HIRDETMÉNY
befektetési szolgáltatási tevékenységgel és kiegészítő szolgáltatási tevékenységgel való felhagyásról

Tisztelt Ügyfeleink!
Az eBrókeház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1072
Budapest, Rákóczi út 42., a továbbiakban: Társaság) az alábbiak szerinti tájékoztatással fordul a t.
Ügyfelekhez.
A Társaság ezúton tájékoztatja a t. Ügyfeleit, hogy a Társaság 2022.10.21. napján tartott rendkívüli
közgyűlésén a Társaság a részvényesek egyhangú szavazatával meghozott, 2/2022. (10.21.)
Közgyűlési Határozat sz. határozatával akként határozott, hogy a Társaság a befektetési
szolgáltatások és kiegészítő szolgáltatások nyújtására vonatkozó tevékenység végzésével felhagy.
A Társaság ezúton is tájékoztatja a t. Ügyfeleit, hogy a tevékenység végzésével történő felhagyás
nem áll összefüggésben a Társaság fizetőképességével, a Társaság fizetőképessége nem ingott
meg, az teljes mértékben stabil, és a t. Ügyfelek Társasággal szemben fennálló követeléseinek
fedezete teljes mértékben rendelkezésre áll, a kötelezettségeinek a Társaság teljes mértékben
eleget képes és eleget is fog tenni.
A tevékenység végzésével történő felhagyásra vonatkozó döntés következtében a Társaság – a
részére a szerződésben biztosított joggal élve – az Ügyfelekkel fennálló valamennyi jogviszonyát
meg kívánja szüntetni, a jogviszonyok tárgyát képező szerződések és azok háttérszabályát képező
Üzletszabályzat rendelkezéseinek megfelelően, az ügyfélszerződések (így az Ügyfélszámla‐
szerződés, a CFD Kereskedési Szerződés, valamint az Értékpapírszámla‐ és átruházható
értékapírokra vonatkozó kereskedési szerződés) rendes felmondása útján, a szerződések alapján
irányadó felmondási idő megtartása mellett.
A Társaság a szerződések felmondására vonatkozó jognyilatkozatokat a t. Ügyfelekkel
várhatóan 2022. október 31. napján fogja közölni, a kapcsolattartásra és a közlésre vonatkozó
szerződéses rendelkezések figyelembevételével, amire tekintettel a Társaság és az ügyfelek
között fennálló szerződéses jogviszony megszűnésének várható napja valamennyi ügyfél
esetében egységesen 2022. november 30. napja (Megszűnési Nap).
A Társaság általi rendes felmondás esetén irányadó, az Üzletszabályzat 5.18.5. pontja alapján
előzetesen is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felmondások 2022. október 31‐én várható
közlésére tekintettel mindazon ügyfelek, akik 2022. október 31‐én a CFD Kereskedési Szerződés
alapján nyitott CFD pozícióval rendelkeznek legkésőbb a Megszűnési Napon, a kereskedési órák
végéig kötelesek valamennyi nyitott CFD pozíciót és folyamatban lévő tranzakciót a CFD
Kereskedési Szerződés szabályai szerint lezárni (vagy amennyiben folyamatban lévő, de még nem
teljesült megbízásról van szó, úgy azt visszavonni), aminek a hiányában a Társaság külön utasítás
és értesítés nélkül is jogosult a Megszűnési Napon, a kereskedési órák végét követően valamennyi
nyitott CFD pozíciót lezárni, folyamatban lévő megbízást megszüntetni.

Előzetesen is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szíveskedjenek fokozott figyelemmel nyomon
követni a nyitott CFD pozícióik alakulását, és tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak
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érdekében, hogy legkésőbb az előzőekben jelzett időpontig, azaz a Megszűnési Napig az összes
nyitott CFD pozíciót a lehető legjobb áron és a lehető legkedvezőbb módon (adott esetben a lehető
legkisebb veszteség mellett) lezárják, továbbá a limit megbízásokat töröljék, így elkerülve az
automatikus zárást és annak esetleges negatív (veszteséget eredményező) következményeit.
A Megszűnési Napot követően a szerződések megszűnésére tekintettel kereskedési tevékenység
folytatására (beleértve mind a CFD termékekkel, mind az átruházható értékpapírokkal való
kereskedés folytatását) a Társaság nem biztosít a t. Ügyfelek számára a továbbiakban lehetőséget.
A félreértések elkerülése érdekében rögzítjük, hogy azon Ügyfeleknek, akik nyitott CFD pozíciókkal
nem rendelkeznek, azonban korábban a Társaság szolgáltatásait igénybe véve átruházható
értékpapírt vásároltak, a korábban megvásárolt és tartott értékpapírok értékesítésére vonatkozó
kötelezettsége nem áll fenn.
