ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉSE

Az EST MEDIA Nyrt.
2019. október 01. napján tartandó
rendkívüli közgyűlésére

03. napirendi pont
Tárgy: Döntés a Társaság cégneve, rövidített cégneve és idegen nyelvű elnevezése módosításáról
Az Igazgatóság a napirendi ponthoz 2019. szeptember 10-én közzétett előterjesztését az alábbiak
szerint egészíti ki.
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Közgyűlés hozzon döntést arról, hogy a Társaság
módosítja cégnevét, rövidített cégnevét és idegen nyelvű elnevezését.
Az Igazgatóság elnöke a fentiekre tekintettel arról is tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság
cégnevének, rövidített cégnevének, illetve idegen nyelvű elnevezésének módosítása és annak
cégnyilvántartásban való feltüntetése érdekében szükség van arra, hogy a Közgyűlés döntést hozzon a
kérdésben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), illetve az Alapszabály rendelkezéseinek keretei között és ennek
megfelelően módosítsák a Társaság alapszabályát.
A Társaság cégnevének, rövidített cégnevének, illetve idegen nyelvű elnevezésének módosítására a
Deltagroup Holding Zrt. által a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló
nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napja hatályával feltételesen kerülne sor.
Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlés részére, hogy a Közgyűlés hozzon döntést arról, hogy a Társaság
cégneve „Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság” elnevezésre, rövidített cégneve
„Delta Technologies Nyrt.” elnevezésre, idegen nyelvű elnevezése „Delta Technologies Public Limited
Company” elnevezésre, idegen nyelvű rövidített elnevezése pedig „Delta Technologies Plc” elnevezésre
módosul.
Az Igazgatóság a cégnév módosítására tett javaslatának elsődleges célja, hogy támogassa a vállalat
saját technológiára, innovatív termék- és szolgáltatásportfólióra épülő hazai és nemzetközi
terjeszkedését. Az új cégnévre vonatkozó javaslat kidolgozása során az Est Media Igazgatósága
számára fontos szempont volt, hogy megtartsa a Delta kifejezést mint a piacon ismert és elismert
márkanevet. Ugyanakkor a tervezett nemzetközi jelenlét megkövetel egy angol nyelvű utótagot, amely
utal a vállalat core tevékenységére, illetve innovatív mivoltára. Az Est Media Igazgatósága úgy látja
továbbá, hogy a Delta Technologies elnevezés kiválóan támogatja majd a vállalat tőkepiaci jelenlétét
is.
Fentiek alapján kérjük a T. Közgyűlést a mellékelt határozati javaslat elfogadására.
Budapest, 2019. szeptember 29.
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[•]/2019. (X.01.) számú Közgyűlési Határozata
Az EST MEDIA Nyrt. Közgyűlése megtárgyalta és elfogadta az előterjesztést, miszerint a Társaság
a Deltagroup Holding Zrt. által a részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló
nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napja hatályával feltételesen módosítja a
Társaság cégnevét „Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság” elnevezésre,
rövidített cégnevét „Delta Technologies Nyrt.” elnevezésre, idegen nyelvű elnevezését „Delta
Technologies Public Limited Company” elnevezésre, idegen nyelvű rövidített cégnevét „Delta
Technologies Plc.” elnevezésre.
Budapest, 2019. október 01.
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