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Rendkívüli tájékoztatás részvénycsere lebonyolításáról 

2020.11.30. 

 
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, 

Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma: 01-10-045857; „Társaság”) az 
alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket és a tőkepiac sze-

replőit. 
 

A Társaság igazgatósága a 2020. június 29. napján megtartott ülésén a 
47/2020.06.29. számú határozatával döntött a Társaság alaptőkéjének 

felemeléséről („Alaptőke-emelés”). Az Alaptőke-emelést a Társaság 
olyan módon hajtotta végre, hogy a Társaság által kibocsátott, 

94.428.260 db dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 33,- 

Ft névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvény névértékét részvé-
nyenként 100,- Ft összegre emelte. 

 
Amint arról a Tisztelt Befektetők és a tőkepiac szereplői értesültek, az 

Alaptőke-emeléssel összefüggésben szükségessé vált részvénycserét a 
Társaság a 2020. augusztus 4. napján kelt közleményével elhalasztotta. 

A részvénycsere elhalasztására (i) az Európai Parlament és a Tanács 
2017. június 14-i 2017/1129 Rendeletének való mind teljesebb körű 

megfelelése érdekében, valamint (ii) arra figyelemmel került sor, hogy a 
Társaság 2020. augusztus 14. napjára összehívott rendkívüli közgyűlése 

a Társaság alaptőkéjének leszállításáról kíván határozni. 
 

Ezt követően a Társaság közgyűlése 2020. augusztus 14. napján a 
22/2020. (VIII.14.) számú határozatával döntött a Társaság alaptőkéjé-

nek leszállításáról („Alaptőke-leszállítás”), amelynek eredményekép-

pen a Társaság alaptőkéje 9.442.826.000,- Ft összegről 3.116.132.580,- 
Ft összegre csökkent. Az Alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon 

hajtotta végre, hogy a Társaság által kibocsátott, 94.428.260 db dema-
terializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 100,- Ft névértékű, névre 

szóló, „A” sorozatú törzsrészvény névértékét részvényenként 33,- Ft ösz-
szegre csökkentette. Ezen változást a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 

a Cg.01-10-045857/439. számú végzésével a cégjegyzékbe bejegyezte. 
 

Tekintettel az Alaptőke-leszállítás időközben történt cégbírósági bejegy-
zésére, az Alaptőke-emelés során kibocsátott 100,- Ft névértékű, névre 

szóló, „A” sorozatú törzsrészvényeknek a KELER Zrt. általi keletkeztetése  
és szabályozott piacra történő bevezetése okafogyottá vált, így ezen ese-

ményekre nem kerül sor. Figyelemmel azonban arra a körülményre, hogy 
az Alaptőke-leszállítás eredményeként új részvénysorozat kibocsátására 

került sor, a Társaság által újonnan kibocsátott, 33,- Ft névértékű, névre 
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szóló, „A” sorozatú törzsrészvények ISIN azonosítója (International Se-
curities Identification Number = nemzetközi értékpapírkód) változik, 

ezért a Társaságnak technikai részvénycserét szükséges lebonyolítania. 
  

A technikai részvénycsere keretében egy darab 33,- Ft névértékű, régi 

ISIN azonosítójú (HU0000170162) dematerializált törzsrészvény helyébe 
egy darab 33,- Ft névértékű, új ISIN azonosítójú (HU0000180112) de-

materializált törzsrészvény lép. A technikai részvénycsere eredménye-
ként minden, egy darab 33,- Ft névértékű, régi ISIN azonosítójú 

(HU0000170162) törzsrészvény tulajdonosa egy darab 33,- Ft névértékű, 
új ISIN azonosítójú (HU0000180112) törzsrészvény értékpapírszámlán 

történő jóváírására jogosult. Az új részvényekhez kapcsolódó minden-
nemű jogosultság és kötelezettség a Társaság hatályos alapszabályában 

és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglalt ren-
delkezéseknek megfelelően a korábbi részvényekhez kapcsolódó jogok-

kal és kötelezettségekkel teljes mértékben megegyezik. 
 

A részvénycsere értéknapja: 2020. december 11. napja. E napon kerül 
sor az új, 33,- Ft névértékű, új ISIN azonosítójú (HU0000180112) rész-

vények keletkeztetésére, és ezzel egyidejűleg a régi ISIN azonosítójú 

(HU0000170162), 33,- Ft névértékű részvények törlésére. A részvény-
cserében a 33,- Ft-os névértékű, régi ISIN azonosítójú (HU0000170162) 

részvények törlésének pillanatában fennálló záró számlaállapot szerinti 
részvénytulajdonosok vesznek részt. A 33,- Ft névértékű, régi ISIN azo-

nosítójú (HU0000170162) törzsrészvények utolsó kereskedési napja a 
Budapesti Értéktőzsdén (D-3 nap): 2020. december 8. A 33,- Ft névér-

tékű, új ISIN azonosítójú (HU0000180112) törzsrészvények első keres-
kedési napja a Budapesti Értéktőzsdén (D-2 nap): 2020. december 9.  

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a fenti részvénycsere a köz-

reműködésüket nem igényli. 
 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 


