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Tárgy: Tőkeemeléssel kapcsolatos tájékoztatás 

 

 

Tisztelt Befektetők!  

 

A 2021. augusztus 26. napján közzétettek értelmében a SET GROUP Nyrt. Igazgatósága arra 

törekedett, hogy a Társaság adósságállományát szinte teljes mértékben megszüntesse. Ennek 

érdekében az Igazgatóság tárgyalásokat kezdeményezett egy lehetséges zártkörű tőkeemelésben 

résztvevő felekkel. 

 

Örömmel értesítjük befektetőinket, hogy ezen hosszas tárgyalásokat követően megegyezés 

született a felek közt, melynek végeredménye, hogy a SET GROUP Nyrt. közel 1,8 milliárd forintos 

kötelezettségállománya több, mint másfél milliárd forinttal - pontosan 1.542.449.540,- Ft-tal - 

csökkenni fog anélkül, hogy a cég vagyonának bármely részét is értékesíteni kellett volna.  

 

A teljes tranzakció zártkörű tőkeemelés formájában fog megvalósulni, ahol a jelenlegi 

befektetőink érdekei élveznek prioritást. A tőkeemelés során egy, a már meglévő részvényfajta 

(törzsrészvény) mellett három új, tőzsdére bevezetésre nem kerülő részvénytípus jön létre. Az ily 

módon megvalósuló tőkeemelés által a SET GROUP Nyrt. harmadik felektől való függetlensége és 

ezáltal a stabilitása biztosítottá válik, mindezt úgy, hogy ezzel párhuzamosan a tőzsdei 

befektetőink pozíciója sem romlik.  

 

Ez arányaiban úgy néz ki, hogy az 1,542 milliárd forintos adósságállományból csupán 355 millió 

forintnyi követelés ellenében kerül törzsrészvény kibocsátásra, mellyel a jelenleg tőzsdére 

bevezetett állomány csak 8%-kal nő. Az így fennmaradó nagyobb rész, vagyis az 1,187 milliárd 

forintos kötelezettségállomány a többi három új, tőzsdére bevezetésre nem kerülő részvénytípus 

kibocsátása során kerül rendezésre. 

 

A tőkeemelésről szóló határozat meghozatala a korábbi közgyűlési döntésben foglalt 

felhatalmazás alapján az Igazgatóság hatáskörébe került. Az Igazgatóság valamennyi előzetes 

kötelezettségvállalási nyilatkozat birtokában tudja meghozni döntését, melyre várhatóan rövid 

időn belül sor kerül. 

 

A mai napig a SET GROUP Nyrt. Igazgatóságához az alábbi személyek juttatták el az előzetes 

kötelezettségvállalási nyilatkozatukat:  

• Bedegi Pál Péter  

• Dr. Bathó Ferenc János 

• Dr. Bognár László 

• Keller Tibor 

• Rajnai János Elemér 

 

http://www.setnyrt.com/
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A tárgyalások során a résztvevő felekkel az Igazgatóság megállapodott, hogy kibocsátási értékként 

a BÉT 2021. augusztus 9. napi 360 napos átlagárát (61,7608,- Ft, azaz hatvanegy egész hétezer-

hatszáznyolc tízezred forint) veszik alapul három részvényosztály esetében. Az egyik új, negyedik 

részvénytípus kibocsátási ára ettől eltér.  

 

A tőkeemelés pontos részleteiről az Igazgatóság a tőkeemelésről szóló határozatának 

meghozatalát követően fog egzakt, törvényekben foglaltak szerinti tájékoztatást adni.  

 

Budapest, 2021. szeptember 8. 

         

 

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága 

http://www.setnyrt.com/

