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A mai napon a tegnap közzétett megbízásaink teljesültek, így a Plotinus Holding Nyrt. 150 000 darab
Plotinus részvényt vásárolt vissza 5700 Ft/db árfolyamon a Concorde Értékpapír Zrt. közreműködésével,
és 100 millió forint névértékű Plotinus 2019/A kötvényt vásárolt meg az Equilor Zrt. közreműködésével
116%-os nettó árfolyamon.
A tranzakció után a Társaság tulajdonában lévő saját részvények mennyisége: 304 708 db törzsrészvény,
amely a törzsrészvények 32,81 %-a, a teljes kibocsátott alaptőke 31,89 %-a, és a szavazatokra feljogosító
részvények 31,89 %-a. A saját tulajdonban lévő Plotinus 2019/A kötvények állománya pedig  1 045 db-ra
nőtt.

A tegnapi közzétételünkben az alábbiakat jeleztük:

„A továbbiakban – amennyiben szükséges - likviditásunk, lehetőségeink függvényében folytatjuk
értékpapírjaink visszavásárlását, hogy a döntéssel egyet nem értő részvényesek le tudják építeni
pozícióikat. Az ilyen jellegű esetleges megbízásokról előzetesen is tájékoztatást fogunk nyújtani.”

Ennek megfelelően megerősítjük, hogy a jövőben likviditási helyzetünktől függően folytatjuk
értékpapírjaink visszavásárlását.

Társaságunk 2017/01/09-én további 80 000 db Plotinus részvény vásárlására ad megbízást 5700
Ft/db árfolyam mellett, egy hónapos időtávra.

Emellett a felmerült, és hozzánk intézett kérdések kapcsán szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem a
kisbefektetők megkárosítása a szándékunk. Egyrészt véleményünk szerint az 5700 Ft-os ár nagyjából
tükrözi a cég jelenlegi értékét, a jövőbeli értékváltozás pedig elsősorban a reálgazdasági
tevékenységek eredményességétől fog függeni, és ezt nem tudjuk előrejelezni – bár természetesen
abban reménykedünk, hogy befektetéseink, és ezzel párhuzamosan a cég értéke emelkedni fog.
Másrészt a kivezetés közgyűlési döntés (méghozzá háromnegyedes többséggel meghozandó), s habár
mi a kivezetést javasoljuk, de ha a részvényesek ez ellen szavaznak, akkor a Plotinus Holding Nyrt. a
tőzsdén marad. Harmadrészt pedig, amennyiben Társaságunk kivonul a tőzsdéről, és zártkörűen
működik tovább, minden részvényes megtarthatja tulajdonát (a kivezetés során a részvényeseknek
van eladási, nem pedig a Társaságnak vételi joga!), és ahogy eddig sem, ezután sem fogjuk ellopni a
pénzüket, befektetéseik eredményéből a jövőben, zártkörű működés esetén is részesedhetnek
részvényvisszavásárláson és/vagy osztalékon keresztül.
Mi – az eddigiektől eltérően – nem tőzsdei, és kizárólag reál tevékenységű cégként képzeljük el a
Plotinus Holding Nyrt. jövőjét. Annak, aki ezzel nem ért egyet, szeretnénk lehetőséget biztosítani a
kiszállásra. Úgy gondoljuk ez a tisztességes eljárás. Aki azt gondolja, hogy benne akar maradni a
Plotinus Holding Nyrt.-ben, azt senki nem kényszeríti részesedésének eladására és ha olyan
véleményen van, hogy cégünk nagy felértékelődés előtt áll, akkor megtarthatja részvényeit.
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