
Alap tõ ke-le szál lí tás

A Del ta Tech no lo gi es Nyil vá no san Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (Cg.: [01 10 043483]; szék hely: 1134 Bu da pest, Ró bert Ká roly
krt. 70–74.; tár sa ság) köz gyû lé se 2021. szep tem ber 20-án meg ho zott köz gyû lé si ha tá ro za tá val a tár sa ság alap tõ ké jé nek le szál lí tá sá ról
dön tött az aláb bi ak sze rint.

Az alap tõ ke-le szál lí tás mér té ke: 97 500 000 Ft.
A tár sa ság alap tõ ké je az alap tõ ke-le szál lí tás elõtt: 298 740 000 Ft.
A tár sa ság alap tõ ké je az alap tõ ke-le szál lí tás után: 201 240 000 Ft.
Az alap tõ ke-le szál lí tás mód ja: a rész vé nyek da rab szá má nak csök ken té se. 
Az alap tõ ke le szál lí tá sa so rán a Del tag ro up Hol ding Zrt. (DGH) tu laj do ná ban ál ló, 125 000 000 da rab, egyen ként 0,78 fo rint név -

értékû és 210 fo rint ki bo csá tá si ér té kû, HU0000170170 ISIN azo no sí tó jú, de ma te ri a li zált mó don elõ ál lí tott, „A” sorozatú törzs -
részvény kerül bevonásra.

Az alap tõ ke-le szál lí tás cél ja: a tár sa ság köz gyû lé sé nek ha tá ro za ta alap ján tõ ke ki vo nás, az zal, hogy a tõ ke le szál lí tás ra te kin tet tel
ki adan dó va gyont az érin tett rész vé nyes (a DGH) tõ ke eme lés ke re té ben ké se de lem nél kül is mé tel ten a tár sa ság ren del ke zé sé re
 bocsátja pénz be li és/vagy nem pénz be li va gyo ni hoz zá já ru lás ként. A tõ ke eme lés kap csán a ki bo csá tá si ér ték meg fog egyez ni a tõ ke -
le szál lí tás ke re té ben DGH-nak ki fi ze ten dõ összeg gel, amely a jog sza bá lyok kal össz hang ban a tár sa ság sa ját tõ ké je le kö tött tar ta lék -
kal és ér té ke lé si tar ta lék kal csök ken tett össze gé nek a DGH-ra esõ há nya da, az az an nak 32,64%-a. Amennyi ben a tõ ke le szál lí tás
 cégbírósági be jegy zé sé re még idén sor ke rül, ak kor a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján a tõ ke le szál lí tás ered mé nye kép pen a DGH-t
meg il le tõ összeg a tár sa ság 2021-es pénz ügyi évé re vo nat ko zó éves be szá mo ló mér le ge sze rin ti sa ját tõ ke alap ján ke rül megálla -
pításra. Amennyi ben a tõ ke le szál lí tás cég bí ró sá gi be jegy zé se bár mi lyen elõ re nem lát ha tó ok ból el hú zód na, és ar ra csak 2022-ben
 kerülne sor, ak kor a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap ján a tõkeleszállítás eredményeképpen a DGH-t megilletõ összeg közbensõ mérleg
alapján kerül megállapításra. A fentiek következtében a társaság vagyona a tõkeleszállításból kifolyólag ténylegesen nem fog
csökkenni.

A tár sa ság köz gyû lé se a 2021. szep tem ber 20-án ho zott köz gyû lé si ha tá ro za tá ban – az alap tõ ke-le szál lí tás cég bí ró sá gi be jegy zé sé -
tõl füg gõ ha tállyal – egy út tal ren del ke zett a tár sa ság alap sza bá lyá nak az alap tõ ke le szál lí tá sá val összhangban álló módosításáról.

A hi te le zõk nek szó ló fel hí vás [Ptk. 3:312. § (2) be kez dés]:
A tár sa ság fel hív ja hi te le zõ it, hogy amennyi ben a tár sa ság gal szem ben fenn ál ló kö ve te lé sük az alap tõ ke-le szál lí tás ról ho zott

dön tés el sõ köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let ke zett, kö ve te lé sük ere jé ig a tár sa ság tól a dön tés má so dik köz zé té te lét kö ve tõ har minc -
na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül meg fe le lõ biz to sí té kot kö ve tel het nek a vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek kel össz hang ban.

(El sõ köz zé té tel.)

* * *
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