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”) 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:
A Társaságunkkal a mai napon közölt Tpt. 61. § szerinti bejelentések alapján a CODEX Értéktár Zrt.
(székhelye: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.; cégjegyzékszáma: Cg.13-10-041615; MNB törzsszáma:
11043223) értékpapír-kölcsönszerződés útján 31.000.000 db Delta Technologies Nyrt. törzsrészvényt
szerzett meg ideiglenesen –a 8/2021 (09.20.) sz. Közgyűlési Határozatban adott felhatalmazáson
alapuló tőkeemelés keretében forgalomba hozandó részvények keletkeztetésének időpontjáig –
Berki Ferenc részvényestől. Ezzel a tranzakcióval a CODEX Értéktár Zrt. Társaságban megszerzett
(közvetlen és közvetett) befolyása az 5%-os küszöbérték felé, Berki Ferenc Társaságban lévő
(közvetlen és közvetett) befolyása a 15%-os küszöbérték alá került (a Társaság által külön közzétett
tájékoztatással összhangban).
A Társaságunkkal közölt tájékoztatások alapján a fentiek szerinti értékpapír-kölcsönszerződési
ügyletre az alábbi –az MNB-hez 2021. július 1-jén benyújtott intézkedési tervben szereplő
tőkeváltozásokkal összefüggő – okokból került sor.
A Társaság 6/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozatával elhatározott 97.500.000 forint összegű
alaptőke-leszállítása és az ahhoz kapcsolódó részvénybevonás („Részvénybevonás”) kizárólag a
Deltagroup Holding Zrt. részvényeit érinti, megszüntetve a 2019. december 9. napján elhatározott
tőkeemelés keretében a Deltagroup Holding Zrt. részére kibocsátott részvények alapján fennálló
szavazati jogokat.
Ezt követően a Társaság a 8/2021 (09.20.) sz. Közgyűlési Határozat szerint a Deltagroup Holding
Zrt. részére a Részvénybevonással megegyező össznévértékű és számú (azaz 125.000.000 darab)
új törzsrészvényt bocsát ki („Részvénykibocsátás”) alaptőke-emelés keretében, amely során a
Deltagroup Holding Zrt. a Részvénybevonásra tekintettel részére kiadandó vagyont ismételten a
Társaság rendelkezésére bocsátja pénzbeli vagyoni hozzájárulásként. A Részvénybevonás és a
Részvénykibocsátás lezárulta között – ideiglenesen – a Társaság 298.740.000 forint összegű
alaptőkéje 201.240.000 forintra csökken, majd – a tőkeemelés lezárultával ismét 298.740.000 forintra
nő, vagyis a Társaság Részvénybevonás előtti és Részvénykibocsátás utáni alaptőkéjében nem lesz
eltérés, ahogy a Társaság valamennyi részvényese Részvénybevonás előtti és Részvénykibocsátás
utáni szavazati jogainak mértékében sem.
Tekintettel azonban arra, hogy mind a Részvénybevonás, mind a Részvénykibocsátás csupán
egyetlen részvényest (a Deltagroup Holding Zrt.-t) érint, a többi részvényes szavazati joga, illetve
befolyása –a Deltagroup Holding Zrt. szavazati jogainak a Részvénybevonás és Részvénykibocsátás
közötti ideiglenes elenyészése következtében– a Részvénybevonás pillanatában ideiglenesen
megnő.

