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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 Társaság igazgatóságának 2021. december 7. napján megtartott ülésén a Társaság 

igazgatósága a Társaság közgyűlése által az 5/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozatában 

elfogadott Intézkedési Tervvel összhangban az alábbiakról határozott (valamennyi releváns 

igazgatósági határozat csatolásra került az 1. sz. mellékletben). 

1. Tőkeleszállítás 

Az igazgatóság a 3/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozatban (többek között) megállapította, 

hogy a Társaság közgyűlése által a 6/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozattal elhatározott 

alaptőke-leszállításhoz kapcsolódóan a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 

3:313.§ (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül, azaz 2021. december 6. napjáig 

(beleértve ezt a napot is) nem érkezett az alaptőke-leszállítással kapcsolatos biztosítékadásra 

irányuló hitelezői igénybejelentés a Társasághoz. 

A fentiekre tekintettel az igazgatóság a 4/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozatban (többek 

között) úgy határozott, hogy intézkedik a 6/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozat szerinti 

alaptőke leszállítás, valamint a kapcsolódó, 7/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozattal 

elhatározott Alapszabály módosítás tekintetében a kapcsolódó cégbírósági változás-bejegyzési 

eljárás kezdeményezése érdekében. 

A fentieknek megfelelően a vonatkozó változásbejegyzési kérelem cégbírósági beadására a mai 

napon, azaz 2021. december 9-én sor került. 

2. Tőkeemelés 

A Társaság közgyűlése a 2021. szeptember 20. napján tartott rendkívüli közgyűlésen meghozott 

8/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozatában felhatalmazta a Társaság igazgatóságát, hogy (az 

5/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozatában elfogadott Intézkedési Terv végrehajtása 

érdekében) a Társaság alaptőkéjét a 6/2021 (09.20.) sz. Közgyűlési Határozatban meghatározott 

tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 2022. szeptember 

30-ig 97.500.000 forint összeggel (jóváhagyott alaptőke), a Deltagroup Holding Zrt. („DGH”) 

kizárólagos részvételével, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, pénzbeli és/vagy nem 

pénzbeli hozzájárulás ellenében felemelje. 
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A 8/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozat előírta, hogy az alaptőke-emelés során a Társaság 

összesen 125.000.000 darab 0,78 forint névértékű, dematerializált „A” sorozatú törzsrészvényt kell, 

hogy kibocsásson, egyenként olyan kibocsátási értéken, amely megegyezik a 6/2021 (09.20.) sz. 

Közgyűlési Határozatban meghatározott tőkeleszállítás alapján a DGH részére kiadandó vagyon 

1/125.000.000 részének értékével, amely azonban nem lehet alacsonyabb mint a törzsrészvény 

névértéke (amely esetben a kibocsátási érték megegyezik a névértékkel). A kibocsátási érték 

pontos összegét az alaptőke-emelésről döntő igazgatósági határozatban kellett meghatározni. 

A fentiekre tekintettel és a 8/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozattal összhangban az 

igazgatóság az 5/2021.(12.07.) sz. igazgatósági határozatban úgy határozott, hogy a Társaság 

közgyűlése által a 6/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozattal elhatározott alaptőke-leszállítás 

cégbíróság általi bejegyzésének napjával (alaptőke-emelés hatálya) felemeli a Társaság alaptőkéjét 

201.240.000 forint összegről 298.740.000 forint összegre úgy, hogy a DGH 1.482.909.000 forint 

összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a 

Társaság alaptőkéje 97.500.000 forint összeggel kerül megemelésre, míg a 97.500.000 forint 

összeget meghaladó rész a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján a Társaság tőketartalékéba kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell 

kimutatni, feltéve, hogy a fenti alaptőke-leszállítás cégbíróság általi bejegyzésére legkésőbb 2021. 

december 31. napján sor kerül (ellenkező esetben az 5/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozat az 

azt követő napon automatikusan hatályát veszti és az igazgatóság az alaptőke-emelésről új 

határozatot hoz).  

A tőkeemeléssel kapcsolatos változásbejegyzési kérelem cégbírósági beadására a mai napon, 

azaz 2021. december 9-én sor került. 

Budapest, 2021. december 09. 

Delta Technologies Nyrt. 

igazgatóság 

„A Társaság – az igazgatóságnak a Társaság 2021. szeptember 20-i rendkívüli közgyűlésen 

adott tájékoztatásával összhangban – hangsúlyozza, hogy a fenti kibocsátási érték a 

tőkeleszállítás során bevonandó részvényekre eső saját tőke értéke alapján került 

megállapításra (a tőkeleszállítás során az érintett részvényes részére kifizetendő összeg 

meghatározására vonatkozó kötelező jogszabályi rendelkezésekkel összhangban).  

