A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest,
Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043483) („Társaság”) a Tpt. 55. §ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően
közzéteszi az alábbiakat.
A Társaságnak a mai napon, azaz 2021. szeptember 20. napján megtartott rendkívüli
közgyűlésén a Társaság igazgatósága az alábbi tájékoztatást adta a részvényesek számára:
A Társaság korábbi közzétételeiben részletezettek szerint a Társaság részvényesei által 2019.
május 22-én elhatározott alaptőke-emelés során kibocsátott részvényekre vonatkozóan a
részvények értékesítését korlátozó, ún. lock-up megállapodások kerültek megkötésre a
Társaság és az érintett részvények mintegy 90%-át (egészen pontosan 135 459 698 db
részvényt) birtokló tulajdonosok között. Ezen megállapodások szerint az érintett
részvényesek:
(i)
a részvényeik BÉT-re való bevezetését követő hat hónapon belül egyáltalán nem
adhatnak el sem tőzsdei, sem tőzsdén kívüli ügyletben a részvényeikből;
(ii)
a részvényeik BÉT-re való bevezetését követő hat hónap és kettő év közötti időszak
alatt maximum a részvényeik 50 százalékát adhatják el; valamint
(iii)
a részvényeik 50 százalékát pedig csak a BÉT-re való bevezetéstől számított két év
elteltével értékesíthetik.
Az érintett részvények BÉT-re történő bevezetését követő két év elteltével az értékesítési
korlátozások megszűnnek, így ezen részvények is szabadon értékesíthetőek. A fentieknek
megfelelően az értékesítési korlátozás időtartama a részvények BÉT-re való bevezetésével,
nem pedig azok megkeletkeztetésével kezdődik.
A megállapodások az értékesítési korlátozás időtartama alatt is lehetővé teszik a részvények
értékesítését szűk körben, mégpedig kizárólag tőzsdén kívüli ügylet keretében és kizárólag
akkor, ha a részvényt szerző fél legalább a megállapodás szerinti értékesítési korlátozásokat
vállalja a Társasággal szemben.
Az értékesítési korlátozás szerződéses jellegű, ami azt jelenti, hogy az érintett részvényesek
az érintett részvényeket a szerződést megszegve értékesíthetik, ez a szerződésszegés
azonban a szerződésszegő részvényes számára kötbérfizetési kötelezettséget eredményez.

Cégjegyzékszám: 01-10-043483 Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
1/2

A Társaság igazgatósága az érintett részvényesek által vállalt lock-up kötelezettségvállalás
teljesülését tulajdonosi megfeleltetések és a részvényesek adatszolgáltatása alapján nyomon
kíséri. Jelenleg az érintett részvények 77 százaléka (azaz 119 816 118 db részvény)
vonatkozásában áll az igazgatóság rendelkezésére a lock-up kötelezettségvállalást
tartalmazó dokumentáció, míg 15 643 580 db korábban átruházott érintett részvény
kapcsán a lock-up kötelezettségek szerződésszerű vállalásának igazgatósági ellenőrzése
folyamatban van.

Budapest, 2021.09.20.
Delta Technologies Nyrt.
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