
 

 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

5%-OT MEGHALADÓ RÉSZESEDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATLAP 
 

A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) (a 

továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 

55-56. §-aiban, továbbá a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet (a 

továbbiakban: PM rendelet) 4. mellékletében foglaltak alapján a következőkről tájékoztatja a 

nyilvánosságot: 

 

A Budapest Értéktőzsde (a továbbiakban: BÉT) Bevezetési és Forgalomban tartási 

Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében a Kibocsátóknak évente két 

alkalommal - február 28. vagy 29. napján és augusztus 31. napján - megküldik a BÉT felé (az 

ezeken a napokon rendelkezésre álló információk alapján) az 5%-ot meghaladó tulajdonosi 

részesedésekre és saját részvényállományukra vonatkozó adatokat index-felülvizsgálat 

céljából az alábbi adatlapokon. 
 

Az 5%-ot meghaladó tulajdonosokkal kapcsolatos változásokat a Szabályzat 19.3 pontja 

alapján a Kibocsátók a felülvizsgálati időszakon kívül is kötelesek a BÉT honlapján rendkívüli 

tájékoztatásként közzétenni, és az aktuális tulajdonosi struktúrát az alábbi adatlapokon (a 

BÉT-re bevezetett részvénymennyiségre vonatkoztatva) a BÉT részére benyújtani. 

 

A Kibocsátó igazgatósága által 2014. június 11-én elhatározott tőkeemelést1 a 

cégbíróság bejegyezte2, a tőkeemelést megtestesítő részvények a KELER Zrt.-nél 

keletkeztetésre kerültek, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 2014. július 28-val bevezette a 

papírokat azonnali piacára.3 A Kibocsátó rendelkezésére álló információk alapján, a 

megemelt alaptőkére vonatkozóan, az 5% feletti tulajdonosok szavazati aránya a 

megkeletkeztetett részvények tulajdonosi értékpapírszámlán történő jóváírása után a 

következő: 

  

                                                           
1 A határozat száma 3/2014 (VI.11) 
2 A végzés száma 01-10-046598/115 
3 A határozat száma 348/2014 



 

RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a 

bevezetett sorozatra vonatkozóan 

 

Kibocsátó neve: TWD Investments Nyrt. 

Beküldés dátuma: 2014. július 28. 

 

A Szabályzat jelen adatlapra hivatkozó pontja(i): 18.3 a) 

 

 

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely 
személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni. 
Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2014. július 28.         TWD Investments Nyrt. 

          Igazgatósága 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
4 Közvetlen és közvetett 

Név Letétkezelő 
Mennyiség  

(db) 
Részesedés 

(%) 
Részesedés 

(%)4 
TWDSL Integration Limited nem 5.092.110 30,38 30,38 

AS European Interfood Kft. nem 884.602 5,28 

11,07 TRUNDOT s.r.o. (az AS 
European Interfood Kft. 
tulajdonosa) 

nem 969.620 5,79 

Összesen  6.946.332 41,45 41,45 


