
 

 

A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; Cg. 

01-10-044764; a továbbiakban: „BÉT”) „Az Xtend általános üzletszabályzata” alapján készült. 

Az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítést a BÉT mint Piacműködtető a 2021. szeptember 

14. napján kelt, 18/Xtend/2021. számú határozatában hagyta jóvá. 

A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés a BÉT által 2021. augusztus 24. napján kelt, 

a 13/Xtend/2021. számú határozatával jóváhagyott Információs Dokumentum kiegészítését 

tartalmazza. 

1. SZ. INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM KIEGÉSZÍTÉS 

a NAP ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG  

(székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-141019;  

a továbbiakban: „Kibocsátó”) 

által kibocsátott valamennyi, összesen 2.650.000 darab, 1.000 Ft névértékű, dematerializált 

úton előállított törzsrészvénynek (ISIN: HU0000180765) 

a BÉT által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési rendszerbe történő 

regisztrációjához 

2021. szeptember 14. 

 

Kijelölt tanácsadó: K&H Bank Zrt. 
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Figyelmeztetések 

A K&H Bank Zrt. mint kijelölt tanácsadó nem vállal felelősséget a befektetők és egyéb 

harmadik személyek felé az Információs Dokumentum és az 1. sz. Információs Dokumentum 

Kiegészítés tartalmáért. Mivel az Információs Dokumentummal és az 1. sz. Információs 

Dokumentum Kiegészítéssel kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a 

Kibocsátó értékpapírjai a befektetők szempontjából kiemelten kockázatosnak minősülnek. 

Az Információs Dokumentum és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés nem tekinthető 

és nem minősül a Tpt. és a vonatkozó EU jogszabályok alapján tájékoztatónak, azt a Felügyelet 

nem hagyta jóvá, ezért ebből a szempontból a Kibocsátó értékpapírjaiba történő befektetés 

nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes 

felügyeleti hatóság által jóváhagyott tájékoztató. 

Az Információs Dokumentumot és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítését kizárólag 

a Kibocsátó Részvényeinek Magyarországon, a BÉT által működtetett multilaterális kereskedési 

rendszerbe, az Xtend piacra történő regisztrációja céljából készült. Az Xtend nem minősül a 

Tpt. alapján szabályozott piacnak.  

Az Információs Dokumentumot és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítést a Kibocsátó 

jóváhagyásra kizárólag a BÉT-hez nyújtja be.  

A Kibocsátó a Részvényeit az Xtend-en kívül semmilyen más piacra nem kívánja bevezetni, 

azokkal kereskedni máshol nem szándékozik. A Kibocsátó nem tett semmiféle olyan 

intézkedést, amely a Részvényeinek nyilvános forgalomba hozatalát, szabályozott piacra való 

bevezetését célozná akár Magyarországon, akár más országban.  

A Kibocsátó nem vizsgálta a más országokban alkalmazandó jogszabályi követelményeket, 

hogy miként lehetséges jogszerűen terjeszteni a Információs Dokumentumot illetve az 1. sz. 

Információs Dokumentum Kiegészítést Magyarországon kívül, vagy azt, hogy más 

országokban a Részvények jogszerűen miként vezethetők be multilaterális kereskedési 

rendszerekbe, szabályozott piacokra vagy értékesíthetők-e, ezért a Kibocsátó az Információs 

Dokumentum és az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés Magyarországon kívüli 

terjesztéséért és a Részvényeknek az Xtend-től eltérő piacra való regisztrálásáért semmilyen 

felelősséget nem vállal. 

Háttér 

A Kibocsátó 2021. augusztus 18. napján kérelmezte a Kibocsátó által kibocsátott, összesen 

2.650.000 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvénynek 

a Budapesti Értéktőzsde által működtetett Xtend elnevezésű multilaterális kereskedési 

rendszerbe történő regisztrációjához készített információs dokumentum („Információs 

Dokumentum”) BÉT általi jóváhagyását. A BÉT 2021. augusztus 24. napján a 13/Xtend/2021. 

számú határozatával az Információs Dokumentumot jóváhagyta. 

