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A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA
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. melléklet 4.2; 4.13 és 4.17 pontjában foglaltaknak megfelelően közzéteszi
az alábbiakat:
I.

A Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Systems Kft. (székhely: 1134
Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.) a továbbiakban leányvállalat, mint azt korábban
közzétettük, 2021. június 04. napon úgy döntött, hogy a műanyagipari termékek
gyártását (értve ez alatt eszközök, a gyártási tevékenységhez szükséges, illetve ahhoz
kapcsolódó infrastruktúra, jogok) több lépésben, újonnan alapítandó gazdasági
társaságba szervezi és az új céget befektetőnek értékesíti.
A Társaság ismételten megerősíti, hogy a Delta Systems Kft. a gyártó tevékenységet nem
indította el, a gyártó tevékenységet a Delta Systems Kft. a múltban nem végezte.
A Delta Technologies Nyrt. sem a Delta Systems Kft. tranzakció létrejöttekor, sem azt
követően az üzleti terveiben a műanyagipari tevékenység végzéséhez várható bevétellel
és várható eredménnyel nem számolt, így az esemény az egyszeri bevételen túl, nincs
kihatással közvetlenül a Delta Systems Kft. és közvetve a Delta Technologies Nyrt. üzleti
terveinek a megvalósíthatóságára.
Az új leányvállalat cégalapításával kapcsolatos információkat a Társaság 2021.06.04.
napon közzétette.1
A Delta Systems Kft. 100%-os részesedésével, 3 millió forint törzstőkével megalapításra
került a DPP Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság cégbírósági bejegyzésének kelte:
2021. június 07.; a cégjegyzék száma: 01-09-386121.
A Delta Systems Kft. döntött a tevékenység folytatáshoz szükséges, a Delta Systems Kft.
tulajdonát képező eszköz DPP Gyártó Kft. részére történő tulajdonába adásáról, továbbá
a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúra és jogosultságok (szolgáltatások)
átadásáról. A több modulból álló eszköznek a DPP Gyártó Kft. részére történő átadására,
- az alapító által hozott döntésben foglaltak szerint, - 2021. június 14. nappal ázsiós
tőkeemelés útján került sor, az alábbiak szerint.
A DPP Gyártó Kft. tőkeemelése során a jegyzett tőke 100.000,- forinttal került
megemelésre, az üzletrész ellenében adott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás (apport)
értéke 691.500.000,- forint. Az apport értéke könyvvizsgáló igénybevételével került
meghatározásra. A tőkeemelésben az alapítón kívül harmadik személy nem vett részt.
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II.

A Társaság 100%-os tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Systems Kft. 2021.06.14.
napon adás-vételi megállapodást kötött a DPP Gyártó Kft. 100%-os üzletrész hányadának
értékesítéséről. A vevő a 2021. június 04. napi közzétételben megnevezett Harinvest
Szolgáltató Zrt.
A DPP Gyártó Kft. 100%-os üzletrész hányadának a vételára: 783.794.555,- forint.
A vételár 50%-ának megfizetésére 2021. június 30-ig, a fennmaradó vételár
megfizetésére pedig a tőkeemelés cégbírósági bejegyzésétől számított 30 napon belül
kerül sor.
Az üzletrész tulajdonjoga a vételár 50%-ának megfizetésével száll át a vevőre. A vételár
fennmaradó részének megfizetését üzletrészen és eszközön alapított zálogjog,
üzletrészre és eszközre vonatkoztatott elidegenítési és terhelési tilalom, valamint 15
napot meghaladó fizetési késedelem esetére elállási jog (eredeti állapot helyreállítása)
biztosítja.

III.

A Társaság tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy 2021. június 14. napján a Társaság
100%-os tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Systems Kft. (székhely: 1134 Budapest,
Róbert Károly krt. 70-74.) a továbbiakban leányvállalat, alapító okirata is módosításra
került, ennek keretében törlésre kerültek leányvállalat által nem végzett tevékenységi
körök és törlésre került a mórahalmi fióktelep (6782 Mórahalom, Gerle Imre út 6.)

Budapest, 2021.06.15.
Delta Technologies Nyrt.
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