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

A Tpt. 5. § (1) bekezdés 22. pontja, 65-65/A. § és 68. § szerint kötelező nyilvános vételi ajánlattételi
kötelezettséget eredményező befolyásszerzést valósít meg az is, ha a törvényi küszöbértéket (25%ot, illetve 33%-ot) meghaladó mértékű befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló
magatartása révén, hanem egyéb körülmények – így különösen a részvénytársaságnak a
részvényesek szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata – következtében
jön létre. Mivel a Részvénybevonás és Részvénykibocsátás közötti időszak tekintetében a fent
említett technikai okokból megvalósuló– a Társaság minden részvényesét arányosan érintő–
ideiglenes befolyásnövekedés következtében Berki Ferenc befolyása a vele összehangoltan eljáró
személyekkel együtt, közvetetten 36,92%-ra nőtt volna, ezen befolyásnövekedés megvalósulása
esetén kötelező nyilvános vételi ajánlatot kellett volna tennie, annak ellenére, hogy a
befolyásnövekedése az említettek szerint mindössze ideiglenesen és rövid ideig, rajta kívül álló
okokból állt volna fenn.
Mivel a Társaság részére adott tájékoztatás szerint Berki Ferenc nem kívánta szavazati jogainak
mértékét az előzőek szerinti passzív módon növelni, továbbá annak következtében nem kívánta
kötelező nyilvános vételi ajánlattételi eljárással módosítani a Társaság irányítási viszonyait -különös
tekintettel a befolyása növekedésének fentiek szerinti átmeneti és rajta kívül álló okból bekövetkező
jellegére-, ezért Berki Ferenc és a CODEX Értéktár Zrt. a Részvénybevonás és a Részvénykibocsátás
közötti időszakra a Részvénybevonás előtti szavazati jogok 8,10%-át megtestesítő részvények
tárgyában részvénykölcsön-szerződést kötöttek. A szerződés tárgyát képező 31.000.000 részvény
tulajdonjoga és a hozzájuk kapcsolódó szavazati jog a Részvénykibocsátás lezárultával (azaz a
8/2021 (09.20.) sz. Közgyűlési Határozatban adott felhatalmazáson alapuló tőkeemelés keretében
forgalomba hozandó részvények keletkeztetését követően) a CODEX Értéktár Zrt.-ről visszaszáll
Berki Ferencre.
A Társaság 2021. szeptember 20. napján közzétett „Lock-up tájékoztatójában” közzétetteket a
fentiek szerinti értékpapír-kölcsönszerződés nem érinti, tekintettel arra, hogy az értékpapírkölcsönszerződés időtartamára a Lock-up tájékoztató szerinti értékesítési korlátozásokat a CODEX
Értéktár Zrt. átvállalta az általa kölcsönvett részvények vonatkozásában, továbbá arra, hogy a fentiek
szerinti értékpapír-kölcsönszerződés lezárultával az értékpapír-kölcsönszerződés tárgyát képező
részvényekkel kapcsolatos, a Lock-up tájékoztató szerinti értékesítési korlátozások visszaszállnak
Berki Ferencre. A CODEX Értéktár Zrt. továbbá írásban nyilatkozott a Társaság felé arról, hogy a
fentiek szerinti részvénykölcsön tárgyát képező részvényekhez fűződő jogokat (ideértve különösen
az az azokhoz kapcsolódó szavazati jogokat) a részvénykölcsön futamideje alatt semmilyen
körülmények között sem gyakorolja.
Budapest, 2021. December 09.

Delta Technologies Nyrt.
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány
1.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódikii: Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2.

A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[x] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény

3.

A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Berki Ferenc

4.

A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) iv: ……………………..

5.

Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2021. december 09.

6.

Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 15%

7.

Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód
használatával)

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Szavazati
jogok
számaix

Részvények
száma

Szavazati jogok számax

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetettxii

Közvetlen

Közvetett

Delta Technologies
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
törzsrészvénye (ISIN:
HU0000151956)

75.174.305

75.174.305

31.600.000

31,600,000

12.574.305

8,25%

3,28%

A) RÉSZÖSSZEG (a
szavazati jogok
összesítése alapján)

75.174.305

75.174.305

31.600.000

31.600.000

12.574.305

8,25%

3,28%

Pénzügyi eszközök - 2020. július 16. napján kötött opció
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii:
A pénzügyi eszköz,
illetőleg megállapodás
típusa

Lejárat időpontjaxiv

Felhasználási/átváltási
időszak/határidőxv

Az eszköz
felhasználása/átváltása esetén
megszerezhető szavazati jogok
száma

Szavazati jogok %-a

A Tpt. 61. § (9a) bekezdés
b) pontja szerinti opció a
Deltagroup Holding Zrt.
által kibocsátott
részvények 40 %-ára. A
Deltagroup Holding Zrt.
125.000.000 darab Delta
Technologies Nyrt. által
kibocsátott
törzsrészvénnyel
(HU0000170170)
rendelkezik.