Az Információs Dokumentum jóváhagyása és az értékpapírral való kereskedés megkezdése 

között olyan, az alábbiakban részletezett lényeges tény következett be, amely az Információs 

Dokumentum jelen kiegészítését („1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés”) tette 

indokolttá. 
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A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítésben nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak 

jelentése megegyezik az Információs Dokumentumban nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak 

jelentésével, amennyiben a jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítésben külön nem 

kerülnek meghatározásra.  

A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítéssel nem érintett kérdésekre az Információs 

Dokumentumban foglaltak változatlanul irányadók. 

Az Információs Dokumentumnak az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítéssel 

érintett pontjai 

A jelen 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítésben foglaltak az Információs Dokumentum 

alábbi pontját érintik: 

- A Társaság (Kibocsátó) vezetésének elemzése a társaság elmúlt két évének pénzügyi 

helyzetéről és a működés eredményéről fejezeten belül az Információk a kibocsátó meglévő, 

folyamatban lévő és jövőbeli beruházásairól és befektetéseiről c. alfejezet. 

Információs Dokumentum Kiegészítése 

Az Információs Dokumentumnak A TÁRSASÁG (KIBOCSÁTÓ) ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

BEMUTATÁSA fejezetében A Társaság (Kibocsátó) vezetésének elemzése a társaság 

elmúlt két évének pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről alfejezeten belül az 

Információk a kibocsátó meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházásairól és befektetéseiről 

c. pont 124. bekezdése a következőkkel egészül ki: 

A Kibocsátó más vállalkozásokkal közösen megalapította a Balancing Power Europe 

Zrt.-t. Mivel a társaság alapítására 2021. augusztus 9-én, a cégnyilvántartásba való 

bejegyzésére pedig 2021. augusztus 30-án került sor, rá vonatkozóan az Információs 

Dokumentum 2. sz. melléklete - Pénzügyi Beszámolók nem tartalmaz adatot. A 

társaságra az Információs Dokumentum DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK fejezetében 

rögzített Leányvállalat(ok) fogalom nem terjed ki. A társaság alapításával a Kibocsátó 

célja K+F tevékenység végzése, annak érdekében, hogy hatékony energiatárolási 

megoldásokat találjon a naperőművek által megtermelt villamosenergia tárolására. A 

Balancing Power Europe Zrt. főbb adatai a következők: 

Rövidített cégnév: Balancing Power Europe Zrt. 

Székhely: 1034 Budapest, Tímár utca 20. 

Cégjegyzékszám: 01-10-141522 

Cégbejegyzés helye: Fővárosi Törvényszék 

Főtevékenység: 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

Tulajdonos(ok): Solar Kraft Kivitelező és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (30 %) 

Kibocsátó (30 %) 

CPS-ETNA Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű 

Társaság (40%) 

Alaptőke: 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint 
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1. SZ. MELLÉKLET – FELELŐS SZEMÉLY NYILATKOZATA  

NYILATKOZAT 

Alulírott Vadas László vezérigazgató, mint a NAP Zrt. vezető tisztségviselője, a NAP Zrt. által 

kibocsátott Részvényeknek a BÉT Xtend rendszerébe való regisztrációhoz készített Információs 

Dokumentum szerint felelős személy a jelen nyilatkozattal nyilatkozom arról, hogy az 1. sz. 

Információs Dokumentum Kiegészítésben szereplő információk az elvárható gondosság 

mellett, a lehető legjobb tudásom szerint megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon 

körülmények bemutatását, amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos 

következtetéseket. Az 1. sz. Információs Dokumentum Kiegészítés a valóságnak megfelelő 

adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, 

amelyek a Részvények, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából 

jelentőséggel bírnak. A felelős személyt az Információs Dokumentum közzétételétől számított 

öt (5) évig terheli a fenti felelősség, e felelősség érvényesen nem zárható ki és nem 

korlátozható. 

Budapest, 2021. szeptember 14. 

 

NAP Zrt. 

Vadas László 

vezérigazgató 
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