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Rendkívüli tájékoztatás 

 

 
A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) a Társaság 2020. szeptember 15. 
napján megtartott rendkívüli közgyűlésén elhatározott alaptőke-leszállítás 
miatti részvénycsere kapcsán az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt 
Befektetőket.  
 
A Társaság 2020. szeptember 15. napján megtartott rendkívüli közgyűlése 
döntött a Társaság alaptőkéjének leszállításáról. Az alaptőke leszállításának 
oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az eredménytartaléknak) 
növelése, végrehajtásának módja a részvények névértékének csökkentése.  
 
Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 24 Ft névértékű részvényeinek 
névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft pedig 
eredménytartalékba kerül. A közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, 
hogy gondoskodjon az alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról. 
 
Az alaptőke leszállítását a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2020. 
december 22. napjával a cégjegyzékbe bejegyezte. 
 
A részvények névértékének módosítására és a közgyűlési felhatalmazásra 
tekintettel a Társaság Igazgatótanácsa az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt 
Részvényeseket: 
 
Az alaptőke-leszállítás végrehajtása a részvények kicserélésével történik. A 
Társaság „E” sorozatú törzsrészvényeinek és „F” sorozatú 
szavazatelsőbbségi részvényeinek cseréjére a KELER Zrt-vel és a Budapesti 
Értéktőzsdével egyeztetett ütemezés alapján kerül sor az alábbiak szerint. 
 
A régi (jelenlegi) HU0000106448 ISIN azonosítóval rendelkező egyenként 24 
Ft névértékű "E" sorozatú törzsrészvények 2021. január 28. értéknappal (D 
nap) kerülnek 1:1 arányban átalakításra HU0000182308 ISIN azonosítóval 
rendelkező, egyenként 12 Ft névértékű "E" sorozatú törzsrészvénnyé, úgy, 
hogy minden egyes régi részvény helyébe egy új részvény lép.  
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A régi (jelenlegi) HU0000106455 ISIN azonosítóval rendelkező egyenként 24 
Ft névértékű "F" sorozatú szavazatelsőbbségi részvények szintén 2021. 
január 28. értéknappal (D nap) kerülnek 1:1 arányban átalakításra 
HU0000182324 ISIN azonosítóval rendelkező, egyenként 12 Ft névértékű "F" 
sorozatú szavazatelsőbbségi részvénnyé, úgy, hogy minden egyes régi 
részvény helyébe egy új részvény lép.  
 
A régi 24 Ft névértékű "E" sorozatú törzsrészvényekkel való utolsó 
kereskedési nap a Budapesti Értéktőzsdén 2021. január 25. napja (D-3 nap), 
míg az új 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvényekkel való első 
kereskedési nap a Budapesti Értéktőzsdén 2021. január 26. napja (D-2 nap). 
 
Tőzsdén kívüli OTC piacon a 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvényekkel 
és a 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényekkel 2021. 
január 27. napon lehet utoljára számlaműveleteket végezni a KELER 
szabályai szerint. 
 
A részvénycsere értéknapja (D nap): 2021. január 28. napja. E napon kerül 
sor az új HU0000182308 ISIN azonosítóval rendelkező, egyenként 12 Ft 
névértékű "E" sorozatú törzsrészvények és az új  HU0000182324 ISIN 
azonosítóval rendelkező, egyenként 12 Ft névértékű "F" sorozatú 
szavazatelsőbbségi részvények keletkeztetésére és a részvénytulajdonosok 
értékpapírszámláin történő jóváírására, valamint ezzel egyidejűleg a régi 
HU0000106448 ISIN azonosítóval rendelkező egyenként 24 Ft névértékű "E" 
sorozatú törzsrészvények és a régi HU0000106455 ISIN azonosítóval 
rendelkező egyenként 24 Ft névértékű "F" sorozatú szavazatelsőbbségi 
részvények törlésére.  
 
A részvénycserében a 24 Ft névértékű régi ISIN azonosítójú részvények 
törlésének pillanatában fennálló záró számlaállapot szerinti 
részvénytulajdonosok vesznek részt.  
 
Tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket, hogy a fenti részvénycsere a 
közreműködésüket nem igényli. 