2023. üzleti év szerinti
beszámoló elfogadásától
számított 4 hónap

2023. üzleti év szerinti
beszámoló elfogadásától
számított 4 hónap

50.000.000

13,05%

B) RÉSZÖSSZEG

50.000.000

13,05%

(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)

szavazati jogok száma

szavazati jogok %-a

94.174.305

24,59 %

8.
Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: BF Vagyonkezelő Zrt., Friends of Alberich Kft.
9.

Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: …………………….
[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár.

10.

További információk, ha szükséges:
Berki Ferenc 2021. december 7. napján részvénykölcsön megállapodást kötött a CODEX Értéktár Zrt.-vel
(székhelye: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-3.; cégjegyzékszáma: Cg.13-10-041615; MNB törzsszáma:
11043223), melynek keretében Berki Ferenc 31.000.000 darab Delta Technologies Nyrt. által kibocsátott
törzsrészvényt (ISIN: HU0000151956) adott kölcsön a CODEX Értéktár Zrt.-nek.
A részvénykölcsön megállapodás alapján az értékpapírtranszferre 2021. december 8. napján került sor, ezzel
Berki Ferenc közvetlen befolyása a Delta Technologies Nyrt.-ben 62.600.000 darab törzsrészvényről
31.600.000 darab törzsrészvényre, illetve 16,34 %-ról 8,25 %-ra csökkent. Berki Ferenc közvetett – a BF
Vagyonkezelő Zrt.-n (székhely: 1135 Budapest, Frangepán utca 63. 6. em. 49., cégjegyzékszám: 01-10048835, adószám: 25555033-2-41) és a Friends of Alberich Kft.-n (székhely: 1061 Budapest, Anker köz 2-4.,
cégjegyzékszám: 01-09-344679, adószám: 26784926-2-42) keresztül gyakorolt – befolyása változatlanul
12.574.305 darab törzsrészvény, illetve 3,28 %. A fenti ügylet eredményeként Berki Ferenc összesített
(közvetlen és közvetett) befolyása a Delta Technologies Nyrt.-ben 75.174.305 darab törzsrészvényről
44.174.305 darab törzsrészvényre, illetve 19,63 %-ról 11,53 %-ra csökkent, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 61. § (3) bekezdésében meghatározott 15 %-os
küszöbértéket.
Összehangoltan eljáró személyek
Tekintettel arra, hogy dr. Dóczi Tamás 2021. március 9. 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 a Delta Technologies Nyrt.-ben fennálló befolyásukat össze kell számítani. A fent bemutatott
kölcsönügylet eredményeként Berki Ferenc és dr. Dóczi Tamás együttes befolyása a Delta Technologies
Nyrt.-ben 95.248.610 darab törzsrészvényről 64.248.610 darab törzsrészvényre, illetve 24,87 %-ról 16,78 %ra csökkent.
Opciós jog
Berki Ferenc 2020. július 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 darab Delta
Technologies Nyrt. törzsrészvény (ISIN: HU0000170170) tulajdonosa. Amennyiben Berki Ferenc gyakorolja
ezen opciós jogot, úgy Berki Ferenc közvetlen és közvetett befolyása a Delta Technologies Nyrt.-ben
44.174.305 darab törzsrészvényről 94.174.305 darab törzsrészvényre, illetve 11,53 %-ról 24,59 %-ra
emelkedne. Az opciós jog gyakorlása esetén dr. Dóczi Tamás és Berki Ferenc együttes befolyása 64.248.610
darab törzsrészvényről 114.248.610 darab törzsrészvényre, illetve 24,87 %-ról 29,83%-ra emelkedne.

