
 

 

 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a 

továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket:  

 

A Társaság 2019. április 25-i Közgyűlése a menedzsment tagjai és a munkavállalók Munkavállalói 

Résztulajdonosi Programon (a továbbiakban: „MRP”) keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere 

irányelveit 22/2019. (04.25.) számú, a Társaság közzétételi felületein meghirdetett közgyűlési határozatával 

jóváhagyta, a következők szerint: 

„Az MRP programmal érintett időszak: 2020. 

A juttatás kritériumának számítási alapja: a cégcsoport 2020. évi eredmény céljának teljesítése. 

A programban résztvevő személyek a Társaságnak, valamint a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi 

leányvállalatainak egyes vezetői, mindösszesen: 30 fő. 

Az MRP keretében érintett maximális juttatások összesítve: 141.495.000 HUF értékű MASTERPLAST 

törzsrészvény. 

A részvény juttatás határideje: 2021. május 31. napja.” 

 

A Társaság a fenti 22/2019. (04.25.) számú közgyűlési határozattal jóváhagyott irányelveknek megfelelően és 

azok végrehajtása keretében az elkövetkező időszakban saját részvényeket (MASTERPLAST törzsrészvényeket) 

vásárol a Budapesti Értéktőzsdén az alábbi feltételekkel. 

A) A részvény-visszavásárlási program (a továbbiakban: „Program”) célja: részvényopciós programból 

(MRP) a Társaság és a kizárólagos tulajdonát képező magyarországi leányvállalatok egyes vezetői részére 

történő juttatásból eredő kötelezettségek teljesítése. 

B) A Programra előirányzott maximális pénzösszeg: 141.495.000.- Ft. 

C) A beszerzendő részvények maximális száma: 118.000 darab (A Programhoz szükséges további 81.978 

darab saját részvény a Társaság rendelkezésére áll.) 

D) A Program időtartama:  

- számítási alap (eredménycélok teljesítése) tekintetében: 2020. év,  

- saját részvény vásárlások tekintetében: 2019. június 30. napjáig, 

- részvényjuttatások tekintetében: a 2021. évi rendes közgyűlést követően, 2021. május 31. napjáig. 

E) Kereskedés helyszíne: Budapesti Értéktőzsde. 

F) Kereskedés ütemezése: A 2016/1052 EU rendeletnek megfelelően. 

 
Amennyiben a tervezett 2019. június 30-i határnapig a Társaság által megvásárolt saját részvény tételek nem 

fedezik a Programhoz szükséges 118.000 darab részvénymennyiséget, úgy a Társaság fenntartja a jogot a 

vásárlási időpontok meghosszabbítására és a program módosítására. Ez esetben a Társaság 2020. évben vásárolja 

meg az MRP-program teljesítéséhez szükséges részvényeket. 

 

A Társaság a Magyar Nemzeti Bankot, mint Felügyeletet és a Befektetőket folyamatosan tájékoztatja 

bejelentések illetve nyilvános közzétételek útján a megvalósított részvényvásárlásokról. 

 

MASTERPLAST Nyrt. 
 


