánosság felé fennalló adaueolgáltatási
kötclezettségo alóli merrtesÍtését, anrely kérelmét 2012. november 5. és 9. napján
kiegészítotte'

A Kiboosátó atőkepiacról szóló 200l. évi CXX. törvény (Tpt.) 60. $ (2) bekezdésében foglalt
közzétételí kötelezettségének eleget tett aáttal, hogy saját honlapjárr (www.wnetwork'hu)
20|2, olr:tóbcr 17. napjtín rendkívüli tájékoztatást tett kölzé, a nyilvanossaguak történó
adatszolgriltaüísi kötelezettség alóli mentesítési kérelem benyujtasáról, valamint közzététel
céljából zll?, október l7' napján megktildte azt a Felügyelet által múködtetott és a Tpt. 56. $.
ában rögzított hivatalos inÍbmációüirolasi rendszer sámríra (www.kozzetetelek.hu).

A Feliigyolot a kérelem alapjan engedélyezési eljárást indított, anrely a nyilvrínosságnak
történő adatszolgáltatási ktitelezettség alóli mentesítés Tpt. 60. $ (1) bekezdésében előírt
feltétele meglóténck vizsgálatára irányu|t.

A Tpt. 60. $ (l) bekezdésének értelmében ae engedély megadasanak feltétole az, hogy a
kibocsátó igazolja" hogy z"ártkörűen mÍiködii részvénytársaságként mriködik tovább.

A Kibocs.ító a fenti kérelmével megkti|dte a Felügyeletrrek a F.ovarosi Törvényszék
Cégbírisága Cg. 0l-l0-04446Ll227. számű végzését, amelynok tanúsága szerint a Kibocsátó
múködési formája z0|2. október l l' napjától zrínkörű.
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Tekintettel arra' hogy a Tpt. 60. $ (1) bekozdesében moghatarozott jogszabtáüyi feltétel
teljesült' a Tpt. 60. $ (3) bekezdésének felhatalmazása alapjfur a mentesítóste vonatkozó
gngodélyt j elen határo ?Attal me gadtan.

A jelen határozat közzétételének kötelezettségét a Tpt. 60. $ (5) bekezdése rója a Kibocsátóra.

A határozatot a Pénzügyi Szervezctek Áuami Feltígyeletéről szóló 20l0. évi CLVil. törvény
4. $ (l) bekezdésének h) pontjában biaosított hatrískörben eljánra hoáam meg.

Tekintettel arra' hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a }ratiározat részletes
indokolását és a jogorvoslatril való tájékoáatást a közigazgatasi hatisági eljarás és
szolgaltatas altalrinos szabályairól szóló 2004. évi cxl. törvény 72. $ (4) bekezdésének a)
pontj a alapj an mellöztcm.
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