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Bennfentes kereskedés
Tilos a bennfentes személyeknek bennfentes információ felhasználásával a Társaság
részvényeire ügyletet kötni, illetve ügyletkötésre megbízást adni. Tilos a bennfentes
információt más személyeknek továbbadni, illetıleg más személyeknek javasolni,
hogy a bennfentes információval érintett részvényre ügyletet kössön.

Bennfentes személy
a) a Társaság vezetı tisztségviselıi (Igazgatótanács tagjai) és az Audit Bizottság
tagjai;
b) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság,
illetve ezek ügyvezetıje, vezetı tisztségviselıje és felügyelıbizottsági tagja,
amelyben a Társaság 25 százalékot elérı vagy azt meghaladó közvetlen, illetıleg
közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
c) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság,
illetve ennek ügyvezetıje, vezetı tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja, amely a
Társaságban 10 százalékot elérı vagy azt meghaladó közvetlen, illetıleg közvetett
részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
d) értékpapír forgalomba hozatal, illetve nyilvános vételi ajánlat szervezésében
közremőködı bármely szervezet, illetve ennek érdemi ügyintézıje, vezetı
tisztségviselıje, felügyelıbizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a
Társaságnak a kibocsátásban és a forgalomba hozatalban közremőködı más
alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz jutott, a
forgalomba hozatalt követı egy évig;
e) a Társaság alaptıkéje (törzstıkéje) 10 százalékát elérı vagy azt meghaladó
közvetlen, illetıleg közvetett részesedéssel rendelkezı természetes és jogi személy;
f) a Társaság számlavezetı hitelintézete, illetve ennek vezetı tisztségviselıje,
felügyelıbizottsági tagja és érdemi ügyintézıje;
g) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatkörébıl kifolyólag,
munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb
módon jutott tudomására;
h) aki a bennfentes információt bőncselekmény útján szerezte;
i) az a)-h) pontban felsorolt természetes személlyel közös háztartásban élı személy,
illetıleg közeli hozzátartozója;
j) az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, és
ezek nevében eljáró személy, amelyben az a)-i) pontokban megjelölt bennfentes
személy minısített befolyással bír.
Bennfentes információ
A Társaság részvényeivel kapcsolatos olyan lényeges információ, amely
- még nem került nyilvánosságra,
- közvetlenül vagy közvetve a Társaság részvényeire vagy a Társaságra vonatkozik,
- nyilvánosságra kerülése esetén a részvény árfolyamának lényeges befolyásolására
alkalmas.

Eljárás bennfentes személyek számára
A Társaság vezetı tisztségviselıi és az Audit Bizottság tagjai nem köthetnek ügyletet
a Társaság által kibocsátott részvényekre:
- a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves jelentés közzétételéig terjedı idıszakban
(a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve);
- a féléves jelentés közzétételét megelızı tizenöt napon belül;
- az idıközi vezetıségi beszámoló közzétételét megelızı tizenöt napon belül;
- a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó szerzıdéskötés
közzétételét megelızı három napon belül
Egyéb esetekben a bennfentes személyek kötelesek a Társaság befektetıi
kapcsolatokért felelıs Igazgatótanácsi tagjának az ügyletkötés napján bejelenteni, ha
ık, vagy a velük közös háztartásban élı személy, közeli hozzátartozójuk, vagy a
bennfentes személy minısített befolyásával mőködı társaság személyesen vagy
megbízott útján kötött ügyletet a Társaság által kibocsátott részvényekre. A
bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentésre kötelezett személy nevét, az ügyletben
szereplı értékpapír mennyiségét, árfolyamát, az ügylet jellegét (például vétel vagy
eladás), az ügyletkötés idıpontját és helyét, illetve az ügyletet lebonyolító befektetési
vállalkozás, hitelintézet megnevezését.
A befektetıi kapcsolatokért felelıs Igazgatótanácsi tag köteles ezeket a
bejelentéseket 2 napon belül Felügyeletnek elküldeni és közzétenni a Társaság
közzétételi helyein.
Bennfentes nyilvántartás
A TC Befektetési Nyrt. bennfentes információhoz hozzáférı személyekrıl szóló
nyilvántartását a befektetıi kapcsolatokért felelıs Igazgatótanácsi tag vezeti.

