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A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; székhely: 

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a Tpt. 55. §-ában és a 

24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően közzéteszi az 

alábbiakat: 

 

Társaságunknak megküldött és a mai napon kézhez vett tájékoztatás alapján Neuman Péter 

közvetett módon (a tranzakciót megelőzően a GlobTerm Kft. tulajdonában álló Friends of 

Alberich Kft. által birtokolt) 20.148.610 db Delta törzsrészvényt értékesített. Ezzel a 

tranzakcióval a Kibocsátóban lévő (közvetlen és közvetett) befolyása az 5%-os küszöbérték 

alá esett.  

 

Szintén a mai napon kézhez vett tájékoztatás alapján Berki Ferenc 10.074.305 db Delta 

Technologies törzsrészvényt szerzett. (közvetett módon a Friends of Alberich Kft-n 

keresztül, mely 50%-ban a BF Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába került a tranzakciót követően).  

 

A tranzakciót követően Berki Ferenc felügyelőbizottsági tag részvényállománya 

(közvetlenül, valamint közvetetten a BFINGATLAN Kft-n, a BF Vagyonkezelő Zrt-n, a Friends 

of Alberich Kft-n, valamint az Expert Inkaszó Kft-n keresztül) 76.037.846,- db, amely a 

szavazati jogok 19,85%-át testesíti meg, opciók figyelembevétele nélkül. Berki Ferenc ezen 

kívül 50.000.000 darab Delta Technologies Nyrt törzsrészvényre vonatkozó opciós joggal 

rendelkezik (teljes egészében közvetetten, a Deltagroup Holding Zrt-n keresztül). Az opciós 

jogok gyakorlása esetén – amennyiben a Berki Ferenc által birtokolt törzsrészvények száma 

nem változik - a Kibocsátóban közvetlenül, valamint közvetetten birtokolt szavazati jogot 

biztosító részvények és szavazati jog aránya Berki Ferenc esetében 126.037.846 darabra 

emelkedne, amely a szavazati jogok 32,91%-át testesítené meg. 

 

Társaságunk szintén a mai napon vette kézhez Dr. Dóczi Tamás tájékoztatását, miszerint 

10.074.305 db Delta Technologies törzsrészvényt szerzett (közvetett módon a Friends of 

Alberich Kft-n keresztül). Ezzel Dr. Dóczi Tamás a szavazatok 2,63%-át birtokolja. 

 

Berki Ferenc és dr. Dóczi Tamás bejelentette továbbá, hogy a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. 

pontja szerint összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek. Együttesen (közvetlen és 

közvetett módon) 86.112.151 db Delta Technologies Nyrt. törzsrészvényt, a szavazati jogok 

22,48%-át birtokolják (opciók nélkül), amely az opciós jogok gyakorlása esetén 136.112.151 
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db-ra, illetve 35,54%-ra emelkedne. 

 

Budapest, 2021. március 10.  

 

 

Delta Technologies Nyrt. 

 



A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 

elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatványi 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 

kapcsolódikii: Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 

megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[  ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Neuman Péter 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2021.03.09. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző helyzetvii A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények száma Szavazati jogok 

számaix 

Részvények száma Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

EST MEDIA 

Nyrt.  

„A” sorozatú 

törzsrészvény, 

(HU0000151956) 

0 db 0 db 0 db 0 db 0 db 0% 0% 

EST MEDIA 

Nyrt. 

Törzsrészvény, 

(HU0000170170) 

28.948.610 db 28.948.610 db 8.100.000 db  8.100.000 db 200.000 db 2,11% 0,05% 

A) RÉSZÖSSZEG 

(a szavazati jogok 

összesítése alapján) 

28.948.610 db 28.948.610 db 8.100.000 db  8.100.000 db 200.000 db 2,11% 0,05% 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokoljákxiii: GlobTerm Kft. 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: - 

10. További információk, ha szükséges: 2021. március 9. napján a Neuman Péter tulajdonában álló GlobTerm Kft. 

értékesítette a Friends of Alberich Kft. 100 százalékos üzletrészét. Figyelemmel a Friends of Alberich Kft. tulajdonában 

álló 20.648.610 darab, HU0000170170 ISIN kódú törzsrészvényre, Neuman Péter úr a Kibocsátóban 2021. március 9. 

napjának végére közvetlenül 8.100.000 darab HU0000170170 ISIN kódú törzsrészvénnyel, közvetetten – a GlobTerm 

Kft.-n keresztül – pedig 200.000 darab HU0000170170 ISIN kódú törzsrészvénnyel rendelkezik. Erre tekintettel 

Neuman Péter befolyása a Kibocsátóban 2021. március 9. napjának végére – az 5%-os küszöböt átlépve – 2,16%-ra 

csökkent. 

Budapest, 2021.03.10. 

 

________________________________________ 

Neuman Péter 

 







Vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 
lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítés és nyilvános közzététel 

1.  
A vezetői feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 
vonatkozó adatok  

a) Név Berki Ferenc  

2.  Az értesítés indoka  

a) Pozíció/státus Felügyelőbizottság tagja   

b) 
Első 
értesítés/Módosítás 

Első értesítés 

3.  
A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre 
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok  

a) Név Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

b) LEI 529900KWRWKAS4Z5GS25 

4.  
Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az 
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, 
ahol ügyletet bonyolítottak le  

a) 

A pénzügyi eszköz 
leírása, az eszköz 
típusa 
Azonosító kód 

 
- DELTA TECHNOLOGIES törzsrészvények  
- üzletrész-adásvételi a Friends of Alberich Kft. (székhely: 1061 

Budapest, Anker köz 2-4., cégjegyzékszám: 01-09-344679, 
adószám: 26784926-2-42) 50%-os üzletrésze vonatkozásában, 
amely üzletrészt a bejelentő kizárólagos tulajdonában álló BF 
Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1135 Budapest, Frangepán utca 63. 
6. em. 49., cégjegyzékszám: 01-10-048835, adószám: 25555033-2-
41) szerezte meg 

- a bejelentő a fentiek szerinti tranzakció alapján közvetetten 
10.074.305 darab Delta Technologies Nyrt. törzsrészvényt 
(HU0000170170) szerzett meg, ami a szavazati jogok 2,63%-át 
testesíti meg a kibocsátó társaságban. 

  

b) Az ügyletek jellege 
- üzletrész-adásvétel  

 
Az ügylet nem kapcsolódik részvényopciós programhoz. 

c) Ár(ak) és volumen(ek) 

Ügylet Ár(ak) Volumen(ek) 

# HUF / db db 

1. NA 10.074.305 
 

d) 

Összesített 
információ 
— Összesített 

volumen 
— Ár 
 

Ügylet Összesített volumen Összesített ár 

# db HUF 
 10.074.305 NA 

 

e) Az ügyletek dátuma 

Ügylet Dátum 

#  

 2021-03-09, 16 óra 00 perc (UTC) 
 

f) Az ügyletek helye Valamennyi ügylet: kereskedési helyszínen kívül 

 

Budapest, 2021.03.10. 

    

                                                                                           