Kelt Budapest, 2021. december 09.

…………………………………………..
Berki Ferenc

Tájékoztató a formanyomtatvány kitöltéséhez
i

Ezt a nyomtatványt el kell küldeni a kibocsátó (eredeti kibocsátó) részére, továbbá egyidejűleg be kell nyújtani a Felügyelethez.

ii

A jogalany teljes neve, vagy a kibocsátó (eredeti kibocsátó) azonosítására szolgáló egyéb információ.

iii

Itt a Tpt. 61. §-ában foglaltakkal összhangban az alábbi személy(ek) megjelölése szükséges:
a)

a részvényes;

b)

a Tpt. 61. § (5) bekezdésének b)-h) pontjában szereplő esetekben szavazati jogokat megszerző, értékesítő vagy azokat gyakorló természetes
vagy jogi személy;

c)

a Tpt. 61. § (5) bekezdésének a) pontjában említett megállapodás minden aláíró fele;

d)

pénzügyi eszközök birtokosa, aki jogosult olyan már kibocsátott részvények megszerzésére, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak.

A Tpt. 61. § (5) bekezdésének b)–h) pontjában említett ügyletekhez kapcsolódóan az alábbi személy(ek) megjelölése szükséges:
a b) pontjában meghatározott esetben a szavazati jogokat megszerző, és azok gyakorlására a megállapodás értelmében jogosult természetes személy vagy
jogi személy, és a szavazati jogokat ellenszolgáltatás fejében ideiglenesen átruházó természetes személy vagy jogi személy;
a c) pontjában meghatározott esetben a biztosítékot birtokló természetes személy vagy jogi személy, feltéve, hogy a természetes vagy jogi személy
ellenőrzi a szavazati jogokat és bejelenti azok gyakorlásának szándékát, valamint az ezen körülmények között a biztosítékot elhelyező természetes vagy
jogi személy;
a d) pontjában meghatározott esetben a részvényeknél haszonélvezettel rendelkező természetes személy vagy jogi személy, ha ez a személy jogosult a
részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, valamint a haszonélvezet létesítésekor a szavazati jogokat értékesítő természetes vagy jogi
személy;
az e) pontjában meghatározott esetben az ellenőrző természetes személy vagy jogi személy, és az ellenőrzött vállalkozás, amely egyéni alapon a Tpt. 61. §ának (1) bekezdése, illetve (5) bekezdésének a)–d) pontja értelmében, vagy az említett esetek kombinációja alapján bejelentési kötelezettséggel
rendelkezik;
az f) pontjában meghatározott esetben a letétbe helyezett részvények megőrzője, ha a nála letétbe helyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat
saját belátása szerint gyakorolhatja, valamint a letétbe helyező, aki engedélyezi a megőrző számára a szavazati jogok saját belátása szerinti gyakorlását;
a g) pontjában meghatározott esetben a szavazati jogokat birtokló természetes vagy jogi személy;
a h) pontjában meghatározott esetben a meghatalmazott, ha saját belátása szerint gyakorolhatja a szavazati jogokat, és a meghatalmazottat meghatalmazó
részvényes, aki engedélyezi a meghatalmazott számára a szavazati jogok saját belátása szerinti gyakorlását.
iv

A Tpt. 61. §-a (5) bekezdésének b)–h) pontjában említett esetekben alkalmazandó. Itt annak a részvényesnek a teljes neve szerepel, aki ezen joghelyen említett
természetes személy vagy jogi személy szerződő fele, kivéve ha a részvényes által birtokolt szavazati jogok százalékaránya alacsonyabb annál a legalacsonyabb
küszöbértéknél, amelyet a nemzeti jog a szavazati jogokban való részesedések közzétételére meghatározott.
v