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy a felmondási idő alatt valamennyi Ügyfelünk, aki az
ügyfélszámlán, illetve az értékpapírszámlán pénzeszközzel és/vagy pénzügyi eszközzel rendelkezik
(azaz a Társasággal szemben ügyfélkövetelése áll fenn) a felmondási idő alatt, azaz a Megszűnési
Napig a Társaságunk részére be kell, hogy jelentse (1) pénzkövetelés esetén az Ügyfél nevére szóló
fizetési számlát és az azt vezető hitelintézetet, (2) pénzügyi eszközre vonatkozó követelés esetén az
Ügyfél nevére szóló értékpapírszámlát, illetve azt vezető hitelintézetet vagy befektetési vállalkozást,
ahova az Ügyfél a Társaság nyilvántartásában kimutatott, elismert pénzeszközt, illetve pénzügyi
eszközt (értékpapírt) kifizeti, illetve áttranszferálja. A rendelkezés elmaradása hiányában a
Társaság a mindenkori Díjjegyzékben foglalt összegű számlazárási díjat számít fel.
Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy értékpapírok esetében az értékpapírok más számlavezető részére
történő áttranszferálásáért a Társaság a mindenkori Díjjegyzékben foglalt transzferdíjat számítja
fel. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a transzfer díja – az értékpapírok darabszámától függően,
továbbá tekintettel arra, hogy a Társaság az értékpapírokat külföldi alletetétkezelőnél helyzete el –
akár igen jelentős költséget is jelenthetnek, kérjük ezért, hogy az értékpapírszámlán nyilvántartott
értékpapírok piaci értékének transzferköltségekkel történő összevetésére, valamint az
ügyfélszámlán rendelkezésre álló szabad pénzeszközre is figyelemmel szíveskedjenek az új
számlavezető bejelentése útján történő esetleges transzfer iránti kérelmeket benyújtani. A Társaság
a transzfer díja fedezetének hiányában, illetve a fedezet rendelkezésre bocsátásáig a
transzfermegbízás teljesítését jogosult megtagadni.
Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a Társaság által nyilvántartott pénz‐, illetve pénzügyi eszközre
vonatkozó, a Megszűnési Napig történő rendelkezés (azaz új számlavezető megjelölése)
hiányában a Társaság a számlavezető bejelentésére vonatkozó ismételt felhívást fog közölni az
Ügyféllel, aminek értelmében az Ügyfél a felhívásban megjelölt – legalább 15 napos –
póthatáridőben lesz még jogosult az elmulasztott rendelkezés megtételére.
Amennyiben az ismételt felhívás ellenére az Ügyfél továbbra sem jelöl meg számlavezetőt, úgy
tudomásul veszi, hogy
(1) az időközben megszűnt ügyfélszámlán nyilvántartott egyenleget a Társaság választása szerint
vagy (i) kifizeti az Ügyfélnek az Ügyfél költségére és veszélyére (feltéve, hogy a kifizetéshez szükséges
adatok a Társaság rendelkezésére állnak, így különösen amennyiben az Ügyfél korábban a Társaság
rendelkezésére bocsátott a nevére szóló fizetési számlát, amely utóbbit úgy kell tekinteni, hogy
előzetesen egyúttal arról is rendelkezett, hogy hogy a részére történő kifizetések fogadására ezen,
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rendelkezésre bocsátott fizetési számlát jelölte meg), vagy (ii) az Ügyfél költségére a részére – a
megbízás nélküli ügyvitel szabályainak alkalmazásával – a Társaság által kijelölt számlavezetőt
részére átadja, amely kijelölt számlavezető az Ügyféllel történő szerződéskötésig az Ügyfél
költségére kizárólag a pénz őrzésére vonatkozó feladatokat fog ellátni;
(2) az időközben megszűnt érékpapírszámlán nyilvántartott eszközök őrzésére a Társaság az
Ügyfél költségére új számlavezetőt jelöl ki, aki az Ügyféllel történő szerződéskötésig az Ügyfél
költségére kizárólag az értékpapírok őrzésére vonatkozó feladatokat fog ellátni.
A fenti lépések bármelyikének végrehajtásával úgy kell tekinteni, hogy a Társaság a fenti pontok
szerinti eljárással érintett ügyféllel szemben fennálló, elismert kötelezettségének eleget tett.
A rendelkezése hiányában az Ügyfél ugyancsak tudomásul veszi, hogy mindaddig, ameddig a
Társaság ki nem fizeti az Ügyfél részére az őt megillető pénzeszközt, vagy a pénz‐, illetve pénzügyi
eszköz őrzésére az Ügyfél költségére ki nem jelöl egy új számlavezetőt, addig a Társaság az Ügyfél
pénz‐ és/vagy pénzügyi eszközét azonosítható módon, a saját számlájától elkülönített
gyűjtőszámlán tartja nyilván, amiért a mindenkori Díjjegyzékben rögzített őrzési díjat számít fel, és
azt a Ptk. szabályainak megfelelően automatikusan, külön rendelkezés és értesítés nélkül érvényesíti
az Ügyféllel szemben.
Amennyiben a jelen hirdetményben foglaltakkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük merülne fel, úgy
állunk szíves rendelkezésükre ismert általános elérhetőségeinken.
2022. 10. 21.
eBrókerház Zrt.
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