Ebből kifolyólag a tőkeemelés keretében kibocsátásra kerülő részvények kibocsátási értéke nem 

hordoz semmilyen információt a Társaságnak a részvények tőzsdei árával kapcsolatos 

várakozásairól. ” 
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1. sz. melléklet: Igazgatósági határozatok 

3/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozat 

Az igazgatóság ezennel megállapítja, hogy a Társaság közgyűlése által a 6/2021.(09.20.) számú 

Közgyűlési Határozattal elhatározott alaptőke-leszállításhoz kapcsolódóan a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:313.§ (3) bekezdésében meghatározott 

határidőn belül, azaz 2021. december 6. napjáig (beleértve ezt a napot is) nem érkezett az 

alaptőke-leszállítással kapcsolatos biztosítékadásra irányuló hitelezői igénybejelentés a 

Társasághoz. 

Az igazgatóság felhatalmazza Csontos Zoltán és Bártfai Zsolt igazgatósági tagokat, hogy az 

igazgatóság nevében írják alá a hitelezői igénybejelentésekre vonatkozó, a cégnyilvánosságról, a 

bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. számú mellékeltének II. 2. 

da) pontjának, valamint a 2. számú mellékeltének II. 2. be) pontjának megfelelő nyilatkozatot. 

A Ptk. 3:317. §-ával összhangban az igazgatóság úgy határoz, hogy a tőkeleszállítás 

eredményeképpen a Deltagroup Holding Zrt.-t megillető összeget a tőkeleszállítás cégbírósági 

bejegyzést követően haladéktalanul ki kell fizetni a Deltagroup Holding Zrt. részére. 

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen 

határozat nyilvános. 

 

4/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozat 

Az igazgatóság ezennel úgy határoz, hogy intézkedik (i) a Társaság Alapszabályában a 

7/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozattal elhatározott szövegmódosulások átvezetése 

érdekében, és (ii) a 6/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke leszállítás, 

valamint a kapcsolódó, 7/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozattal elhatározott Alapszabály 

módosítás tekintetében a kapcsolódó változás-bejegyzési eljárást kezdeményezése érdekében. 

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen 

határozat nyilvános. 
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5/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozat 

A Társaság közgyűlése által a 8/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozatában kapott 

felhatalmazás alapján és az abban foglalt feltételekkel az igazgatóság az alábbi határozatot 

hozza. 

 Az igazgatóság megállapítja, hogy a Társaság korábban forgalomba hozott valamennyi 

részvényének kibocsátási értéke befizetésre (rendelkezésre bocsátásra) került, így a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:295. §-ával összhangban a Társaság 

alaptőkéjének új részvények forgalomba hozatalával történő felemelésének feltételei fennállnak. 

Az igazgatóság ezennel úgy határoz, hogy a Társaság közgyűlése által a 6/2021.(09.20.) számú 

Közgyűlési Határozattal elhatározott alaptőke-leszállítás cégbíróság általi bejegyzésének napjával 

(alaptőke-emelés hatálya) felemeli a Társaság alaptőkéjét 201.240.000 forint összegről 298.740.000 

forint összegre az alábbiak szerint, feltéve, hogy a fenti alaptőke-leszállítás cégbíróság általi 

bejegyzésére legkésőbb 2021. december 31. napján sor kerül (ellenkező esetben a jelen határozat 

az azt követő napon automatikusan hatályát veszti és az igazgatóság az alaptőke-emelésről új 

határozatot hoz): 

1. Az alaptőke-emelés módja (Ptk. 3:296.§ (1) bekezdés a) pont) 

Az alaptőke-emelésre új részvények zártkörű forgalomba hozatalával kerül sor. 

2. Az alaptőke-emelés összege (Ptk. 3:296.§ (1) bekezdés b) pont) 

Az alaptőke-emelés során a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján előzetes kötelezettségvállaló 

nyilatkozatot tett személy, azaz a Deltagroup Holding Zrt. összesen 1.482.909.000 forint összegű 

pénzbeli vagyoni hozzájárulást bocsát a Társaság rendelkezésére olyan módon, hogy a Társaság 

alaptőkéje 97.500.000 forint összeggel kerül megemelésre, míg a 97.500.000 forint összeget 

meghaladó rész a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 

Társaság tőketartalékéba kerül elhelyezésre és azt a tőketartalék növekedéseként kell kimutatni. 

3. Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezete és az alaptőke-emelés 

során kibocsátandó új részvények (Ptk. 3:296.§ (1) bekezdés c) pont) 

Az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály-módosítás tervezetét a 6/2021. (12.07.) sz. 

igazgatósági határozat tartalmazza. 

Az alaptőke-emelés során összesen 125.000.000 darab 0,78 forint névértékű és 11,86 forint 

kibocsátási értékű, „A” sorozatú, dematerializált módon előállítandó törzsrészvény kerül 

kibocsátásra, amely törzsrészvényekhez a Ptk.-ban és az Alapszabályban meghatározott jogok 

kapcsolódnak. 
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A Deltagroup Holding Zrt. a fenti 2. pontban meghatározott pénzbeli vagyoni hozzájárulást a jelen 

határozattal elfogadott alaptőke-emelés hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül köteles 

a Társaság rendelkezésére bocsátani. Az igazgatóság kifejezetten rögzíti, hogy a Deltagroup 

Holding Zrt. által előterjesztett beszámítási nyilatkozat tervezet 7/2021. (12.07.) sz. igazgatósági 

határozattal való elfogadása esetén a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Deltagroup Holding Zrt. 

teljesítheti a beszámítási nyilatkozat tervezet szerinti beszámítással is. 

4. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére jogosult személy (Ptk. 3:296.§ 

(2) bekezdés) 

Az igazgatóság a Ptk. 3:296. § (3) bekezdése alapján tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat 

alapján és a 8/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozattal összhangban a Deltagroup Holding 

Zrt.-t jelöli ki az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére.  

5. Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges 

kötelezettségvállaló nyilatkozat megtétele (Ptk. 3:296.§ (1) bekezdés e) pont) 

Az alaptőke-emelés során kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó végleges 

kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére a Deltagroup Holding Zrt. a jelen határozat keltétől 

számított 5 munkanapon belül jogosult.  

Az igazgatóság rögzíti, hogy a közgyűlés a 8/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozatban 

megállapította, hogy az alaptőke-emelés következtében nem kerül kibocsátásra a meglévőhöz 

képest új részvényfajta vagy részvényosztály tekintettel arra, hogy a Társaság kizárólag az 

alaptőke-emelés során kibocsátandó részvényekkel megegyező, 0,78 forint névértékű 

dematerializált módon előállított, „A” sorozatú törzsrészvényeket bocsátott ki. Erre tekintettel nincs 

az alapszabály XV.3. pontja szerinti meghatározásnak megfelelő, az alaptőke-emeléssel érintett 

részvényfajta vagy részvényosztály, így a 8/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozat, illetve az 

annak alapján meghozandó jelen igazgatósági határozat érvényességéhez a Ptk. 3:293.§ (2) 

bekezdése, illetve az alapszabály XV.3. pontja szerinti külön hozzájárulás nem szükséges. 

Az igazgatóság rögzíti továbbá, hogy a közgyűlés az egyhangúlag meghozott 9/2021.(09.20.) 

számú Közgyűlési Határozatban kifejezetten kizárta a többi részvényesnek a 8/2021. (09.20.) sz. 

Közgyűlési Határozat szerinti felhatalmazással végrehajtott tőkeemeléssel kapcsolatos (jegyzési) 

elsőbbségi jogának gyakorlását, tekintettel arra, hogy a közgyűlés egyetértett azzal, hogy az 

elsőbbségi jog kizárása szükséges ahhoz, hogy a 8/2021. (09.20.) sz. Közgyűlési Határozat szerinti 

felhatalmazással végrehajtott tőkeemelés révén az 5/2021. (09.20.) sz. Közgyűlési Határozat 1. 

pontjában meghatározott célok megvalósuljanak.  
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Az igazgatóság felhatalmazza Csontos Zoltán és Bártfai Zsolt igazgatósági tagokat a 

tőkeemeléssel kapcsolatban a Társaság, illetve az igazgatóság nevében aláírandó valamennyi 

dokumentum aláírására (ideértve különösen a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. számú mellékelte II. 2. ba) pontja szerinti igazolást 

arról, hogy az alaptőke-emelést megelőzően forgalomba hozott részvények névértéke (kibocsátási 

értéke) befizetésre került). 

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen 

határozat nyilvános. 

 

6/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozat 

A Társaság közgyűlése által a 8/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozatában kapott 

felhatalmazás alapján és az abban foglalt feltételekkel az igazgatóság az alábbi határozatot 

hozza. 

