
Bennfentes személy részvénytranzakciója, saját részvények vásárlása, zártkörű tőkeemelés, szavazati 

küszöb átlépése – 2014/02/05 

 

1. A Plotinus Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatja befektetőit, hogy a 
Társaság elnöke, Zsiday Viktor közvetett, többségi tulajdonában álló Hold Alapkezelő Zrt. a 
mai napon 19 933 db Plotinus törzsrészvényt értékesített a Budapesti Értéktőzsdén keresztül 
2614 Ft-os átlagáron, a Concorde Zrt. közreműködésével. 

 

2. A Plotinus Nyrt. a mai napon a Budapesti Értéktőzsdén keresztül 14 807 db Plotinus 
törzsrészvényt vásárolt az Equilor Zrt. közreműködésével 2 600 Ft/db árfolyamon, így a saját 
részvények állománya 14 807 darabra nőtt, amely a kibocsátott alaptőke és egyben a 
szavazatok 3,29%-a, a törzsrészvények 3,49%-a. 

 

3. A Plotinus Nyrt. Igazgatótanácsa döntött zártkörű tőkeemelésről: a Társaság elnöke, Zsiday 
Viktor 100%-os közvetlen tulajdonában álló Tündérszikla Zrt.  55 000 db Plotinus 
törzsrészvényt jegyez le 2 600 Ft/db árfolyamon. 
 
 

4. A Plotinus Nyrt. és a Tündérszikla Zrt. adásvételi szerződést kötött, amely szerint a 
tőkeemelésből származó új részvényekből 35 000 darabot megvásárol a Plotinus Nyrt. 2 600 
Ft/db árfolyamon. 
 
 

5. Zsiday Viktor közvetlen és közvetett befolyása a 10%-os bejelentési küszöb alá csökkent, 
48 015 db szavazó részvényről (10,66%) 28 082 db részvényre (6,23%). Mint a fentiekből 
kiderül ez ideiglenes, ugyanis a 3.pontban leírt tőkeemelés lezajlása és a 4. pontban leírt 
tranzakció után 48 082 db szavazó részvénye lesz. 

  

A tőkeemelés lezajlása után a Plotinus Nyrt. teljes részvényszáma 450 623-ról 505 623-ra nő majd, a 

törzsrészvények darabszáma pedig 423 684-ről 478 684-re emelkedik.   

A Plotinus Nyrt. saját részvény állománya pedig – minden egyéb változatlanságát feltételezve – 49 

807 darabra emelkedik majd.  

 

 

Plotinus Nyrt. 
  



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 

kapcsolódik
ii
: PLOTINUS Holding Nyrt. 

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 neve
iii

: Zsiday Viktor 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)
iv

: …………………….. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja
v
: 2014/02/05 

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) 

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 

Plotinus törzs 21 276 21 276 0 0 1 343 - 0,30% 

Plotinus 

szavazatelsőbbségi 

26 739 26 739 23 939 23 939 2 800 5,31% 0,62% 

Plotinus 

osztalékelsőbbségi 

150 0 150 0 0 - - 

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

48 165 48 015 24 089 23 939 4 143 5,31% 0,92% 

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii: 



A pénzügyi eszköz, illetőleg 

megállapodás  típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 

időszak/határidőxv  

Az eszköz 

felhasználása/átváltása esetén 

megszerezhető szavazati jogok 

száma  

Szavazati jogok %-a 

     

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 

vonatkozásában) 

  

 

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

28 232 28 082 6,23% 

 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokolják
xvi: -

 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: - 

10. További információk, ha szükséges: Zsiday Viktor közvetlenül 23 939 db Plotinus szavazatelsőbbségi részvénnyel 
rendelkezik, a tulajdonában álló Tündérszikla Zrt. 2 800 db ugyanilyen részvényt, illetve 150 db osztalékelsőbbségi részvényt 
tulajdonol. Zsiday Viktor közeli hozzátartozója, Zánkai Katalin 1 343 db Plotinus törzsrészvénnyel rendelkezik.  

Kelt Budapest, 2014/02/05 



A formanyomtatvány melléklete
xvii

 

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai: 

Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): Zsiday Viktor 

Cím (jogi személyek esetében székhely): 5435 Martfű, Munkácsy út 124.  

Telefonszám: 06309006092 

Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy): ................................... 

b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a bejelentést): 

Teljes név:..................................................................... 

Cím: ..................................................................... 

Telefonszám: ..................................................................... 

Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege) 

c) További információk 