A küszöb átlépésének időpontja rendes esetben az az időpont, amikor a megvásárlás, az értékesítés vagy a szavazati jogok gyakorlásának lehetősége hatályba
lép. A passzív átlépések esetében az az időpont, amikor a társasági esemény megtörtént.
vi

A Tpt. 61. § szerinti bejelentési kötelezettség alól történő mentesülés esetén nem kell összesíteni a közvetlen és a közvetett adatokat, azonban fel kell tüntetni a
mentesüléssel kapcsolatos információkat a formanyomtatvány mellékletében foglaltak szerint
vii

Adja meg az előző bejelentésben közzétett helyzetet. Amennyiben a kiváltó ügyletet megelőző helyzet a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alatt volt, kérjük,
írja be: „a minimális küszöbérték alatt”.
viii

Ha a részesedés aránya a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alá esett, előfordulhat, hogy a nemzeti jog értelmében nem szükséges közzétenni a részesedés
mértékét, csak a tényt, hogy az új részesedés a minimális küszöbérték alatt van.
A Tpt. 61. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben nem kell közzétenni a megállapodás szerződő feleinek egyéni részesedését, kivéve, ha
valamely fél egyénileg elér vagy átlép egy, a Tpt. 61. §-ának (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket. Megállapodás megkötésekor, módosításakor vagy
megszűnésekor alkalmazandó rendelkezés.
ix

Közvetlen és közvetett.

x

Kombinált birtoklás (szavazati jogok részvénnyel egybekötött „közvetlen birtoklása”, és önálló, „közvetett birtoklása”) esetén ossza szét a szavazati jogok
számát és százalékarányát a közvetlen és közvetett oszlopokra; ha nincs kombinált birtoklás, hagyja üresen a vonatkozó rovatot.
xi

A bejelentő fél által birtokolt részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok (Tpt. 61. § (1) bekezdés).

xii

A részvények birtoklásától függetlenül a bejelentő fél által birtokolt szavazati jogok (Tpt. 61. § (5) bekezdés).

xiii

A részesedés mértékét akkor is szükséges közzétenni, ha a részesedés aránya a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alá esett

xiv

A pénzügyi eszköz esedékessége/lejárata, azaz az időpont, amikor a részvények megszerzésének joga lejár.

xv

Ha a pénzügyi eszköznek van ilyen időszaka, határozza meg ezt az időszakot (pl. háromhavonta egyszer [időpont]-tól kezdődően).

xvi

A bejelentésnek tartalmaznia kell azoknak az ellenőrzött vállalkozásoknak a nevét, amelyeken keresztül a szavazati jogokat birtokolják. A bejelentésnek
továbbá tartalmaznia kell az egyes ellenőrzött vállalkozások által birtokolt szavazati jogok számát és százalékarányát. Amennyiben az ellenőrzött vállalkozás
egyénileg a legalacsonyabb küszöbértékkel (5%) megegyező vagy annál magasabb arányban birtokol szavazati jogokat, és amennyiben az anyavállalat
bejelentése szándék szerint az ellenőrzött vállalkozás bejelentési kötelezettségére is kiterjed.

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány
1.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódikii: Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2.

A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[x] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény

3.

A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: CODEX Értéktár Zrt. (székhelye: 2092 Budakeszi, Kagyló
utca 1-3.; cégjegyzékszáma: Cg.13-10-041615; MNB törzsszáma: 11043223)

4.

A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) iv: ……………………..

5.

Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2021. december 09.

6.

Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5%

7.

Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód
használatával)

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Szavazati
jogok
számaix

Részvények
száma

Szavazati jogok számax

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetettxii

Közvetlen

Közvetett

Delta Technologies
Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
törzsrészvénye (ISIN:
HU0000151956)

0

0

31.000.000

31.000.000

0

8,10%

0%

A) RÉSZÖSSZEG (a
szavazati jogok
összesítése alapján)

0

0

31.000.000

31.000.000

0

8,10%

0%

8.
Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi:
9.

Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: …………………….
[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár.

10.

További információk, ha szükséges:
A CODEX Értéktár Zrt. 2021. december 7. napján részvénykölcsön megállapodást kötött Berki Ferenccel,
melynek keretében Berki Ferenc 31.000.000 darab Delta Technologies Nyrt. által kibocsátott törzsrészvényt
(ISIN: HU0000151956) adott kölcsön a CODEX Értéktár Zrt.-nek.
A részvénykölcsön megállapodás alapján az értékpapírtranszferre 2021. december 8. napján került sor, ezzel
a CODEX Értéktár Zrt. befolyása a Delta Technologies Nyrt.-ben 0 darab törzsrészvényről 31.000.000 darab
törzsrészvényre, illetve 0 %-ról 8,10 %-ra emelkedett, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvény 61. § (3) bekezdésében meghatározott 5 %-os küszöbértéket.

Kelt Budapest, 2021. december 09.

……………………………………….………….
dr.Farkas Andrea
vezérigazgató

Aradi Jenő
vezérigazgató-helyettes

CODEX Értéktár Zrt.

Tájékoztató a formanyomtatvány kitöltéséhez
i

Ezt a nyomtatványt el kell küldeni a kibocsátó (eredeti kibocsátó) részére, továbbá egyidejűleg be kell nyújtani a Felügyelethez.

ii

A jogalany teljes neve, vagy a kibocsátó (eredeti kibocsátó) azonosítására szolgáló egyéb információ.

iii

Itt a Tpt. 61. §-ában foglaltakkal összhangban az alábbi személy(ek) megjelölése szükséges:
a)

a részvényes;

b)

a Tpt. 61. § (5) bekezdésének b)-h) pontjában szereplő esetekben szavazati jogokat megszerző, értékesítő vagy azokat gyakorló természetes
vagy jogi személy;

c)

a Tpt. 61. § (5) bekezdésének a) pontjában említett megállapodás minden aláíró fele;

d)

pénzügyi eszközök birtokosa, aki jogosult olyan már kibocsátott részvények megszerzésére, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak.

A Tpt. 61. § (5) bekezdésének b)–h) pontjában említett ügyletekhez kapcsolódóan az alábbi személy(ek) megjelölése szükséges:
a b) pontjában meghatározott esetben a szavazati jogokat megszerző, és azok gyakorlására a megállapodás értelmében jogosult természetes személy vagy
jogi személy, és a szavazati jogokat ellenszolgáltatás fejében ideiglenesen átruházó természetes személy vagy jogi személy;
a c) pontjában meghatározott esetben a biztosítékot birtokló természetes személy vagy jogi személy, feltéve, hogy a természetes vagy jogi személy
ellenőrzi a szavazati jogokat és bejelenti azok gyakorlásának szándékát, valamint az ezen körülmények között a biztosítékot elhelyező természetes vagy
jogi személy;
a d) pontjában meghatározott esetben a részvényeknél haszonélvezettel rendelkező természetes személy vagy jogi személy, ha ez a személy jogosult a
részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, valamint a haszonélvezet létesítésekor a szavazati jogokat értékesítő természetes vagy jogi
személy;
az e) pontjában meghatározott esetben az ellenőrző természetes személy vagy jogi személy, és az ellenőrzött vállalkozás, amely egyéni alapon a Tpt. 61. §ának (1) bekezdése, illetve (5) bekezdésének a)–d) pontja értelmében, vagy az említett esetek kombinációja alapján bejelentési kötelezettséggel
rendelkezik;
az f) pontjában meghatározott esetben a letétbe helyezett részvények megőrzője, ha a nála letétbe helyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat
saját belátása szerint gyakorolhatja, valamint a letétbe helyező, aki engedélyezi a megőrző számára a szavazati jogok saját belátása szerinti gyakorlását;
a g) pontjában meghatározott esetben a szavazati jogokat birtokló természetes vagy jogi személy;
a h) pontjában meghatározott esetben a meghatalmazott, ha saját belátása szerint gyakorolhatja a szavazati jogokat, és a meghatalmazottat meghatalmazó
részvényes, aki engedélyezi a meghatalmazott számára a szavazati jogok saját belátása szerinti gyakorlását.
iv

