Rendkívüli tájékoztatás – Alaptőke emelés – 2011/02/21

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. Igazgatótanácsa a korábban kommunikáltaknak megfelelően, a
mérethatékonyság javítása céljából, a Társaság 2010/11/10-i 4/2010. (XI. 10.) számú Közgyűlési
Határozatának megfelelő felhatalmazás birtokában zártkörű tőkeemelésről hozott határozatot a mai
napon.
Az Igazgatótanács hirdetményét a jelen közleményhez csatoltuk, azonban az egyszerűség kedvéért a
részvényesek számára kiemelten fontos információkat röviden összefoglaljuk. Ezúton kérünk minden
részvényest, hogy a félreértések elkerülése végett a hirdetmény teljes szövegét olvassa el, mivel a
pontos, részletes, hivatalos tájékoztatást az tartalmazza.
Rövid összefoglaló:
A jelenlegi 256 756 db törzsrészvény mellé 128 378 db új törzsrészvény kerül kibocsátásra. A
részvények lejegyzésére a Promix Property Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult. A
Gt. és a Társaság Alapszabálya alapján a Társaság részvényeseinek elsőbbségi jegyzési joga van. A
Társaság részvényesei minden 2 db részvényük után 1 db részvényt jegyezhetnek, a le nem jegyzett
részvénymennyiséget pedig a Promix Property Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság veheti
át. A részvények jegyzési árfolyama: 1575 Ft, amelyet az Igazgatótanács az éves jelentésben is
közzétett könyv szerinti érték és a tőzsdei árfolyam figyelembe vételével határozott meg. A jegyzés
legegyszerűbb módja, hogy a Társaság közzétételi helyeiről elérhető jegyzési ívet 2011 március 16. és
30. között kitöltve eljuttatják a Társaság székhelyére (lehetőség van személyesen is jegyezni) és az
összeget a lentieknek megfelelően befizetik a Társaság bankszámlájára (FONTOS: mind a pénznek,
mind a jegyzési ívnek a záró napig meg kell érkezni). A jegyzésben azok vehetnek részt, akik 2011
március 8.-án szerepelnek a részvénykönyvben. A Társaság örömmel veszi, ha minél több
részvényese él elsőbbségi jegyzési jogával.

IGAZGATÓTANÁCSI HIRDETMÉNY
(ZÁRTKÖRŰ RÉSZVÉNYKIBOCSÁTÁS ÚTJÁN MEGVALÓSULÓ
ALAPTŐKE-EMELÉSRŐL)

A PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLOTINUS Nyrt.)
– székhelye: 3508 Miskolc, Szirmai u. 2/a; nyilvt. cégbíróság: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Cégbíróság;
Cégjegyzékszám: 05-10-000421) – a továbbiakban: „Társaság” - Igazgatótanácsa – a továbbiakban: „IT” –
a Társaság 4/2010. (XI. 10.) számú Közgyűlési Határozata és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően
jelen hirdetmény útján szíves tájékoztatásul közli a Tisztelt Részvényesekkel, hogy a Társaság
Igazgatótanácsa kedvező pénzügyi eredmények érdekében alaptőke-emelésről határozott 1/2011. (II. 21.)
számú Határozatával.

A tervezett tőkeemelés paramétereit az Igazgatótanács a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény és a hatályos Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint rögzíti.

