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Renner Csilla
kockázati tőkealap nyilvántartásba
vétele

H-KE-III-40/2014. számú határozat

A Valor Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest,
Széchenyi István tér 7-8.) (Tőkealap-kezelő) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest,
Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban a Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) az alábbi
határozatot
hozza:
A Valor Capital Közös Zártvégű Kockázati Tőkealapot (Tőkealap) mint zártkörű forgalomba hozatal útján
létrehozott kockázati tőkealapot a mai napon a 6122-32 nyilvántartási számon nyilvántartásba veszi.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Indokolás
A Tőkealap-kezelő az MNB-hez 2013. december 30. napján érkezett kérelmében a Tőkealap nyilvántartásba
vételére irányuló kérelmet terjesztett elő.
A kérelemhez benyújtott dokumentumokat a PST megvizsgálta, és megállapította, hogy azok megfelelnek a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) vonatkozó, ezen belül különösen a kockázati tőkealap legkisebb
induló saját tőkére vonatkozó előírásainak, valamint a Tőkealap kezelési szabályzata 3.3. pontjában, valamint
4.3. pontjában foglalt, a Tőkealap jegyzett tőkéjére és a vagyoni hozzájárulásokra, valamint a kezdeti vagyoni
hozzájárulások teljesítésére vonatkozó előírásoknak.
Jelen határozat kiadását a PST – a Tpt. 296/K. (3) bekezdésére figyelemmel – a Tpt. 296/G. (1) bekezdésére
alapította.
A PST-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 4. § (9) bekezdésében, a 13. §
(1) bekezdésében és (2) bekezdésének k) pontjában, valamint a 39. § (1) bekezdésének h) pontjában
meghatározott hatáskörben eljárva meghozott döntését – a PST elnökét az MNB tv. 13. § (10) bekezdése
szerint megillető aláírási jog átruházása alapján – az MNB Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és
fogyasztóvédelemért felelős alelnöke adja ki.
Tekintettel arra, hogy a PST a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a határozat részletes indokolását és a
jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdésének a) pontja alapján mellőzte.
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