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 alábbiakról tájékoztatja a tisztelt befektetőket.
A Társaságunkkal közölt Tpt. 61. § szerinti bejelentések alapján, a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-048473)
1.500.000 darab Delta Technologies Nyrt. (ISIN: HU0000151956) törzsrészvényt vásárolt. Az egy részvényre
jutó vételár, a Budapesti Értéktőzsdén 2022. augusztus 02. napján kialakult napi átlagár alapulvételével
38,8441,- HUF-on került megállapításra, az ügyletkötésre OTC adás-vételi szerződés keretében került sor. A
teljesítés értéknapja 2022. augusztus 08. nap.
A részvény adás-vétel eredményeként a Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-048473) mellékelt bejelentések szerinti
két tulajdonosa, Csontos Zoltán és Bártfai Zsolt közvetetten birtokolt szavazati jogot biztosító részvényeinek és
szavazati jogainak aránya passzívan felfelé átlépte a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott 10%-os
küszöbértéket.
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.

Budapest, 2022. augusztus 11.

Delta Technologies Nyrt

1134 Budapest Róbert Károly krt. 70-74.

tozsde@deltatechnologies.hu

Tel: +36 1 437 5200

Fax: +36 1 437 5299

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: Bártfai Zsolt

4.

A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) iv: Deltagroup Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszáma:
Cg.01-10-048473; adószáma: 25300091-2-41)
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2022. augusztus 08.
Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 10%
Bejelentett adatok:

5.
6.
7.

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az
ISIN-kód
használatával)

Delta
Technologies
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
törzsrészvénye
(ISIN:
HU0000151956)
A)
RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok
összesítése
alapján)

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Részvények száma

Szavazati jogok számax

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetettxii

Közvetlen

Szavazati
jogok
számaix

Közvetett

Közvetett

36.644.477

36.644.477

0

38.648.446

0

38.648.446

0%

10,09%

36.644.477

36.644.477

0

38.648.446

0

38.648.446

0%

10,09%

8.
Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134
Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048473; adószáma: 25300091-2-41), illetve MNM Invest
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., cégjegyzékszáma: Cg. 0110-048153, adószáma: 24987099-2-41).
9.

Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: …………………….
[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár.

10.

További információk, ha szükséges:

A Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.,
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-048473) 1.500.000 darab Delta Technologies Nyrt. (ISIN: HU0000151956) törzsrészvényt
vásárolt. Az egy részvényre jutó vételár, a Budapesti Értéktőzsdén 2022. augusztus 02. napján kialakult napi átlagár
alapulvételével 38,8441,- Ft-on került megállapításra, az ügyletkötésre OTC adás-vételi szerződés keretében került sor.
A teljesítés értéknapja 2022. augusztus 08. nap.
Az ügylet eredményeként a Deltagroup Holding Zrt. egyik közvetett tulajdonosa, Bártfai Zsolt szavazati jogot biztosító
részvényének és szavazati jogának aránya közvetetten 9,97 %-ról 10,09 %-ra emelkedett, passzívan átlépve ezzel a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 61. § (3) bekezdésében meghatározott
10%-os küszöbértéket.
Kelt Budapest, 2022. augusztus 09.
.................................................
Bártfai Zsolt

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: Csontos Zoltán
4.
A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) iv: Deltagroup Holding Zártkörűen
Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048473;
adószáma: 25300091-2-41)
5.
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2022. augusztus 08.
6.
Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 10%
7.
Bejelentett adatok:
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az
ISIN-kód
használatával)

Delta
Technologies
Nyilvánosan
Működő
Részvénytársaság
törzsrészvénye
(ISIN:
HU0000151956)
A)
RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok
összesítése
alapján)

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Részvények száma

Szavazati jogok számax

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetettxii

Közvetlen

Szavazati
jogok
számaix

Közvetett

Közvetett

36.644.477

36.644.477

0

38.648.446

0

38.648.446

0%

10,09%

36.644.477

36.644.477

0

38.648.446

0

38.648.446

0%

10,09%

8.
Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134
Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-048473; adószáma: 25300091-2-41), illetve MNM Invest
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74., cégjegyzékszáma: Cg. 0110-048153, adószáma: 24987099-2-41).
9.

Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: …………………….
[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár.

10.

