Rendkívüli tájékoztatás részesedés szerzéséről

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10-042012;
adószám: 27294260-2-13; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban:
Társaság) ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket a részvényesi szavazati jog változásával
kapcsolatban.
Kiss Tibor, mint a Társaság vezetői feladatokat ellátó személye 2020. október 30. napján 1557 db
Gloster törzsrészvényt vásárolt tőzsdei forgalomban.
A tranzakció révén Kiss Tibor tulajdonában álló Gloster törzsrészvények darabszáma 1707 darab.
A Társaság részvényesei részesedéseinek mértéke a hivatalos nyomtatvány szerinti bejelentőlapokon
kitöltve az alábbiak szerint alakult:
A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog
megszerzésénekvagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány
1.

Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez
szavazati jog kapcsolódik: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2.

A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
x szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény

3.

A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Kiss Tibor

4.

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

5.

Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2020.10.30.

6.

Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): - %

7.

Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
A részvények
A kiváltó ügyletet
osztálya/típusaa
megelőző helyzet
(lehetőleg az
Részvények
Szavazati
ISIN-kód
száma
jogok
használatával)
száma

A kiváltó ügylet utáni helyzet
Részvények
száma

Gloster
törzsrészvény
HU0000173901

minimális
küszöbérték
alatt

minimális
küszöbérték
alatt

A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati
jogok
összesítése
alapján)

minimális
küszöbérték
alatt

minimális
küszöbérték
alatt.

Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzet
A pénzügyi
Lejárat
eszköz, illetőleg
időpontja
megállapodás
típusa

Szavazati jogok száma

Közvetlen
1707 db

Közvetlen
1707 db

1707 db

1707 db

Felhasználási/átváltási
időszak/határidő

Közvetett

Közvetlen
0,11 %

Közvetett

0,11 %

Az eszköz
felhasználása/átváltása
esetén megszerezhető
szavazati jogok száma

B) RÉSZÖSSZEG (az összes lejárati dátum vonatkozásában)
Összesen (A+B)
szavazati jogok száma
1707 db

8.

Szavazati jogok %-a

Szavazati jogok %a

szavazati jogok %-a
0,11 %

Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat
és/vagy a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják: -

9.

Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: [meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [DÁTUM]-án/én lejár.

10.

További információk, ha szükséges:-

A Társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei 2020. július 03. napjától az alábbiak szerint
alakul:
NÉV

LETÉTKEZELŐ

MENNYISÉG (db)

RÉSZESEDÉS (%)

Szekeres Viktor

nem

1.000.000

64,52

Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap

nem

382.138

24,65

1.382.138

89,17

Összesen:

2

A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által
lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános közzétételek formanyomtatványa
1.
a)

A vezető feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre
vonatkozó adatok
Név:
Kiss Tibor

2.

Az értesítés indoka: vezetői feladatokat ellátó személy (Ügyvezető, Igazgatóság tagja)

a)

Pozíció/státusz

Gloster Nyrt.-Ügyvezető igazgató

b)

Első értesítés/módosítás

első értesítés

3.

A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, árverezőre
vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a)

Név:

b)

LEI:

4.

Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az egyes
ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre vonatkozóan, ahol
ügyletet bonyolítottak le

a)

A pénzügyi eszköz leírása, az
eszköz típusa:

Gloster törzsrészvény
ISIN: HU0000173901

b)

Az ügylet jellege

vétel

c)

Ár(ak) és volumenek:

Ár(ak)

Volumen(ek)

2568,- Ft

1557 db

d)

Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
529900UXKCCC7E845C20

Összesített információ:
- Összesített volumen:
- Ár:

1557 db
2568,- Ft/db

e)

Az ügylet dátuma:

2020. október 30.

f)

Az ügylet helye:

kereskedési helyen (BÉT Xtend)

Nagytarcsa, 2020. november 02.
Szekeres Viktor
igazgatóság elnöke
3

