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 4.16. pontjában
foglaltaknak megfelelően az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt befektetőket.
A Társaság, mint a Delta Systems Kft. egyedüli tagja 2022. augusztus 16. napján (a Társaság Igazgatóságának
4/2022. (08.16.) sz. határozatával összhangban) döntött a Delta Systems Kft.-ben történő ázsiós tőkeemelésről
oly módon, hogy a Társaság a Delta Software Technologies Kft.-ben meglévő 100%-os üzletrészét („Üzletrész”)
a Delta Systems Kft.-be apportálja.
A Delta Systems Kft. tőkeemelésében kizárólag a Társaság vesz részt, és a tőkeemelés során a kibocsátásra kerülő
10.000.000,- Forint törzsbetéthez igazodó üzletrész ellenében, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a Társaság
a Delta Systems Kft. tulajdonába adja az Üzletrészt 36.715.000,- Forint értéken.
A tőkeemelés eredményeképpen a Delta Systems Kft. jegyzett tőkéje 60.000.000,- Forintra változik.
Az Üzletrész értékének meghatározásához az Igazgatóság rendelkezésére állt a Delta Software Technologies Kft.
2021.07.01. naptól 2022.06.30. napig tartó üzleti évének - a könyvvizsgálói jelentésre tekintettel is – elfogadott
beszámolója, mely a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékelésének alapjául elfogadásra került.
A Delta Systems Kft.-ben történő tőkeemelés során kibocsátásra kerülő 10.000.000,- Forint összegű üzletrész
névértéke és az Üzletrész 36.715.000,- Forint összegű ellenértékének különbözete, azaz 26.715.000,- Forint a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36.§ (1) bekezdésének b) pontja alapján a Delta Systems Kft.
tőketartalékát növeli (ázsiós tőkeemelés).
A fenti tranzakció a Delta Technologies Nyrt. jövőbeni működésére pozitív hatást gyakorol az adminisztrációs
teher csökkenésével és a konszolidációba bevont leányvállalati struktúra egyszerűsítésével.
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