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Rendkívüli Közlemény  
 
Bennfentes részvény tranzakció és szavazati jogot biztosító 
részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének és 
elidegenítésének bejelentése 
 

Budapest, 2012. október 5.  

 

 

Ezen tájékoztatás a szavazati jogot megszüntető és a szavazati jogot 
megszerző által 2012. október 5-én a Synergon Informatika Nyrt.-nek 
átadott adatok alapján, a szavazati jogot megszerző és a szavazati jogot 
megszüntető bennfentes személyek megbízásából történik. 
 
Ezen tájékoztatással a Synergon Informatika Nyrt., mint kibocsátó a saját 
és a bennfentes személyek tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget. 
 
 
Tájékoztatási kötelezettségének eleget téve a Navigator Investments Zrt. (Cg.: 01-10-
046651) és a Cashline Befektetési Holding Zrt. bejelentik, hogy a Navigator Investments Zrt. 
2012. október 5-én OTC piacon a SYNERGON Informatika Nyrt. (SYNERGON) részvényeinek 
7,06 százalékát (657 ezer darab részvény) vásárolta meg a Cashline Befektetési Holding Zrt.-
től. 
 
Jutasi Zoltán a SYNERGON Informatika Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatótanács tagja által 
100 százalékban kontrollált és tulajdonolt Navigator Investments Zrt. (Cg.:01-10-046651) 
2012. október 5-én OTC piacon 657 ezer darab SYNERGON részvényt vásárolt a Cashline 
Befektetési Holding Zrt.-től 425 Ft/darab átlagáron. 
 
A tranzakciót követően a Cashline Befektetési Holding Zrt. által tulajdonolt SYNERGON 
Informatika Nyrt. részvények száma 778 113 darabra, míg a befolyás mértéke 10 százalék 
alá csökkent.  
 
A Navigator Investments Zrt. által tulajdonolt SYNERGON Informatika Nyrt. részvények 
száma 657 ezer darabra nőtt, míg a befolyás mértéke 7,06 százalékra nőtt. 
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Részesedést szerzett a Navigátor Investments Zrt. a SYNERGON Informatika 
Nyrt.-ben. 

 
„Közel egyéves sikeres együttműködést követve azt gondolom, hogy minden részvényesünk 
számára biztató és örömteli lehet, hogy Jutasi Zoltán vezérigazgató, az Igazgatótanács tagja 
ilyen meghatározó és nagy jelentőséggel bíró tranzakciót hajtott végre a SYNERGON 
Csoporttal. Azt gondolom, hogy a jól felépített szervezet, a jól kiválasztott menedzsment és a 
holding struktúra kialakításának gyümölcse beérett. Ezt az évközi számok és reményeink 
szerint az év végiek is vissza fogják igazolni – nyilatkozta Dr.Jeszenszky Zoltán az 
Igazgatótanács elnöke.” 
 

„Ennél erősebb elkötelezettséget nem is lehet elképzelni, mint amikor a társaság vezetése 
befektetőként is megjelenik. Hiszek az új stratégiában, melyet az elmúlt egy évben 
alakítottunk ki közösen a menedzsmenttel, így az elkötelezettségem is érthető a Társaság 
iránt. Az elmúlt év küzdelmes időszaka után a SYNERGON mára jó alapokkal rendelkezik 
ahhoz, hogy az ICT szektorban maga is cégeket vásároljon fel. Számos kis- és közepes 
vállalkozást világítottunk át az elmúlt időszakban, akik közül remélem, néhányat hamarosan 
a SYNERGON csoportban köszönthetünk. Bízom benne, hogy a kisbefektetők számára is 
megnyugtató az a tény, hogy személyemben szakmai befektető jelenik meg a meghatározó 
részvényesek között - nyilatkozta Jutasi Zoltán az Igazgatótanács tagja, vezérigazgató.”  
 

„A Cashline Befektetési Holding Zrt. jelentős tranzakciókat hajtott végre az elmúlt években. 
Pénzügyi befektetőként mindig eljön az a pillanat, amikor egy pozíciót bizonyos mértékig 
érdemes lezárni. A SYNERGON 2006 óta része a portfóliónknak, így talán azt is lehet 
mondani, hogy családtaggá vált. Az elmúlt év ugyanakkor jó alapot adott arra, hogy az új 
vezetés kivegye részét az eredményekből, ezért is vált időszerűvé a tranzakció. 
Természetesen az üzlettől azt várjuk, hogy a fennmaradó részvényeink értéke a 
menedzsment közreműködésével növekedni fog és így együttműködésünk a jövőben is 
gyümölcsöző lesz - nyilatkozta Albrecht Ottó a Cashline Befektetési Holding Zrt. 
Igazgatóságának elnöke.”  

 
 

 

Synergon Informatika Nyrt. 

 

■      ■      ■      ■      ■      ■      ■ 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:    +36 1 399-5500   investor.relations@synergon.hu  
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog 

megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 
releváns részei:  

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez 
szavazati jog kapcsolódik: Synergon Informatika Nyrt. 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[x] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: NAVIGATOR Investments Zrt. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2012. 10. 05. 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 
osztálya/típusa 
(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzet 

A kiváltó ügylet utáni helyzet 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok 
száma 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

HU0000069950 0 0 657 000 657 000 0 7,06% 0,0% 

A) RÉSZÖSSZEG 
(a szavazati jogok 
összesítése 
alapján) 

0 0 657 000 657 000 0 7,06% 0,0% 

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

eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: A Navigator Investments Zrt. egyszemélyes tulajdonosa Jutasi Zoltán. 

 

 

 

Kelt Budapest, 2012. október 05. 
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog 

megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 
releváns részei:  

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez 
szavazati jog kapcsolódik: Synergon Informatika Nyrt. 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[x] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Cashline Befektetési Holding Zrt. 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2012. 10. 05. 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 
osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-
kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzet 

A kiváltó ügylet utáni helyzet 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok 

száma 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

HU0000069950 1 435 113     1 435 113     778 113 778 113 0 8,36% 0,0% 

A) RÉSZÖSSZEG 
(a szavazati jogok 
összesítése 
alapján) 

1 435 113     1 435 113     778 113 778 113 0 8,36% 0,0% 

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

eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: A Cashline Befektetési Holding Zrt. egyszemélyes tulajdonosa Albrecht Ottó. 

 

Kelt Budapest, 2012. október 05. 
 

 

 