További információk, ha szükséges:

A Deltagroup Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.,
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-048473) 1.500.000 darab Delta Technologies Nyrt. (ISIN: HU0000151956) törzsrészvényt
vásárolt. Az egy részvényre jutó vételár, a Budapesti Értéktőzsdén 2022. augusztus 02. napján kialakult napi átlagár
alapulvételével 38,8441,- Ft-on került megállapításra, az ügyletkötésre OTC adás-vételi szerződés keretében került sor.
A teljesítés értéknapja 2022. augusztus 08. nap.
Az ügylet eredményeként a Deltagroup Holding Zrt. egyik közvetett tulajdonosa, Csontos Zoltán szavazati jogot
biztosító részvényének és szavazati jogának aránya közvetetten 9,97 %-ról 10,09 %-ra emelkedett, passzívan átlépve
ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 61. § (3) bekezdésében meghatározott
10%-os küszöbértéket.
Kelt Budapest, 2022. augusztus 09.
.................................................
Csontos Zoltán

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek
által lebonyolított ügyletekre vonatkozó, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU
rendelet (MAR) 19. cikk bekezdése szerinti értesítések és nyilvános közzétételek
formanyomtatványa
1.

A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó
adatok

a)

Név

2.

Az értesítés indoka

a)

Pozíció/státus

Vezetői feladatokat ellátó személy
(a Delta Technologies Nyrt. igazgatósági tagja)

b)

Első értesítés/Módosítás

Első értesítés

3.

A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy
az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a)

Név

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

b)

LEI

529900KWRWKAS4Z5GS25

4.

Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol
ügyletet bonyolítottak le

a)

A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz
típusa
Azonosító kód

dematerializált törzsrészvény

b)

Az ügylet jellege

A Deltagroup Holding Zrt. 2022. augusztus 08. értéknappal
1.500.000 db Delta Technologies Nyrt. részvényt vásárolt
OTC ügylet keretében.

c)

Ár(ak) és volumen(ek)

Bártfai Zsolt

HU0000151956

Ár(ak)
38,8441 HUF

Volumen(ek)
472.605 darab*

*Bártfai Zsolt arányos részesedése a Deltagroup Holding Zrt.
által vásárolt 1.500.000 darab törzsrészvényből az MNM Invest
Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (székhely: 1149
Budapest, Róna köz 16., cégjegyzékszám: 01-10-048153) és a
Deltagroup Holding Zrt.-n keresztül.
d)

Összesített információ
—

Összesített volumen

—

Ár

Ár(ak)
38,8441 HUF

e)

Az ügylet dátuma

2022-08-08; 23:59

f)

Az ügylet helye

kereskedési helyszínen kívül

Volumen(ek)
472.605 darab*

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek
által lebonyolított ügyletekre vonatkozó, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU
rendelet (MAR) 19. cikk bekezdése szerinti értesítések és nyilvános közzétételek
formanyomtatványa
1.

A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó
adatok

a)

Név

2.

Az értesítés indoka

a)

Pozíció/státus

Vezetői feladatokat ellátó személy
(a Delta Technologies Nyrt. igazgatósági tagja)

b)

Első értesítés/Módosítás

Első értesítés

3.

A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy
az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a)

Név

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

b)

LEI

529900KWRWKAS4Z5GS25

4.

Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol
ügyletet bonyolítottak le

a)

A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz
típusa
Azonosító kód

dematerializált törzsrészvény

b)

Az ügylet jellege

A Deltagroup Holding Zrt. 2022. augusztus 08. értéknappal
1.500.000 db Delta Technologies Nyrt. részvényt vásárolt
OTC ügylet keretében.

c)

Ár(ak) és volumen(ek)

Csontos Zoltán

HU0000151956

Ár(ak)
38,8441 HUF

Volumen(ek)
472.605 darab*

*Csontos Zoltán arányos részesedése a Deltagroup Holding Zrt.
által vásárolt 1.500.000 darab törzsrészvényből az MNM Invest
Zártkörűen Működő Részvénytársaságon (székhely: 1149
Budapest, Róna köz 16., cégjegyzékszám: 01-10-048153) és a
Deltagroup Holding Zrt.-n keresztül.
d)

Összesített információ
—

Összesített volumen

—

Ár

Ár(ak)
38,8441 HUF

e)

Az ügylet dátuma

2022-08-08; 23:59

f)

Az ügylet helye

kereskedési helyszínen kívül

Volumen(ek)
472.605 darab*

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek
által lebonyolított ügyletekre vonatkozó, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU
rendelet (MAR) 19. cikk bekezdése szerinti értesítések és nyilvános közzétételek
formanyomtatványa
1.

A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó
adatok

a)

Név

2.

Az értesítés indoka

a)

Pozíció/státus

Vezetői feladatokat ellátó személy
(a Delta Technologies Nyrt. igazgatósági tagja)

b)

Első értesítés/Módosítás

Első értesítés

3.

A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy
az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a)

Név

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

b)

LEI

529900KWRWKAS4Z5GS25

4.

Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol
ügyletet bonyolítottak le

a)

A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz
típusa
Azonosító kód

dematerializált törzsrészvény

b)

Az ügylet jellege

A Deltagroup Holding Zrt. 2022. augusztus 08. értéknappal
1.500.000 db Delta Technologies Nyrt. részvényt vásárolt
OTC ügylet keretében.

c)

Ár(ak) és volumen(ek)

Pércsi Levente Gábor

HU0000151956

Ár(ak)
38,8441 HUF

Volumen(ek)
202.545 darab*

*Pércsi Levente Gábor arányos részesedése a Deltagroup
Holding Zrt. által vásárolt 1.500.000 darab törzsrészvényből az
MNM Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaságon
(székhely: 1149 Budapest, Róna köz 16., cégjegyzékszám: 0110-048153) és a Deltagroup Holding Zrt.-n keresztül.
d)

Összesített információ
—

Összesített volumen

—

Ár

Ár(ak)
38,8441 HUF

e)

Az ügylet dátuma

2022-08-08; 23:59

f)

Az ügylet helye

kereskedési helyszínen kívül

Volumen(ek)
202.545 darab*

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által
lebonyolított ügyletekre vonatkozó, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet (MAR)
19. cikk bekezdése szerinti értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa
1.

A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó
adatok

a)

Név

2.

Az értesítés indoka

a)

Pozíció/státus

Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban
álló személy: a Deltagroup Holding Zrt. vezetői feladatokat
ellátó személyei (Csontos Zoltán, Bártfai Zsolt, Pércsi
Levente Gábor, Bodzási Gergely) egyben a Delta
Technologies Nyrt. vezetői feladatokat ellátó személyei is.

b)

Első értesítés/Módosítás

Első értesítés

3.

A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy
az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a)

Név

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

b)

LEI

529900KWRWKAS4Z5GS25

4.

Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol
ügyletet bonyolítottak le

a)

A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz
típusa
Azonosító kód

dematerializált törzsrészvény

b)

Az ügylet jellege

A Deltagroup Holding Zrt. 2022. augusztus 08. értéknappal
1.500.000 db Delta Technologies Nyrt. részvényt vásárolt
OTC ügylet keretében.

c)

Ár(ak) és volumen(ek)

Deltagroup Holding Zrt.
(székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.,
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-048473)

HU0000151956

Ár(ak)
38,8441 HUF

d)

Összesített információ
—

Összesített volumen

—

Ár

Ár(ak)
38,8441 HUF

e)

Az ügylet dátuma

2022-08-08; 23:59

f)

Az ügylet helye

kereskedési helyszínen kívül

Volumen(ek)
1.500.000 darab

Volumen(ek)
1.500.000 darab

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által
lebonyolított ügyletekre vonatkozó, a piaci visszaélésekről szóló 596/2014/EU rendelet (MAR)
19. cikk bekezdése szerinti értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa
1.

A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre vonatkozó
adatok

a)

Név

2.

Az értesítés indoka

a)

Pozíció/státus

Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban
álló személy: az MNM Invest Zrt. vezetői feladatokat ellátó
személyei (Csontos Zoltán, Bártfai Zsolt, Pércsi Levente
Gábor, Bodzási Gergely) egyben a Delta Technologies Nyrt.
feladatokat ellátó személyei is.

b)

Első értesítés/Módosítás

Első értesítés

3.

A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre vagy
az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a)

Név

Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

b)

LEI

529900KWRWKAS4Z5GS25

4.

Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol
ügyletet bonyolítottak le

a)

A pénzügyi eszköz leírása, az eszköz
típusa
Azonosító kód

dematerializált törzsrészvény

b)

Az ügylet jellege

A Deltagroup Holding Zrt. 2022. augusztus 08. értéknappal
1.500.000 db Delta Technologies Nyrt. részvényt vásárolt
OTC ügylet keretében.

c)

Ár(ak) és volumen(ek)

MNM Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.,
cégjegyzékszáma: Cg.: 01-10-048153)

HU0000151956

Ár(ak)
38,8441 HUF

Volumen(ek)
1.350.300 darab*

* Az MNM Invest Zrt. arányos részesedése a Deltagroup
Holding Zrt. által vásárolt 1.500.000 darab törzsrészvényből a
Deltagroup Holding Zrt.-n keresztül.
d)

Összesített információ
—

Összesített volumen

—

Ár

Ár(ak)
38,8441 HUF

e)

Az ügylet dátuma

2022-08-08; 23:59

f)

Az ügylet helye

kereskedési helyszínen kívül

Volumen(ek)
1.350.300 darab*

