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

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) a polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdésében a Tpt. 55. §-ában és a 

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

alábbiakat: 

I. A Kibocsátó Felügyelőbizottsága a 2021. szeptember 20. napjára összehívott 

rendkívüli közgyűlésre vonatkozó, közzétett előterjesztéseket és határozati 

javaslatokat áttekintette és megvizsgálta, azokkal teljes mértékben egyetértett és 

azokat elfogadásra javasolta a Kibocsátó közgyűlése számára.  

A Kibocsátó Felügyelőbizottságának vonatkozó jelentése a jelen tájékoztató 1. sz. 

mellékleteként került csatolásra és nyilvánosságra hozatalra a Ptk. 3:272. § (3) 

bekezdésével összhangban. 

 

II. A Kibocsátó egyúttal tájékoztatási céllal megerősíti, hogy a 2021. szeptember 20. 

napjára összehívott rendkívüli közgyűlésre vonatkozó, közzétett előterjesztéseket és 

határozati javaslatokat a Kibocsátó auditbizottsága is áttekintette, azokkal egyetértett 

és azok elfogadását javasolta a Kibocsátó közgyűlése számára. A Kibocsátó 

auditbizottságának álláspontját rögzítő dokumentum a jelen tájékoztató 2. sz. 

mellékleteként került csatolásra. 

 

III. Tájékoztatás, alaptőke nagysága, saját részvények száma, részvényekhez kapcsolódó 

szavazati jogok száma 

A Kibocsátó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) 

bekezdés a) pontja alapján – ezúton teszi közzé a Kibocsátó részvényeihez 

kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományát és az 

alaptőke nagyságát, 2021. augusztus 19. napjára vonatkozóan.  

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA 



 

   
 

Cégjegyzékszám: 01-10-043483 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

2/2 

 

II.1  A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele 2021.08.19. napon 

Részvénysorozat Névérték (FT/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) 

Törzsrészvény 0,78 Ft 383 000 000 db 298 740 000 Ft 

Összesen 383 000 000 db 298 740 000 Ft 

II.2  A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2021.08.19. napon 

Részvénysorozat Darabszám 
Szavazati jogra 

jogosító részvények 

Részvényenkénti 

szavazati jog 
Összes szavazati jog 

Saját 

részvények 

száma 

Törzsrészvény 383 000 000 db 383 000 000 db 1 db 383 000 000 db 0 db 

IV. A Kibocsátó – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) 

bekezdés c) pontja alapján – ezúton teszi közzé a képviselő útján történő 

szavazáshoz használandó nyomtatványokat, jelen tájékoztató 3. és 4. számú 

mellékleteként teszi közzé.  

Jelen tájékoztató mellékletei:  

1.sz. melléklet: felügyelőbizottság jelentése 

2.sz. melléklet: auditbizottság álláspontja 

3.sz. melléklet: meghatalmazás jogi személyek esetén 

4.sz. melléklet: meghatalmazás természetes személyek esetén 

Budapest, 2021. augusztus 23. 

Delta Technologies Nyrt. 











































































Közzététel a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján  
 

 

M E G H A T A L M A Z Á S  

Alulírott ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ………………………………………………………………………………………………….; 

székhely: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

képviseli: ……………………..……………………………………………………….; a továbbiakban: „Meghatalmazó”) 

ezúton meghatalmazza …………………………………………………………………………………………………………………….….-t 

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma: ………………………………………………………………………….. 

lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

édesanyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………), hogy 

a Meghatalmazót mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a Delta Technologies Nyrt.  

(Cg.: 01-10-043483 , székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 40-74. sz.) 2021. szeptember 20. 

napján tartandó közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a 

szavazati jogot) a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.  

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Delta Technologies Nyrt.-ben lévő valamennyi 

részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni. 

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is. 

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó. 

A jelen meghatalmazás 2021. október 02. napjáig érvényes. 

Kelt: ________________________________________;    2021. ____________________________ hónap; ______ nap 

Meghatalmazó: 

_________________________________________________ (aláírás) 

Név: 

Beosztás: 

aláírás: 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

[Tanú 11:       Tanú2 

név:        név: 

lakcím:        lakcím: 

aláírás:        aláírás:] 

                                                           
1 A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell 

aláírni és el kell látni apostille-lal vagy felülhitelesítéssel.  
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