
                                                                                                                                            

 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

a Kibocsátó részvényeinek névértékváltozásáról, az elsőbbségi részvények 
törzsrészvényekké történő átalakításáról, illetve BÉT-re történő bevezetésről 

 
Az AKKO Invest Nyrt. (cégjegyzékszáma: 01-10-140179; székhely: székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 
17. A. ép.; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdése 
alapján és a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség 
részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt közzétételi 
kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit az alábbiakról. 
 
A Kibocsátó közgyűlése a 2018. november 26. napján meghozott 2/2018. (XI.26.) sz. közgyűlési 
határozattal döntött a Kibocsátó alaptőkéjének 703.586.250 HUF-val való megemeléséről, 130.293.750 
HUF összegről 833.880.000 HUF összegre. Az alaptőke-emelésre az alaptőkén felüli vagyon terhére 
került sor. Ennek során új részvény kibocsátására nem került sor, hanem a Kibocsátó az általa 
kibocsátott valamennyi részvény névértékének egyenként 250 HUF-ról 1600 HUF-ra történő 
felemeléséről határozott. Az illetékes cégbíróság ezt a változást 2018. december 11. napján meghozott 
végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe. 
 
Ezt követően a Kibocsátó közgyűlése a 2019. április 30. napján meghozott 10/2019. (IV.30.) számú 
közgyűlési határozattal döntött a Kibocsátó által kibocsátott valamennyi elsőbbségi részvény 
törzsrészvénnyé történő átalakításáról, amely alapján: 

• a zárt körben kibocsátott „A” sorozatú, összesen 26.739 darab szavazatelsőbbségi részvény 
(ISIN: HU0000097548; a továbbiakban: Jogelőd Szavazatelsőbbségi Részvények) a Kibocsátó 
BÉT-re bevezetett, „C” sorozatú törzsrészvényeivel azonos sorozatba tartozó 
törzsrészvényekké kerülnek átalakításra; 

• a zárt körben kibocsátott „B” sorozatú, összesen 200 darab osztalékelsőbbségi részvény (ISIN: 
HU0000097555; a továbbiakban: Jogelőd Osztalékelsőbbségi Részvények) a Kibocsátó BÉT-
re bevezetett, „C” sorozatú törzsrészvényeivel azonos sorozatba tartozó törzsrészvényekké 
kerülnek átalakításra. 

 
Az illetékes cégbíróság ezt a változást 2019. május 13. napján meghozott végzésével jegyezte be a 
cégjegyzékbe. 
 
A fenti változásokra tekintettel  

• a Kibocsátó BÉT-re bevezetett 494.236 darab, egyenként 250 HUF névértékű, „C” sorozatú 
törzsrészvénye (ISIN: HU0000097530; a továbbiakban: Jogelőd Törzsrészvények) 494.236 
darab, egyenként 1600 HUF névértékű törzsrészvénnyé (ISIN: HU0000165972; a 
továbbiakban: Jogutód Törzsrészvények) kerül átalakításra; mellyel egyidejűleg 

• a Kibocsátó zárt körben kibocsátott összesen 26.939 darab, egyenként 250 HUF névértékű „A” 
sorozatú és „B” sorozatú elsőbbségi részvényei egyenként 1600 HUF névértékű, a Kibocsátó 
BÉT-re bevezetett, „C” sorozatú törzsrészvényeivel azonos sorozatba tartozó 
törzsrészvényekké (ISIN: HU0000165972; a továbbiakban: Jogutód Törzsrészvények) kerülnek 
átalakításra, amely által a „C” sorozatú törzsrészvények darabszáma 494.236 darabról 521.175 
darabra változik az alaptőke változatlanul hagyása mellett. 

 
 
A Kibocsátó a „C” sorozatú törzsrészvényei teljes sorozatát be kívánja vezetni a BÉT-re, amely eljárás 
a Tpt. értelmében tőzsdei bevezetésnek minősül, amely vonatkozásában kötelező volt a Tpt. szerinti 
tájékoztató elkészítése. A Tájékoztató közzétételét a Magyar Nemzeti Bank a 2019. július 19. napján 
meghozott, H-KE-III-470/2019. számú határozatával engedélyezte. 
 
A bevezetéssel egyidejűleg nyilvános tranzakció végrehajtására nem kerül sor, így a bevezetés 
technikai jellegű.  
 



                                                                                                                                            

 

 

Az átalakítási, illetve bevezetési folyamat technikai lebonyolítása a KELER Zrt. és a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. által közösen elfogadott menetrend alapján fog történni. Az átalakítás, illetve a 
bevezetés folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben 
nincsen tennivalója. 
 
A Jogutód Törzsrészvényekkel történő első BÉT kereskedési nap 2019.08.14. lesz. 
 
Az átalakítási folyamat során a KELER Zrt. 

• a Jogelőd Törzsrészvényeket átalakítja, vagyis törli a Jogelőd Törzsrészvényeket és a törléssel 
egyidejűleg, a Jogelőd Törzsrészvények helyébe azonos darabszámú HU0000165972 ISIN 
azonosítójú, 1600 HUF névértékű Jogutód Törzsrészvényeket ír jóvá; 

• az elsőbbségi részvényeket átalakítja, vagyis törli az elsőbbségi részvényeket és a törléssel 
egyidejűleg, az elsőbbségi részvények helyébe azonos darabszámú HU0000165972 ISIN 
azonosítójú, 1600 HUF névértékű Jogutód Törzsrészvényeket ír jóvá. 

 
Az átalakítással, illetve bevezetéssel kapcsolatos események legfontosabb állomásai a következők: 
 

- a Jogelőd Törzsrészvényekkel történő utolsó BÉT kereskedési nap: 2019.08.13.; 

- a Jogutód Törzsrészvényekkel történő első BÉT kereskedési nap: 2019.08.14.; 

- az átalakítás értéknapja: 2019.08.16. 
 
Azon részvénytulajdonosok jogosultak az átalakítás értéknapján az átalakított 1600 HUF névértékű 
Jogutód Törzsrészvényekre, akiknek 2019.08.15. napján, a KELER Zrt. által meghatározott zárási 
időpontban 250 HUF névértékű Jogelőd Törzsrészvény, illetve elsőbbségi részvény van nyilvántartva 
az értékpapírszámláján.  Minden 1 darab 250 HUF névértékű Jogelőd Törzsrészvény, illetve elsőbbségi 
részvény helyébe 1 darab 1600 HUF névértékű Jogutód Törzsrészvény kerül jóváírásra.  
  
További információkért kérjük, forduljanak Hofmeister Beatrix kollégánkhoz az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén: 

• e-mail cím: info@akkoinvest.hu; 

• telefonszám: +36 70 328 4738 
 
Budapest, 2019.08.07. 
 
AKKO Invest Nyrt. 
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