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A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
TÁJÉKOZTATÓJA 

A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-

043483, székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a 

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 55. § (2) bekezdésében, a 

nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 
részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1.30. pontjában, és a 
piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet 19. cikk (3) bekezdésében (a továbbiakban: 
„MAR”) foglaltaknak megfelelően az alábbiakat teszi közzé. 

A Társaságunkkal a közölt Tpt. 61. § szerinti bejelentések alapján a Társaság 6/2021. (09.20.) 

számú Közgyűlési Határozatával elhatározott 97.500.000 forint összegű alaptőke-leszállítás 
cégbírósági bejegyzése (2021. december 13.) és az ahhoz kapcsolódó részvénybevonás (a 

továbbiakban: „Részvénybevonás”) eredményeként a Deltagroup Holding Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., 

cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-048473) – illetve a mellékelt bejelentések szerinti tulajdonosai 

– szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának aránya 0 %-ra csökkent, 
átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott küszöbértékeket. 

A Deltagroup Holding Zrt., valamint egyes tulajdonosai a Társaság vezetői feladatokat ellátó 
személyeinek, illetve a Társaságnál vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros 

kapcsolatban álló személyeknek minősülnek, ezért az érintett személyek a MAR 19. cikk (1) 

bekezdése szerinti bejelentéseket is megtették a Társaság felé. 

Tekintettel arra, hogy a Részvénybevonás csupán egyetlen részvényest (a Deltagroup 
Holding Zrt.-t) érint, a többi részvényes szavazati joga, illetve befolyása a 
Részvénybevonással ideiglenesen – a 8/2021 (09.20.) sz. Közgyűlési Határozattal 

elhatározott és 2021. december 13. napján bejegyzett tőkeemelés keretében a Deltagroup 

Holding Zrt. részére kibocsátandó törzsrészvények megkeletkeztetéséig – megnőtt. 

A fentiek eredményeként a Társaságunkkal közölt Tpt. 61. § szerinti bejelentések alapján 

Berki Ferenc szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának aránya 11,53 %-ról 
17,12 %-ra – illetve dr. Dóczi Tamással mint összehangoltan eljáró személlyel együttesen 
16,78 %-ról 24,90 %-ra –, a CODEX Értéktár Zrt. (székhelye: 2092 Budakeszi, Kagyló utca 1-
3., cégjegyzékszáma: Cg. 13-10-041615, MNB törzsszáma: 11043223) szavazati jogot 

biztosító részvényének és szavazati jogának aránya 8,10 %-ról 12,02 %-ra növekedett, 
átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott küszöbértékeket.  
Budapest, 2021. december 15. 

Delta Technologies Nyrt. 






