A Tpt. 61. §-a (5) bekezdésének b)–h) pontjában említett esetekben alkalmazandó. Itt annak a részvényesnek a teljes neve szerepel, aki ezen joghelyen említett
természetes személy vagy jogi személy szerződő fele, kivéve ha a részvényes által birtokolt szavazati jogok százalékaránya alacsonyabb annál a legalacsonyabb
küszöbértéknél, amelyet a nemzeti jog a szavazati jogokban való részesedések közzétételére meghatározott.
v

A küszöb átlépésének időpontja rendes esetben az az időpont, amikor a megvásárlás, az értékesítés vagy a szavazati jogok gyakorlásának lehetősége hatályba
lép. A passzív átlépések esetében az az időpont, amikor a társasági esemény megtörtént.
vi

A Tpt. 61. § szerinti bejelentési kötelezettség alól történő mentesülés esetén nem kell összesíteni a közvetlen és a közvetett adatokat, azonban fel kell tüntetni a
mentesüléssel kapcsolatos információkat a formanyomtatvány mellékletében foglaltak szerint
vii

Adja meg az előző bejelentésben közzétett helyzetet. Amennyiben a kiváltó ügyletet megelőző helyzet a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alatt volt, kérjük,
írja be: „a minimális küszöbérték alatt”.
viii

Ha a részesedés aránya a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alá esett, előfordulhat, hogy a nemzeti jog értelmében nem szükséges közzétenni a részesedés
mértékét, csak a tényt, hogy az új részesedés a minimális küszöbérték alatt van.
A Tpt. 61. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben nem kell közzétenni a megállapodás szerződő feleinek egyéni részesedését, kivéve, ha
valamely fél egyénileg elér vagy átlép egy, a Tpt. 61. §-ának (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket. Megállapodás megkötésekor, módosításakor vagy
megszűnésekor alkalmazandó rendelkezés.
ix

Közvetlen és közvetett.

x

Kombinált birtoklás (szavazati jogok részvénnyel egybekötött „közvetlen birtoklása”, és önálló, „közvetett birtoklása”) esetén ossza szét a szavazati jogok
számát és százalékarányát a közvetlen és közvetett oszlopokra; ha nincs kombinált birtoklás, hagyja üresen a vonatkozó rovatot.
xi

A bejelentő fél által birtokolt részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok (Tpt. 61. § (1) bekezdés).

xii

A részvények birtoklásától függetlenül a bejelentő fél által birtokolt szavazati jogok (Tpt. 61. § (5) bekezdés).

xiii

A részesedés mértékét akkor is szükséges közzétenni, ha a részesedés aránya a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alá esett

xiv

A pénzügyi eszköz esedékessége/lejárata, azaz az időpont, amikor a részvények megszerzésének joga lejár.

xv

Ha a pénzügyi eszköznek van ilyen időszaka, határozza meg ezt az időszakot (pl. háromhavonta egyszer [időpont]-tól kezdődően).

xvi

A bejelentésnek tartalmaznia kell azoknak az ellenőrzött vállalkozásoknak a nevét, amelyeken keresztül a szavazati jogokat birtokolják. A bejelentésnek
továbbá tartalmaznia kell az egyes ellenőrzött vállalkozások által birtokolt szavazati jogok számát és százalékarányát. Amennyiben az ellenőrzött vállalkozás
egyénileg a legalacsonyabb küszöbértékkel (5%) megegyező vagy annál magasabb arányban birtokol szavazati jogokat, és amennyiben az anyavállalat
bejelentése szándék szerint az ellenőrzött vállalkozás bejelentési kötelezettségére is kiterjed.

