RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
Budapest, 2021. május 14.

Részvény-visszavásárlási program részletes bemutatása
Az Igazgatótanács a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére
vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. §
(2) bekezdése szerinti közgyűlési hatáskörében eljárva , a 2021.04.16./6. számú PannErgy Nyrt.
Igazgatótanácsi határozatával felhatalmazta az Igazgatótanácsot legfeljebb 600.000.000,- Ft (azaz
hatszázmillió forint) értékben saját részvény vásárlására részvényenként legalább 1,- forintos és
legfeljebb 950,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon.
A PannErgy Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a fenti határozattal összhangban, saját
részvény visszavásárlási programja keretében a 2021. május 17-i tőzsdei kereskedési nappal
kezdődően, kereskedési naponként visszavonásig, vagy a közgyűlési felhatalmazás határnapjáig az
eddigi 2.600 db helyett, a továbbiakban 4.000 db PannErgy Nyrt. törzsrészvény vásárlását célozza
meg a Budapesti Értéktőzsdén a Concorde Értékpapír Zrt. vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt.,
mint befektetési szolgáltatók igénybevételével. A vásárlási ár a mindenkori tőzsdei kereskedési
ajánlatok szerinti aktuális piaci árral egyezik meg és a közgyűlési határozat értelmében
részvényenként nem haladhatja meg a 950 forintot.
Az Igazgatótanács a vonatkozó jogszabályi kereten belül, a Ptk. 3:222.§(1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével legfeljebb annyi 20,- Ft (húsz forint) névértékű törzsrészvény megszerzésére
jogosult, hogy a saját részvények állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25
%-ot a felhatalmazás hatálya alatt egy időpontban se haladja meg.
A fenti határozatban szereplő program céljával összhangban a Társaság konszolidált jegyzett
tőkéje csökken, a program időszaka pedig 2022. április 14. napjáig terjed.
A Társaság a jelen tájékoztatást többek közt az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i,
596/2014/EU számú rendelete 5. cikkében szabályozott mentességnek való megfelelés érdekében
teszi közzé.
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