Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Nyrt. rendkívüli tájékoztatása
Rába részvényre vonatkozó opció lehívásról,
illetve bennfentes személyek tranzakciójáról
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a Tpt. előírásai, illetve a bennfentes személyek
Tpt. 201/B §-ban foglalt bejelentése alapján közzéteszi, hogy a Rába Csoport Menedzsment
Részvényopciós Ösztönző Programja első tranche keretében 2011. december 6-án, 600 Ft lehívási áron, összesen 486.397 darab Rába részvényopció került lehívásra a társaságtól, a CIB Bank
Zrt. befektetési szolgáltató közreműködésével.
A RÁBA Nyrt-nél vezető állású személyek a tranzakció alapján az alábbiak szerint hívtak le Rába
részvényt:
lehívott darab
(db)
100 502 db

részvény tulajdon
(db)
119 517 db

Pintér István

elnök-vezérigazgató

Alan Spencer

igazgatósági tag

38 182

db

38 182

db

Hrabovszki Róbert

igazgatósági tag

38 182

db

38 737

db

Martin Olivér

igazgatósági tag

38 182

db

38 737

db

Balog Béla

pénzügyi vezérigazgató-helyettes

42 217

db

48 038

db

Szabó József

besz., eszk. és vagyongazd. igazgató

42 217

db

50 248

db

Vissi Ferenc

humán erőforrás igazgató

42 217

db

50 014

db

Steszli Ádám

Rába Futómű Kft. kontrolling igazgató
Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft.
ügyvezető igazgató
Rába Jármű Kft. ügyvezető igazgató

2 680

db

2 680

db

40 207

db

44 619

db

22 114

db

23 733

db

Urbányi László
Torma János

A RÁBA Nyrt. tulajdonában 548.160 darab sajátrészvény van.
A részvényesek által a 2006. április 25-i közgyűlésen elindított menedzsment részvény ösztönző
program mérföldkőhöz érkezett. A menedzsment a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően ezen
időszak alatt jelentősen javította a cégcsoport pozícióját, közelebb hozta a világ járműiparának
élvonalához és a jövőre nézve kedvező stratégiai helyzetbe hozta.
A fenti időszak alatt a menedzsment tulajdonosként is a cég mellett állt és hosszú távú érdekeltsége miatt kedvező árfolyamok esetében sem hívta le az opcióit a rövidtávú haszon maximalizálása
érdekében; így a megnyílt részvény opciók mintegy stabilitási csomagként is működtek és támogatták a stratégia megvalósulását.
Az ajánlattevő a vételi ajánlatban kinyilvánította azon szándékát, miszerint az eddig követett stratégiát folytatni kívánja, emellett bővítést, komplementer értéknövelést tervez. Ezzel a háttérrel az
opciós program tulajdonosi stabilizáló szerepe helyett az ösztönző szerep kerül előtérbe.
Mint ahogy korábban is, a menedzsment tagjai jelen esetben is egységesen lépnek fel és ugyan
különböző egyéni indokok mentén, de az első tranche lehívása mellett döntöttek.
A menedzsment továbbra is kiemelt értéknek tekinti a transzparenciát, valamint a vevő és termék fókuszt, illetve a program további elemein keresztül is elkötelezett a vállalat jövőbeni fejlődése mellett.
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