
   

 

Rendkívüli tájékoztatás 

 
Az AutoWallis Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §§ 
alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben, valamint a BÉT Közzétételi Szabályzatban előírt 
közzétételi kötelezettségének eleget téve, a Társaság 2019. április 30. napján megtartott éves rendes 
közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) az adózott eredmény felhasználásáról és az osztalék 
megállapításáról hozott határozattal kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást adja. 
 
A Társaság Közgyűlésének 7/2019. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozata alapján az 
osztalékelsőbbségi jog következtében a Társaság az adózott eredményéből mindösszesen 
575.000.000,- Ft (azaz ötszázhetvenötmillió forint) osztalékot fizet a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi 
részvények részvényese részére. 
 
A Társaság Alapszabályának 7.5 pontjában foglaltak alapján a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi 
részvények mindenkori részvényese(i) a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalék 
összegéből az osztalékelsőbbségi jogot biztosító részvényosztályba tartozó részvényei névértéke 
minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja után összesen 115- Ft, azaz egyszáztizenöt forint 
összegű osztalékelsőbbségre jogosult(ak). A Társaság az általa kibocsátott, osztalékelsőbbségi jogot 
biztosító részvényosztályba tartozó részvényein kívüli más részvényre osztalékfizetést akkor 
teljesíthet, amikor a 2018. december 17. napját követően elhatározott osztalékok összegéből a 
részvényenként kifizetett osztalékok kumulált összege elérte az osztalékelsőbbségi jogot biztosító 
részvényosztályba tartozó részvények névértéke minden 0,5,- Ft-ja, azaz nulla egész öt tized forintja 
után az összesen 115- Ft, azaz egyszáztizenöt forint összeget (a továbbiakban: Osztalékelsőbbségi 
Mérték). 
 
A Közgyűlés határozata alapján az osztalékelsőbbségi jog következtében a „B” sorozatú 
osztalékelsőbbségi részvények részvényese részére történő osztalékfizetés mértéke eléri az 
Osztalékelsőbbségi Mértéket, amelynek következtében 
 

(i) az osztalékelsőbbségi jogot biztosító „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények mindenkori 
részvényese(i) a továbbiakban a Közgyűlés által elhatározott osztalékból a részvényeik 
névértékével arányos módon jogosultak. A Társaság Alapszabályának 6.2 pontja értelmében 
a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvények névértéke az „A” sorozatú szavazatelsőbbségi 
részvények és a „C” sorozatú törzsrészvények névértékével egyezően 12,5 Ft, 
 

(ii) a továbbiakban megtartandó Közgyűléseken határozat az „A” sorozatú szavazatelsőbbségi 
részvények mindenkori részvényese(i) külön igenlő szavazata hiányában is hozható, a 
Társaság Alapszabályának 7.10 pontjában foglaltaknak megfelelően. 
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