
 

 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság  
  

Székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 53.  
Cégjegyzékszám: 01-10-043104 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
 

 

 
 
 

Rendkívüli tájékoztatás 

 

 
A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a 
Társaság igazgatótanácsa a mai napon az alábbi tartalmú határozatot hozta.  
 
A Társaság igazgatótanácsa elhatározta a Társaság alaptőkéjének zárt körben 
történő felemelését részvényenként 31 Ft-os kibocsátási értéken az alábbiak 
szerint: 
 
Az Igazgatótanács megállapította, hogy a részvényesek a Társaság korábban 
forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási 
értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást maradéktalanul a 
Társaság rendelkezésére bocsátották. 
 
A Társaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése által 
meghozott 5/20191220 KGy. számú közgyűlési határozatában foglalt 
felhatalmazás alapján az Igazgatótanács a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új 
részvények forgalomba hozatalával, 435.360.000 Ft-tal pénzbeli hozzájárulás 
ellenében felemeli. A részvények kibocsátási értéke részvényenként 31 Ft, a 
kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 562.340.000 Ft (azaz 
ötszáz-hatvankétmillió-háromszáznegyvenezer forint). 
 
A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 
18.140.000 (azaz tizennyolcmillió-száznegyvenezer) darab 24 Ft (azaz 
huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény. 
 
A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, 
részvénysorozatához kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú 
törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:  
• A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog 
• A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog 
• A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog 
• A Ptk. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített egyéb 
jogok 
A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált. 
A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). 
A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 31 Ft (azaz 
harmincegy forint). 
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A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 18.140.000 * 31 Ft = 
562.340.000 Ft (azaz ötszázhatvankétmillió-háromszáznegyvenezer forint). 
 
A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: befizetéssel, 
vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 
16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 számú bankszámlájára, 
határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig a jelen határozat keltétől 
számított 30 napon belül, de legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági 
változásbejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli 
hozzájárulás fennmaradó 75%-a erejéig a jelen határozat keltétől számított három 
hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását 
(keletkeztetését) megelőzően. 
 
A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú 
törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint névértékű, 
dematerializált törzsrészvények. 
 
Az Igazgatótanács rögzíti, hogy a Társaság Alapszabályának 12.3 pontjának első 
mondata az alábbiak szerint rendelkezik: 
 
„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a 
részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító 
kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal nem 
rendelkeznek.” 
 
Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény átvételére és a 
részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr (anyja neve: Takács 
Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 Budapest, Kökörcsin utca 13.) 
kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban a Társaság igazgatója, 
igazgatótanácsi tagja volt.)  
 
A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 91.430.766 darab 24 
Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” 
sorozatú szavazatelsőbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft névértékű 
„G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény testesíti meg, így a Társaság 
alaptőkéje összesen 2.259.138.384 Ft-ra változik. 
 
A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket a 
Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett 
szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok ugyanabba az osztályba 
tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett szabályozott piacra 
már bevezetett értékpapírok. A forgalomba hozatal, illetve a részvényekre 
vonatkozó felajánlás és kiosztás indokai: forrásbevonás és a Társaság 
tőkehelyzetének javítása, a felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat 
tartalmazza. 
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A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás tervezete 
az alábbi: 
 
A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint módosulnak: 
„2.1 A Társaság alaptőkéje 2.259.138.384 Ft, azaz Kétmilliárd-
kétszázötvenkilencmillió-százharmincnyolcezer-háromszáznyolcvannégy forint.” 
„2.3 A Társaság alaptőkéje 91.430.766 db (Kilencvenegymillió-
négyszázharmincezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy 
forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) 
egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbségi 
jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 2.665.000  db  (Kétmillió-
hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” 
sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték 
tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.” 
 
Az Igazgatótanács a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel 
összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-vállalás 
eredményétől függően – a nyilatkozat megtételének napjával módosítja (feltételes 
Alapszabály-módosítás). Az Igazgatótanács felhatalmazta az Igazgatótanács 
elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek 
teljesülését megállapítsa. 
 
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló időtartam a 
jelen igazgatótanácsi határozat keltétől (2020. augusztus 12.) számított 3 (azaz 
három) nap. 
 