Az igazgatóság a Társaság alapszabályát a fenti 5/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozatban 

foglalt alaptőke-emeléssel összefüggésben az alábbiak szerint módosítja: 

Az alapszabály V.1. pontja első mondata az alábbira módosul:  

„A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 298.740.000 forint, azaz 

kétszázkilencvennyolcmillió-hétszáznegyvenezer forint, amely 201.240.000 forint, azaz 

kétszázegymillió-kétszáznegyvenezer forint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból, 

valamint 97.500.000 forint, azaz kilencvenhétmillió-ötszázezer forint pénzbeli vagyoni 

hozzájárulásból áll.” 

Az alapszabály V.2. pontja az alábbira módosul:  

„Az alaptőke (a jegyzett tőke) az alábbi részvényekből áll: 

fajtája: törzsrészvény, 

sorozata: A sorozatú, 

névértéke egyenként: 0,78 forint (azaz nulla egész hetvennyolc század forint), 

darabszáma: 383.000.000 db, azaz háromszáznyolcvanhárommillió darab, 

névértéke összesen 298.740.000 forint, azaz kétszázkilencvennyolcmillió-

hétszáznegyvenezer forint. 

Az A sorozatú törzsrészvényeket tulajdonló Részvényeseket megilleti valamennyi, a Ptk. 

és az Alapszabály értelemében a törzsrészvényeseket megillető jog.” 
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A jelen határozat szerinti alapszabály-módosítás a fenti 5/2021. (12.07.) sz. igazgatósági 

határozatban foglalt alaptőke-emelés hatályba lépésével válik hatályossá (feltéve, hogy arra 

legkésőbb 2021. december 31. napján sor kerül). 

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen 

határozat nyilvános. 

 

7/2021. (12.07.) sz. igazgatósági határozat 

A Társaság közgyűlése által 2021. szeptember 20. napján meghozott 5/2021.(09.20.) számú 

Közgyűlési Határozatban foglalt Intézkedési Terv és az abban foglalt célok mielőbbi teljesülése 

érdekében az igazgatóság ezennel jóváhagyja a Deltagroup Holding Zrt. által előterjesztett és a 

jelen határozathoz 1. számú függelékként csatolt beszámítási nyilatkozat tervezetét és 

felhatalmazza Csontos Zoltán és Bártfai Zsolt igazgatósági tagokat, hogy azt a Társaság nevében 

aláírják. 

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen 

határozat nyilvános. 
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7/2020.(12.07.) számú igazgatósági határozat 1. számú függeléke: Beszámítási Nyilatkozat 

tervezete 

KÖLCSÖNÖS BESZÁMÍTÁSI NYILATKOZAT 

A JELEN KÖLCSÖNÖS BESZÁMÍTÁSI NYILATKOZATOT („Nyilatkozat”) 2021. december 7. napján 

teszik  

AZ ALÁBBI FELEK:  

(1) DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1134 

Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-043483) („Delta”); és 

(2) DELTAGROUP HOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (székhely: 1134 

Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-048473) („DGH”) 

(Delta és DGH a továbbiakban együttesen: „Felek”). 

ELŐZMÉNYEK:  

A A Delta közgyűlése 2021. szeptember 20. napján a 6/2021.(09.20.) számú Közgyűlési 

Határozatban elhatározta a Delta alaptőkéjének leszállítását, amelynek során 125.000.000 

darab, egyenként 0,78 forint névértékű és 210 forint kibocsátási értékű, HU0000170170 ISIN 

azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A” sorozatú, a DGH tulajdonában álló 

törzsrészvény kerül bevonásra a tőkeleszállítás cégbírósági bejegyzésének hatályával 

(„Tőkeleszállítás”). 

B A Delta igazgatósága 2021. december 7. napján a [*]/2021.(12.07.) számú igazgatósági 

határozatban elhatározta a Delta alaptőkéjének felemelését a Tőkeleszállítás cégbíróság 

általi bejegyzésének hatályával, amelynek során 125.000.000 darab, egyenként 0,78 forint 

névértékű és 11,86 forint kibocsátási értékű, dematerializált módon előállítandó, „A” 

sorozatú törzsrészvény kerül kibocsátásra a DGH részére 1.482.909.000 forint pénzbeli 

vagyoni hozzájárulás ellenében („Tőkeemelés”). 

C Tekintettel a Delta közgyűlése által 2021. szeptember 20. napján meghozott 

5/2021.(09.20.) számú Közgyűlési Határozatban foglalt Intézkedési Tervre, az abban foglalt 

célok mielőbbi teljesülése érdekében a Felek megállapodnak, hogy a Tőkeleszállítás, illetve 

a Tőkeemelés szerinti fizetési kötelezettségeiket beszámítással teljesítik. 

