A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
HIRDETMÉNYE
A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest,
Róbert Károly körút 70-74.) (Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 21.
§ (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a Kibocsátó
a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-110/2022. számú (kiadmányozás dátuma: 2022.02.21.)
határozatával jóváhagyott Tájékoztatóban1 meghatározott 125.000.000 darab, egyenként
0,78 HUF névértékű, HU0000192869 ISIN azonosítójú, dematerializált módon előállított, „A”
sorozatú törzsrészvények Budapesti Értéktőzsde Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság
tér 7. Platina torony I. ép. IV. em.) (BÉT) által működtetett szabályozott piacra (Részvény
Szekció, „Standard" kategória) történő bevezetésére tekintettel,
1:1 arányban átalakításra kerülnek a BÉT-en már kereskedett,
egyenként 0,78 HUF névértékű, „A” sorozatú, dematerializált módon előállított,
HU0000151956ISIN azonosítójú törzsrészvénnyé („Átalakítás”).
Az Átalakítás „ütemterv” szerinti, tervezett értéknapja: 2022.03.11., amely dátum egyben az
átalakított részvények első BÉT kereskedési napja (D nap vagy EKN), azaz ez első nap
amikortól a megemelt részvénymennyiséggel folyik a kereskedés.
Az Átalakítást követően a Kibocsátó BÉT-en kereskedett törzsrészvényeinek mennyisége
258.000.000 darabról 383.000.000 darabra nő.
A KELER Zrt-vel történt egyeztetés alapján az átalakítás menetére vonatkozóan felhívjuk a
tisztelt Befektetők figyelmét a következőkre:
D-1 nap
2022.03.10.

A KELER Zrt. szabályai szerint,
számlaműveleteket
végezni
a
törzsrészvényekkel.

ezen a napon
HU0000192869

lehet utoljára
ISIN
kódú

Ez a nap az esemény „FORDULÓNAPJA”
Azon részvényesek jogosultak a D napon a HU0000151956
törzsrészvényekre, akiknek ezen nap végén olyan HU0000192869 ISIN kódú
törzsrészvény készlete, azaz záró pozíciója van, azaz akik a Kibocsátó
legutóbbi, (2021.12.13. napi) alaptőke-emelése során kaptak részvényt.
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D-nap
2022.03.11.

A KELER Zrt. kiegyenlítési rendszerének „T” napi nyitásával automatikusan
törlésre kerülnek az érintett számlákról az átalakításban érintett
mennyiségű HU0000192869 ISIN kódú törzsrészvények, majd jóváírásra
kerülnek az érintett számlákon a már tőzsdei HU0000151956 ISIN kódú
törzsrészvények.
A KELER Zrt. az új (már tőzsdei) HU0000151956 ISIN kódú
törzsrészvényeken örökíti a megszűnő HU0000192869 ISIN kódú
törzsrészvényeken lévő esetleges zárolásokat, átruházási korlátozásokat,
majd automatikusan törli a megszűnő HU0000192869 ISIN kódú
törzsrészvényekre vonatkozó esetleges függő tételeket.
Ettől a naptól a Delta Technologies
törzsrészvényeinek száma 383.000.000 db.

Nyrt.

BÉT-re

bevezetett

A HU0000151956 ISIN kódú törzsrészvények első BÉT kereskedési napja
(EKN), a tőzsdei szabályok értelmében az első kereskedési napon kötött
ügyletek elszámolási napja (T+2) 2022. március 17. nap.
Az átalakítás teendőiről a KELER Zrt. a számlavezetők részére a jelen hirdetményt követő
időszakban a KID rendszeren keresztül hirdetményt tesz közzé.
Budapest, 2022. március 01.
Delta Technologies Nyrt.
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