RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
A WINGHOLDING Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.; cégjegyzékszám: 01-10-046503; a
továbbiakban: „Kibocsátó”) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási
kötelezettség szabályairól szóló 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletére való hivatkozással az
alábbi információt teszi közzé:
A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban „MNB”), a Kibocsátó feletti folyamatos felügyelet keretében a
2017. május 24. napján kelt H-PJ-III-B-37/2017. számú határozatában (a továbbiakban: „Határozat”)
megállapította, hogy a Kibocsátó azzal, hogy a határozat kiadmányozásának napjáig nem tette közzé a
2016. pénzügyi évről készített éves jelentésének részét képező, a PM rendelet 1. mellékletének 2.1
valamint a 3.1 pontjában előírt, a Kibocsátó közgyűlése által elfogadott egyedi és összevont
(konszolidált) formában elkészített mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet megsértette
a Tpt. 54§ (4) bekezdésében foglalt, a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó szabályokat.
Az MNB jelen határozatban az ismert tények alapján megállapította, hogy a Kibocsátó által 2017. április
28. napján K57989/2017 azonosító számon közzétett, a Kibocsátó 2016. évre vonatkozó konszolidált
pénzügyi kimutatásai, valamint a 2017. május 5. napján K61699/2017 azonosító számon közzétett, a
Kibocsátó 2016. évre vonatkozó éves beszámolója nem került elfogadásra a Kibocsátó közgyűlése által
abban az időpontban.
Az MNB a hivatkozott határozat rendelkező részében figyelmeztette a kibocsátót, hogy a jövőben teljes
körűen és határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseknek, ennek keretében minden esetben intézkedjen arról, hogy a jövőben az éves jelentések
közzétételére a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kerüljön sor.
Az MNB a hivatkozott határozat II. pontjában felszólította a Kibocsátót, hogy – rendszeres tájékoztatási
kötelezettsége keretében – haladéktalanul intézkedjen arról, hogy a 2016. pénzügyi évről készített éves
jelentése a vonatkozó jogszabályokban foglalt tartalommal kerüljön közzétételre.
A Budapesti Értéktőzsdére bevezetett WINGHOLDING 2019/I (HU0000357066) kötvény tőzsdei
forgalmazását az MNB 2017. május 25. napján a kereskedési idő kezdetétől a hivatkozott határozat II.
pontjában írt felszólításnak megfelelő Kibocsátó általi maradéktalan teljesítéséig felfüggesztette. Az
MNB a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnését követően haladéktalanul intézkedik a
WINGHOLDING 2019/I kötvény tőzsdei forgalmazásának visszaállítása iránt.
Az MNB a rendszeres tájékoztatás megsértése miatt 4.000.000,- Forint felügyeleti bírság megfizetésére
kötelezte a Kibocsátót.
Budapest, 2017. május 25.
WINGHOLDING Zrt.