A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG:  

1. KÖVETELÉSEK 

1.1 A Felek rögzítik, hogy a jelen nyilatkozat hatálybalépésének időpontjában a DGH-nak a 

Tőkeleszállítás alapján 1.482.909.000 forint összegű követelése („DGH Követelés”) áll fenn a 

Deltával szemben, ami lejárt és esedékes. 
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1.2 A Felek rögzítik, hogy a jelen nyilatkozat hatálybalépésének időpontjában a Deltának a 

Tőkeemelés alapján 1.482.909.000 forint összegű követelése („Delta Követelés”) áll fenn a 

DGH-val szemben, ami lejárt és esedékes. 

1.3 A Delta kijelenti és szavatolja, hogy  

1.3.1 a Delta Követelés érvényesen fennáll, per-, teher- és igénymentes;  

1.3.2 a jelen Nyilatkozat szerinti beszámítás részéről történő teljesítése (i) nem ütközik a 

létesítő okirata rendelkezéseibe, (ii) nem ütközik olyan szerződésbe, hatósági vagy 

bírósági határozatba vagy egyéb okiratba, amelynek a Delta szerződő fele és (iii) 

nem igényli semmilyen hatóság vagy más harmadik személy hozzájárulását, 

jóváhagyását vagy engedélyét.  

1.4 A DGH kijelenti és szavatolja, hogy  

1.4.1 a DGH Követelés érvényesen fennáll, per-, teher- és igénymentes;  

1.4.2 a jelen Nyilatkozat szerinti beszámítás részéről történő teljesítése (i) nem ütközik a 

létesítő okirata rendelkezéseibe, (ii) nem ütközik olyan szerződésbe, hatósági vagy 

bírósági határozatba vagy egyéb okiratba, amelynek a DGH szerződő fele és (iii) 

nem igényli semmilyen hatóság vagy más harmadik személy hozzájárulását, 

jóváhagyását vagy engedélyét.  

2. BESZÁMÍTÁS 

2.1 A Felek rögzítik, hogy (a jelen Nyilatkozat hatályba lépésekor) a Delta Követelés és a DGH 

Követelés egynemű, lejárt pénzkövetelés, azok beszámítással történő teljesítésének a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:50-51.§-ában meghatározott 

korlátja vagy akadálya nincs. 

2.2 A Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen Nyilatkozat hatályba lépésével a Delta 

Követelést és a DGH Követelést tényleges pénzmozgás nélkül, fizetés mellőzésével 

rendezik a Ptk. 6:49.§ (1) szerinti beszámítással, ennek megfelelően a Delta a DGH 

Követelést, a DGH pedig a Delta Követelést akként teljesíti, hogy a Felek a jelen Nyilatkozat 

hatályba lépésével a Delta Követelést és a DGH Követelést egymással szemben 

beszámítják („Beszámítás”).  

2.3 A Beszámítás eredményeképpen a Delta Követelés és a DGH Követelés - bármely további 

cselekmény vagy nyilatkozat Felek általi megtétele nélkül – azok teljesülése révén teljes 

egészében megszűnik a jelen Nyilatkozat hatályba lépésének időpontjában. 

2.4 A Delta kijelenti, hogy a Delta Követelés Beszámítás útján történő teljesítését elfogadja, és 

a jelen Nyilatkozat hatályba lépésével a Delta Követelést teljes mértékben teljesítettnek 

tekinti.  

2.5 A DGH kijelenti, hogy a DGH Követelés Beszámítás útján történő teljesítését elfogadja és a 

jelen Nyilatkozat hatályba lépésével a DGH Követelést teljes mértékben teljesítettnek 

tekinti. 
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3. HATÁLYBA LÉPÉS 

A jelen Nyilatkozat a Tőkeleszállítás cégbíróság általi bejegyzésének, azaz a Tőkeemelés 

hatályba lépésének időpontjában lép hatályba, feltéve, hogy arra legkésőbb 2021. 

december 31. napján sor kerül. 

4. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

4.1 A Felek kifejezetten hozzájárulnak, hogy a jelen Nyilatkozat a Tőkeemeléssel kapcsolatban 

a Delta által benyújtandó változásbejegyzési kérelem részeként benyújtásra kerüljön az 

illetékes cégbíróságra a DGH által teljesítendő pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítésének 

igazolásaként. 

4.2 A jelen Nyilatkozatra a magyar jog az irányadó. 

4.3 A jelen Nyilatkozatból eredő, illetve azzal kapcsolatos valamennyi jogvitában a hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező magyar rendes bíróságok járnak el. 

A jelen Nyilatkozatot a Felek elolvasás után, tartalmát és jogi következményeit megértve, mint a 

tényekkel és akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

Budapest, 2021. december 7. 
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