
Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1163 Budapest, Cziráki utca 26-

32. 2. em. 144., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313; a 

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

 

Kis Ferenc részvényes a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 

bejelentette, hogy szavazati jogot biztosító EHEP Nyrt. részvényeinek száma 142.181 darabról (melyből 

valamennyi részvény törzsrészvény) 147.224 darabra (amelyből 142.181 darab törzsrészvény, 5.043 darab 

szavazatelsőbbségi részvény) nőtt, ezáltal szavazati jogának mértéke 2020. február 24. napján a 25% és 30% 

küszöbértékek átlépésével 24,97%-ról 30,99%-ra (142.181 szavazatról 192.611 szavazatra) változott. 

 

A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényes a tőkepiacról szóló 

2001. évi CXX. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltak alapján bejelentette, hogy a megelőző helyzet szerinti 

202.805 darab szavazati jogot biztosító EHEP Nyrt. törzsrészvényei számának változatlansága mellett szavazati 

jogának mértéke 2020. február 24. napján a 35% küszöbérték átlépésével 35,61%-ról 32,63%-ra csökkent.  

 
A küszöbértékek átlépésének oka a Társaság 01/2019. (12.11.) sz. közgyűlési határozata szerinti alaptőke-

emelése és az új szavazatelsőbbségi részvényeknek a jogosultak értékpapírszámláin történő jóváírása, mellyel 

összefüggésben a Társaság kibocsátott részvényeinek száma 524.512 darabról 529.712 darabra (melyekből 

519.512 darab törzsrészvény, 10.200 darab szavazatelsőbbségi részvény), a részvényekhez kapcsolódó 

szavazati jogok száma 569.512 darabról 621.512 darabra nőtt.  

 

Kis Ferenc hivatalos formanyomtatvány szerinti bejelentésének tartalma a következő:  

 
1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik:  

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  

2. A bejelentés oka: szavazati jog megszerzése 

3. A bejelentésre kötelezett személy teljes neve: Kis Ferenc 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2020.02.24. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 25%, 30% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az 

ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet: 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

HU0000166970 142181 142181 142181 

 

142181 

 

 22,88  

HU0000166988 0 0 5043 

 

50430 

 

 8,11  

A) 

RÉSZÖSSZEG 

(a szavazati 

jogok 

összesítése 

alapján) 

142181 142181 147224 

 

192611 

 

 30,99  

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg megállapodás  

típusa 

Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő 

Az eszköz 

felhasználása/átváltása 

esetén megszerezhető 

szavazati jogok száma  

Szavazati 

jogok %-

a 

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 

vonatkozásában) 

  

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

 192611 30,99 



A DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos formanyomtatvány 

szerinti bejelentésének tartalma a következő:  

 
1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik:  

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  

2. A bejelentés oka: a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy teljes neve: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2020.02.24. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 35% 

7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az 

ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet: 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

HU0000166970 202805 202805 202805 

 

202805 

 

 32,63  

A) 

RÉSZÖSSZEG 

(a szavazati 

jogok 

összesítése 

alapján) 

202805 202805 202805 202805  32,63  

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg megállapodás  

típusa 

Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő 

Az eszköz 

felhasználása/átváltása 

esetén megszerezhető 

szavazati jogok száma  

Szavazati 

jogok %-

a 

     

  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 

vonatkozásában) 

  

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

 202805 32,63 

 

 

 
A Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a bejelentések alapján:  

 

Név Letétkezelő 

 

Részvény-

mennyiség (db) 

Részesedés a 

jegyzett tőkéből 

(%) 

 

Szavazatszám 

(db)  

Részesedés a 

szavazati 

jogokból (%) 

 

DVG Zrt. nem 202.805 38,29 202.805 32,63 

Kis Ferenc nem 147.224 27,79 192.611 30,99 

Ö s s z e s e n  350.029 66,08 395.416 63,62 

 

 

EHEP Nyrt. 

 