1. A Társaság új részvények zártkörű forgalomba hozatala útján (pénzbeli hozzájárulás megfizetése
ellenében) alaptőkéjét (jegyzett tőkéje) 103.018.250 Ft-ra emeli meg.
2. Az alaptőke-emelés összege: 32.094.500 Ft, amelynek során kibocsátandó új részvények névértéke,
száma, fajtája és sorozata: 128.378 db 250 Ft névértékű egy részvénysorozatba („C” sorozat)
tartozó dematerializált törzsrészvény
3. A részvények kibocsátási értéke: 1575 Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény, összesen a
kibocsátási érték: 202 195 350 Ft
4. A részvényekhez kapcsolódó jogok: egyezőek a Társaság többi azonos részvénysorozatba tartozó
törzsrészvényével a hatályos Alapszabálynak megfelelően
5. Alaptőke-emelésről szóló határozat az Igazgatótanács a Cégközlönyben és a Társaság honlapján
közzéteszi illetve az elsőbbségi jog gyakorlásáról a részvényeseket az Alapszabálynak megfelelően
hirdetmény útján ezúton is tájékoztatja.
6. Alaptőke-emelésről szóló határozat érvényességi feltétele, hogy az egyes részvénysorozatok
részvényesei hozzájáruljanak az alaptőke felemeléséhez. A hozzájárulást megadottnak kell
tekinteni, amennyiben a közzétételtől számított 15 napon belül az egyes részvénysorozatok
részvényeseinek több mint 50%-a írásban (posta úton a Társaság székhelyére megküldve)
nem jelenti be az Igazgatótanács részére, hogy az alaptőke-emeléshez nem járul hozzá.
7. A Társaság alábbi időpont szerint megfeleltetett részvényeseit a zártkörű tőkeemelés során
elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi jog alapján valamennyi részvénnyel rendelkező
részvényes 2 db részvény után 1 db részvény jegyzésére jogosult.
8.

Amennyiben a jogosultak írásbeli nyilatkozata alapján, az átvenni vállalt részvények száma
meghaladja a tervezett alaptőke-emelés során forgalomba hozandó új részvények számát, az új
részvények átvételére először a törzsrészvénnyel rendelkező részvényesek, majd az
osztalékelsőbbségi, majd a szavazatelsőbbségi részvények tulajdonosai – ebben a sorrendben
– jogosultak. Tört szám esetén – tehát ha az összeg egy részvény névértékét nem teszi ki – a
részvényeket a tulajdoni arányok nagyságának csökkenő sorrendje alapján kell elosztani. A
fentiek alapján a Társaság azon részvényesei, akik 2011. március 8.-án szerepelnek a Társaság
részvénykönyvében 2011. Március 16. (nyitónap) 2011. Március 30-ig (zárónap) élhetnek
ezen jogukkal olyan módon, hogy a Társaság honlapján (www.plotinus.hu) rendelkezésre álló
jegyzési ívet szabályszerűen kitöltik, aláírják a) a 1146 Budapest, Cházár András u. 17. II/3 szám
alatt munkanap délelőtt 10.00 órától 12.00 óráig személyesen vagy közokiratba foglalt
meghatalmazottjuk útján vagy b) postai úton (ajánlott tértivevényes levélben) a Társaság részére
megküldik (3508 Miskolc, Szirmai út 2/a). Az elsőbbségi jog gyakorlása kapcsán a részvény
jegyzése kizárólag akkor hatályos, amennyiben a postai küldemény (vagy személyes nyilatkozat) a
zárónap 16.00 órájáig szabályszerűen beérkezik és ezen időpontig Társaság OTP Bank-nál vezetett
11713005-20407399 számú bankszámlájára a lejegyezni kívánt részvények kibocsátási értéke és
darabszáma szorzatának megfelelő forintösszeg „tőkeemelés” megjelöléssel jóváírása kerül. A
jogosult az írásbeli nyilatkozatában arról nyilatkozik, hogy az új részvények átvételére vonatkozó

elsőbbségi jogával kíván-e élni, vagy nem; és amennyiben elsőbbségi jogával élni kíván, az
értesítésben megjelölt feltételekkel hány részvény átvételére vállal kötelezettséget.
9. Az Igazgatótanács szíves tájékoztatásul közli a Tisztelt Részvényesekkel, hogy amennyiben az
elsőbbségi jogra vonatkozó nyilatkozatát elmulasztja megtenni, vagy azt nem a megadott
határidőn belül, vagy nem megfelelően nyújtja be, az Igazgatótanács úgy tekinti, hogy elsőbbségi
jogával nem kíván élni.
10. A Tisztelt Részvényesek által le nem jegyzett részvények lejegyzésére Promix Property
Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Iharos 096/2.;
cégjegyzékszám: Cg.13-09-111951) jogosult az Igazgatótanács kijelölése alapján.
Kelt: Budapest, 2011. február 21.
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