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 2021. december 9. napján közzétett tájékoztatás1 szerint 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 Határozat
szerinti tőkeemelés keretében forgalomba hozandó részvények keletkeztetéséig – Berki
Ferenc részvényestől.
A Társaságunkkal közölt tájékoztatások alapján a részvénykölcsön ügylet lezárult, 2022.
január 05. napján a kölcsönadott részvényeket a kölcsönvevő CODEX Értéktár Zrt.
visszatranszferálta a kölcsönadó, azaz Berki Ferenc értékpapírszámlájára.
A fentiek eredményeként a Társaságunkkal közölt Tpt. 61. § szerinti bejelentések alapján
Berki Ferenc szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának aránya 11,65 %-ról
19,75 %-ra – illetve dr. Dóczi Tamással mint összehangoltan eljáró személlyel együttesen
16,89 %-ról 24,99 %-ra – növekedett, a CODEX Értéktár Zrt. szavazati jogot biztosító
részvényének és szavazati jogának aránya 8,10 %-ról 0 %-ra csökkent, átlépve ezzel a Tpt.
61. § (3) bekezdésében meghatározott küszöbértékeket.

Budapest, 2022. január 07.

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: 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: 2022. január 05.

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)

31.000.000

31.000.000

0

0

0

0%

0%

A) RÉSZÖSSZEG (a
szavazati jogok
összesítése alapján)

31.000.000

31.000.000

0

0

0

0%

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, mely megállapodás alapján az
értékpapírtranszferre 2021. december 8. napján került sor. 2022. január 05. napján a kölcsönadott
részvényeket a kölcsönvevő CODEX Értéktár Zrt. visszatranszferálta a kölcsönadó, azaz Berki Ferenc
értékpapírszámlájára. Az értékpapírok Berki Ferenc értékpapírszámláján történő jóváírásával a CODEX
Értéktár Zrt. szavazati jogot biztosító részvényének, illetve szavazati jogának aránya a Delta Technologies
Nyrt.-ben 31.000.000 darab törzsrészvényről 0 darab törzsrészvényre, illetve 8,10 %-ról 0 %-ra csökkent,
átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 61. § (3) bekezdésében
meghatározott 5 %-os küszöbértéket.

Kelt Budapest, 2022. január 05.

…………………………………………..
dr. Farkas Andrea

Aradi Jenő

vezérigazgató

vezérigazgató-helyettes

CODEX Értéktár Zrt.

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: 2022. január 07.

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)

44.624.305

44.624.305

63.050.000

63.050.000

12.574.305

16,46%

3,28%

A) RÉSZÖSSZEG (a
szavazati jogok
összesítése alapján)

44.624.305

44.624.305

63.050.000

63.050.000

12.574.305

16,46%

3,28%

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, mely megállapodás alapján
az értékpapírtranszferre 2021. december 8. napján került sor. 2022. január 05. napján a kölcsönadott
részvényeket a kölcsönvevő CODEX Értéktár Zrt. visszatranszferálta a kölcsönadó, azaz Berki Ferenc
értékpapírszámlájára. Az értékpapírok Berki Ferenc értékpapírszámláján 2022. január 07. napon történő
jóváírásával Berki Ferenc összesített (közvetlenül és közvetetten birtokolt) szavazati jogot biztosító
részvényének, illetve szavazati jogának aránya a Delta Technologies Nyrt.-ben 44.624.305 darab
törzsrészvényről 75.624.305 darab törzsrészvényre, illetve 11,65 %-ról 19,75 %-ra növekedett, 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 együttesen birtokolt, szavazati jogot biztosító
részvényének, illetve szavazati jogának aránya a Delta Technologies Nyrt.-ben 64.698.610 darab
törzsrészvényről 95.698.610 darab törzsrészvényre, illetve 16,89 %-ról 24,99 %-ra növekedett.

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: HU0000192869) tulajdonosa. Amennyiben Berki Ferenc gyakorolja
ezen opciós jogot, úgy Berki Ferenc közvetlenül és közvetetten birtokolt szavazati jogot biztosító részvényének,
illetve szavazati jogának aránya a Delta Technologies Nyrt.-ben 75.624.305 darab törzsrészvényről
125.624.305 darab törzsrészvényre, illetve 19,75 %-ról 32,80 %-ra emelkedne. Az opciós jog gyakorlása esetén
dr. Dóczi Tamás és Berki Ferenc együttesen birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének, illetve szavazati
jogának aránya 95.698.610 darab törzsrészvényről 145.698.610 darab törzsrészvényre, illetve 24,99 %-ról
38,04 %-ra emelkedne.
Kelt Budapest, 2022. január 07.

…………………………………………..
Berki Ferenc

