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A részvénytársaság nyilatkozata a magyarországi eseményekkel kapcsolatban
A Csehországban engedéllyel rendelkező értékpapír-kereskedőként működő CAPITAL PARTNERS a.s.
részvénytársaság Magyarország területén az ún. európai útlevél kihasználásával, kötött képviselők közvetítésével
folytatja tevékenységét. Megtévesztő és nem objektív médiakampány alapján a magyarországi felügyelő hatóság – a
PSZÁF – közigazgatási eljárást indított mind a CAPITAL PARTNERS részvénytársaság ellen, mind fokozatosan kb.
70 kötött képviselője ellen, akikkel a részvénytársaság szerződéses viszonyban áll. A hatóság állítólagos szervezési
hiányosságokat, valamint az üzleti gyakorlatban fennálló hiányosságokat kifogásol, amely gyakorlatot viszont a magyar
hatóságok – ellentétben a pénzügyi eszközök piacairól szóló európai irányelvvel (MiFID) – a magyar versenyjogi
előírások alapján bírálnak el.
A cseh értékpapír-kereskedő elleni eljárások megindítását társaságunk a MiFID irányelvben foglalt közvetlenül
alkalmazható rendelkezések megszegésének tartja, ennek ellenére azonban aktívan kommunikált és együttműködött a
fenti hatóságokkal azzal a céllal, hogy önként alkalmazkodjon a követelményeikhez. A PSZÁF viszont soha nem tudta
vagy akarta a követelményeit konkrétan megfogalmazni, és soha nem reagált az ügynökök tevékenységének szervezeti
rendezését célzó konkrét javaslatok sorozatára. A PSZÁF részére küldött levelek és konkrét javaslatok minden
alkalommal bármilyen válasz nélkül maradtak.
Az utóbbi napok eseményeit tekintve nyilvánvalóvá válik, hogy a PSZÁF teljesen szándékosan járt el azzal a céllal,
hogy indokot teremtsen a cseh vállalkozás Magyarország területéről való erőszakos kiszorítására. Anélkül ugyanis, hogy
a hatóságok szabályszerűen befejezték volna a közigazgatási eljárásokat, és bármilyen mulasztást bizonyítottak volna a
befektetési szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, 2010. február 23-án Budapesten a rendőrség kb. 30 személyt
tartóztatott le, akik abban az időben a szerződéses partnereink – vagyis a társaságunkkal Magyarország területén kötött
ügynökként együttműködő társaságok – irodáiban tartózkodtak. Ezeket a személyeket függetlenül attól tartóztatták le,
hogy ügynökökről, az ő alkalmazottaikról vagy külső konzultánsokról van-e szó.
2010. február 25-én 7 személyt – kizárólag cseh és szlovák állampolgárokat – előzetes letartóztatásba helyeztek. Ezt az
intézkedést teljes mértékben aránytalannak és jogtalannak, csupán a média és a politika nyomása által motiváltnak
tekintjük. Ügynökeink ugyanis soha nem kezelték a magyar ügyfeleink vagyonát, így nem tudjuk elképzelni, mi
indokolhatta a letartóztatásukat és bebörtönzésüket. Úgy tűnik, egyetlen kulcsként a jelenlévők cseh, illetve szlovák
nemzetisége szolgált.
A beavatkozás következtében azonban főleg több száz magyar ügyfelünk érdeke került veszélybe, mivel korlátozták a
szolgáltatásokhoz és a befektetéseikre vonatkozó információkhoz való hozzáférésüket. Ez is tanúskodik arról, hogy a
magyar hatóságok durván megszegik a tőkepiacon folytatott vállalkozási tevékenység európai szabályozását.
A fent leírt beavatkozás komolyan veszélyezteti az EU-n belüli vállalkozás és szolgáltatásnyújtás szabadságát. Továbbá
felhívjuk a figyelmet arra, hogy a magyar tőkepiac-felügyeleti hatóságok az intézkedéseikkel szándékosan figyelmen
kívül hagyják a származási és a vendéglátó ország hatóságai közötti jogkörmegosztásra vonatkozóan a MiFID-ben
foglalt előírásokat, és hogy eljárásukkal gyakorlatilag kizárják a Cseh Nemzeti Bank törvény által biztosított jogkörének
gyakorlását a Cseh Köztársaságban letelepedett, külföldön is szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás felett, és ennek
következtében lehetetlenné teszik azt is, hogy ez a vállalkozás hatékonyan védekezzen a MiFID előírásainak a magyar
hatóságok részéről történő megszegése ellen.
Társaságunk veszélyeztetve érzi magát a magyar hatóságok részéről a cseh vállalkozás ellen foganatosított további
lehetséges precedens nélküli intézkedések által, és az ügyben segítséget kért a Cseh Nemzeti Banktól. A magyar
hatóságok intézkedéseinek következtében a CAPITAL PARTNERS társaságnak jelentős vagyoni és nem vagyoni kára
keletkezett és keletkezik, nemcsak a magyarországi tevékenységével kapcsolatban. Erre való tekintettel megfelelő
lépésekre készül, és a magyar hatóságok precedens nélküli intézkedései ügyében konkrét panasszal fog fordulni mind a
Külügyminisztériumhoz, mind az Európai Bizottsághoz. Belföldi jogorvoslati lehetőségek kimerítése esetén
választottbírósági eljárást kezdeményezünk a Magyar Köztársaság ellen befektetés meghiúsítása miatt.
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