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Alaptõke-leszállítás
A Delta Technologies Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság (Cg.: [01 10 043483]; székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly
krt. 70–74.; társaság) közgyûlése 2021. szeptember 20-án meghozott közgyûlési határozatával a társaság alaptõkéjének leszállításáról
döntött az alábbiak szerint.
Az alaptõke-leszállítás mértéke: 97 500 000 Ft.
A társaság alaptõkéje az alaptõke-leszállítás elõtt: 298 740 000 Ft.
A társaság alaptõkéje az alaptõke-leszállítás után: 201 240 000 Ft.
Az alaptõke-leszállítás módja: a részvények darabszámának csökkentése.
Az alaptõke leszállítása során a Deltagroup Holding Zrt. (DGH) tulajdonában álló, 125 000 000 darab, egyenként 0,78 forint névértékû és 210 forint kibocsátási értékû, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon elõállított, „A” sorozatú törzsrészvény kerül bevonásra.
Az alaptõke-leszállítás célja: a társaság közgyûlésének határozata alapján tõkekivonás, azzal, hogy a tõkeleszállításra tekintettel
kiadandó vagyont az érintett részvényes (a DGH) tõkeemelés keretében késedelem nélkül ismételten a társaság rendelkezésére
bocsátja pénzbeli és/vagy nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként. A tõkeemelés kapcsán a kibocsátási érték meg fog egyezni a tõkeleszállítás keretében DGH-nak kifizetendõ összeggel, amely a jogszabályokkal összhangban a társaság saját tõkéje lekötött tartalékkal és értékelési tartalékkal csökkentett összegének a DGH-ra esõ hányada, azaz annak 32,64%-a. Amennyiben a tõkeleszállítás
cégbírósági bejegyzésére még idén sor kerül, akkor a vonatkozó jogszabályok alapján a tõkeleszállítás eredményeképpen a DGH-t
megilletõ összeg a társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó éves beszámoló mérlege szerinti saját tõke alapján kerül megállapításra. Amennyiben a tõkeleszállítás cégbírósági bejegyzése bármilyen elõre nem látható okból elhúzódna, és arra csak 2022-ben
kerülne sor, akkor a vonatkozó jogszabályok alapján a tõkeleszállítás eredményeképpen a DGH-t megilletõ összeg közbensõ mérleg
alapján kerül megállapításra. A fentiek következtében a társaság vagyona a tõkeleszállításból kifolyólag ténylegesen nem fog
csökkenni.
A társaság közgyûlése a 2021. szeptember 20-án hozott közgyûlési határozatában – az alaptõke-leszállítás cégbírósági bejegyzésétõl függõ hatállyal – egyúttal rendelkezett a társaság alapszabályának az alaptõke leszállításával összhangban álló módosításáról.
A hitelezõknek szóló felhívás [Ptk. 3:312. § (2) bekezdés]:
A társaság felhívja hitelezõit, hogy amennyiben a társasággal szemben fennálló követelésük az alaptõke-leszállításról hozott
döntés elsõ közzétételét megelõzõen keletkezett, követelésük erejéig a társaságtól a döntés második közzétételét követõ harmincnapos jogvesztõ határidõn belül megfelelõ biztosítékot követelhetnek a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban.
(Elsõ közzététel.)
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