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”) közzéteszi az
alábbiakat:
A Társaság igazgatósága 2021. augusztus 19. napján közzétette a Társaság 2021.
szeptember 20. napján tartandó rendkívüli közgyűlésével kapcsolatos meghívót, továbbá az
egyes napirendi pontokra vonatkozó közgyűlési előterjesztéseit, illetve határozati javaslatait
(„Határozati Javaslatok”).1
A Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest,
Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048473) („DGH”) mint a Társaság
által kibocsátott összesen 125.000.000 darab, egyenként 0,78 forint névértékű és 210 forint
kibocsátási értékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A”
sorozatú törzsrészvény tulajdonosa 2021. szeptember 08. napján az igazgatósági határozat
kapcsán közzétett tájékoztatóhoz nyilatkozatot és részvényesi indítványt („Nyilatkozat”)
nyújtott be a Társaság igazgatósága részére.
Az igazgatóság az 1/2021. (09.09.) sz. igazgatósági határozatában a Nyilatkozatban foglalt
Részvényesi Indítványt támogatta, és úgy határozott, hogy (a Határozati Javaslatok
számozása szerint) 9/2021. (_._) sz. Közgyűlési Határozat tervezetét a Részvényesi Indítvány
által módosított formában terjeszti a Társaság közgyűlése elé (ennek megfelelően a 2021.
augusztus 19. napján közzétett 9/2021. (_._) sz. Közgyűlési Határozatra vonatkozó határozati
javaslat az eredeti formájában nem kerül előterjesztésre a Társaság közgyűlése számára).
I.

Az igazgatóság 2021.09.09. napon az 1/2021. (09.09) sz. igazgatósági határozatát
megküldte a Társaság Felügyelőbizottsága részére, az igazgatósági határozat és a
részvényesi indítvány megismerését követően a Felügyelőbizottság 2021.09.13.
napon írásbeli határozathozatal útján az alábbi, 1/2021. (09. 13.) számú határozatot
hozta:
1/2021. (09. 13.) sz. felügyelőbizottsági határozat
A felügyelőbizottság ezennel úgy határoz, hogy a Deltagroup Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaságnak a Társaság igazgatósága jelen írásbeli határozathoz
1. sz. függelékként csatolt 1/2021. (09.09.) sz. igazgatósági határozatának 1. sz.
mellékleteként csatolt nyilatkozatában foglalt részvényesi indítványt támogatja, és
annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.
A felügyelőbizottság ügyrendjének 3.2.15. pontja alapján a felügyelőbizottság úgy
határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.
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II.

Az igazgatóság 2021.09.09. napon az 1/2021. (09.09) sz. igazgatósági határozatát
megküldte a Társaság Audibizottsága részére, az igazgatósági határozat és a
részvényesi indítvány megismerését követően az Auditbizottság 2021.09.13. napon
írásbeli határozathozatal útján az alábbi, 1/2021. (09. 13.) számú határozatot hozta:
1/2021. (09. 13.) sz. auditbizottsági határozat
Az auditbizottság ezennel úgy határoz, hogy a Deltagroup Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaságnak a Társaság igazgatósága jelen írásbeli határozathoz
1. sz. függelékként csatolt 1/2021. (09.09.) sz. igazgatósági határozatának 1. sz.
mellékleteként csatolt nyilatkozatában foglalt részvényesi indítványt támogatja, és
annak elfogadását javasolja a Társaság közgyűlése számára.
Az auditbizottság ügyrendjének 3.2.11. pontja alapján az auditbizottság úgy
határoz, hogy a jelen határozat nyilvános.

Budapest, 2021. szeptember 13.
Delta Technologies Nyrt.

Melléklet:
1/2021. (09.13.) sz. felügyelőbizottsági egyben az 1/2021. (09.13.) sz. auditbizottsági határozat
1. sz. függelékeként hivatkozott, a Társaság igazgatóságának 1/2021. (09.09.) sz.
igazgatósági határozata.
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