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

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a piaci visszaélésekről 

szóló 596/2014/EU rendelet 19. cikkében, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a 

továbbiakban: „Tpt.”) 55. §-ában és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal 

kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM 

rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően közzéteszi az alábbiakat: 

Társaságunknak megküldött és a mai napon kézhez vett tájékoztatások alapján  

dr. Dóczi Tamás, a Társaság felügyelő bizottságának tagja, kölcsönszerződés megkötésével 

10.000.000 db Delta Technologies Nyrt. törzsrészvényt vett kölcsön. Ezzel a tranzakcióval a 

Társaságban lévő (közvetlen és közvetett) befolyása az 5%-os küszöbérték felé került.  

Dr. Dóczi Tamás a fenti kölcsönszerződés eredményeképpen közvetlenül 2,61%, továbbá a 

Friends of Alberich Kft.-ben (székhely: 1051 Budapest, Sas utca 1. 2. em. 1., cégjegyzékszám: 

01-09-344679, adószám: 26784926-2-42) fennálló 50%-os részesedésén keresztül közvetve 

2,63%-os befolyással, így összesen 5,24%-os részesedéssel rendelkezik a Társaságban.  

Tekintettel arra, hogy Dr. Dóczi Tamás 2021.03.09. napján a Berki Ferenc kizárólagos 

tulajdonában álló BF Vagyonkezelő Zrt.-vel együtt egyenlő arányban (50%-50%) 

megvásárolta a Friends of Alberich Kft. 100%-os üzletrészét, dr. Dóczi Tamás és Berki Ferenc 

a Tpt. szerinti összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek, így együttes befolyásuk a 

Társaságban 24,87% (95.249.610 darab törzsrészvény). 

Opciós jog   

Berki Ferenc 2020.07.16. napján a Tpt. 61. § (9a) bekezdés b) pontja szerinti opciót szerzett 

a Deltagroup Holding Zrt. által kibocsátott részvények 40%-ára, amely társaság összesen 

125.000.000 db DELTA TECHNOLOGIES Nyrt. törzsrészvény (HU0000170170) tulajdonosa. 

Amennyiben Berki Ferenc gyakorolja ezen opciós jogot, úgy a bejelentőnek és Berki 

Ferencnek együttesen a Társaságban birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének és 

szavazati jogának aránya 145.249.610 darabra növekedve, amely a szavazatok 37,92%-át 

testesítené meg (elérésre kerülő küszöbérték: 25, 30, illetve 35%-os küszöbátlépés), feltéve, 

hogy a jog gyakorlásáig a fenti összehangoltság fennmarad és az összehangoltan eljáró 

személyek által birtokolt törzsrészvények darabszáma/szavazati jog aránya nem változik. 

Budapest, 2021. november 05. 
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