Az ÉMÁSZ Nyrt. („Társaság”) rendkívüli tájékoztatása
vezetői feladatokat ellátó személy és vele szoros kapcsolatban álló jogi személy
tranzakciójáról
A Társaság az 596/2014/EU rendeletben és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben foglaltaknak
megfelelően a jelen tájékoztatás mellékleteként közzéteszi a hozzá eljuttatott bejelentést
tájékoztatva a tőkepiac szereplőit a vezetői feladatokat ellátó személy és vele szoros kapcsolatban
álló jogi személy tranzakciójáról.
Budapest, 2019. december 11.
ÉMÁSZ Nyrt.

1. sz. MELLÉKLET
A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által
lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa
1. A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre
vonatkozó adatok
a) Név

Jászay Tamás és JT Synerg Kft (cégjegyzékszám:
01 09 566390), mint Jászay Tamás minősített
többségű befolyása alatt álló jogi személy

2. Az értesítés indoka
a) Pozíció/státus

Vállalatfejlesztési igazgató és a JT Synerg Kft ,
mint szoros kapcsolatban álló jogi személy
minősített többségű befolyással rendelkező tagja

b) Első értesítés/Módosítás

Első értesítés

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a) Név

Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

b) LEI

529900O65N9E5HRIZ429

4. Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol
ügyletet bonyolítottak le
a) A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz típusa

Azonosító kód

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság által
kibocsátott 10.000 HUF névértékű,
dematerializált, névre szóló törzsrészvény.
ISIN: HU0000074539
Eladás, az ügylet nem függ össze részvényopcióprogramokkal vagy AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS
A TANÁCS 596/2014/EU RENDELETE 19. cikk (7)
bekezdésben foglalt egyedi példákkal.
Eladás, nyilvános vételi ajánlat elfogadásával.

b) Az ügylet jellege

c) Ár(ak) és volumen(ek)

Ár(ak)

Volumen(ek)

31.701 HUF

Jászay Tamás 130 db-ot adott el
JT Synerg Kft. 153 db-ot adott el

d) Összesített információ
—

Összesített volumen

—

Ár

283 db (kettőszáznyolcvanhárom darab)
31.701 HUF/darab áron
összesen: 8.971.383 HUF
HUF (nyolcmillió-kilencszázhetvenegyezerháromszáznyolcvanhárom forint)

e) Az ügylet dátuma

2019.12.06. 15. óra 00.

f) Az ügylet helye

Budapesti Értéktőzsde
MIC-kód: XBUD

