
 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
 
A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10-
042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: „Társaság”, 
„Gloster”) az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 596/2014/EU Rendelete és a 24/2008. 
(VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az 
alábbiakról: 
 
Újabb 326 millió forintos tőkeemelés a Glosternél  
 
A befektetők a mai napon a részvényjegyzéshez szükséges végleges kötelezettségvállalási 
nyilatkozatokat tettek és a részvények ellenértékét, 325.511.550 forintot, befizették. A frissen 
bevont tőkét a Társaság - kétéves stratégiájának részeként - nagy növekedés előtt álló felhős (cloud) 
és szoftverfejlesztő cégek felvásárlására fordítja. 
 
Már 1,7 milliárd forintnál jár a bevont tőke nagysága 
A Gloster - jelen kibocsátással együtt – összesen 1.690.459.250 forint friss tőkét vont be sikeresen az 
elmúlt 18 hónapban, három zártkörű tőkeemelés keretében. A jelen jegyzésben kialakult 525 Ft-os 
részvényár – a 2021. szeptember 21-én végrehajtott tizedelést is figyelembe véve – több mint 160%-
kal magasabb a 2020. április 7-ei első 1,1 milliárdos tőkeemeléskori árhoz képest. A mostani 
tőkeemeléshez 2021. október 19-én a Minero IT Hungary magyar tulajdonosai tettek előzetes 
kötelezettségvállaló nyilatkozatokat az üzletrész adásvételi szerződéskötéssel egyidőben, amely 
akvizíciót a felek 2021 október 28-án sikeresen zártak. 
 
Ötödével növekszik a közkézhányad 
A tőkeemelés következtében összesen 620.022 darab új részvény kerül kibocsátásra és bevezetésre a 
BÉT-re, a Társaság részvényeinek közkézhányada a teljes részvényszámhoz viszonyítva a korábbi 
15,49%-ról, 18,58%- ra emelkedik.  
 
A tőkeemelés keretében a pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként a Társaság 620.022 darab új, 
részvényenként 10 forint névértékű, 525 forint kibocsátási értékű, a jelenlegi törzsrészvényeivel 
azonos részvénysorozatba tartozó, névre szóló, dematerializált GLOSTER törzsrészvényt (ISIN-
azonosító: HU0000189600) bocsát ki az adott részvények átvételére vonatkozó végleges 
kötelezettségvállaló nyilatkozatok alapján. Az árfolyam meghatározásánál Társaság a részvény 180 
napos forgalommal súlyozott kerekített, az előzetes kötelezettség-vállalási nyilatkozatok aláírásának 
napján (2021. október 19.) érvényes átlagárát (525 Ft) vette alapul.  
 
A forgalomba hozatalra az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 
RENDELETE („Prospektus Rendelet”) 2. cikk d) pontjának megfelelő értékpapírra vonatkozó nyilvános 
ajánlattétel útján került sor, amely mentesült a tájékoztató készítési és közzétételi kötelezettség alól, 
mivel az ajánlattétel a Prospektus Rendelet 1. cikk (4) bekezdés b) pontjának megfelelően 
százötvennél kevesebb, minősített befektetőnek nem minősülő magánszemély befektető részére 
történt.  
 
 

https://gloster.hu/uploads/befektetoknek/kozzetetel/rendkivuli_tajekoztatasok/GlosterNyrt-strategiai-tervek-prezentacio.pdf
https://gloster.hu/uploads/befektetoknek/kozzetetel/rendkivuli_tajekoztatasok/Rendkivuli-tajekoztatas-split-utemtervrol-final.pdf
https://gloster.hu/uploads/befektetoknek/kozzetetel/rendkivuli_tajekoztatasok/gloster_kozlemeny_zartkoru_tokemeles_2243_22_4_3_18_18.pdf
https://gloster.hu/uploads/befektetoknek/kozzetetel/rendkivuli_tajekoztatasok/Nemet-piacra-szolgaltato-autoipari-szoftverfejlesztot-vett-a-Gloster.pdf
https://gloster.hu/uploads/befektetoknek/kozzetetel/rendkivuli_tajekoztatasok/15069-Rendkivuli-tajekoztatas-_Sikeresen-zarta-a-Minero-IT-akviziciojat-a-Gloster.pdf
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A Kibocsátó Igazgatósága a mai napon meghozott, 4/2021. (XI. 9.) számú határozatában 
megállapította, hogy a Társaság által 2021. október 19. napján bejelentett tőkeemelés során a 
Befektetők a végleges kötelezettségvállalási nyilatkozataiknak megfelelően az előírt határidőben 
befizették teljes vagyoni hozzájárulásukat a Kibocsátó által megbízott Forgalmazónál, az Erste 
Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál vezetett ügyfélszámlájukra. A tőkeemelés 
eredményét a Kibocsátó Igazgatósága mai 4/2021. (XI. 9.) számú Igazgatósági határozatával 
véglegesítette, így ennek keretében a Társaság alaptőkéje a lezárult jegyzés alapján 6.200.220 forint 
összeggel, 163.546.700 forintról 169.746.920 forintra emelkedik, a törzsrészvények mennyisége pedig 
16.354.670 darabról 16.974.692 darabra fog növekedni.  
 
A tőkeemelés bejegyzésével és az új részvények keletkeztetésével kapcsolatos cégbírósági és KELER 
előtti eljárások a jegyzés zárását követően megkezdődnek, és a Társaság az új részvényeket bevezeti 
a BÉT Xtend piacára.  

  

Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a tőkeemelések következtében a részvényekkel 
gyakorolható szavazati jogok mértéke megváltozik, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 
61. §-a szerint a részvényesek tekintetében bejelentési kötelezettséget keletkeztethet.  
 
 
Nagytarcsa, 2021. november 9. 
 
 

Gloster Infokommunikációs Nyrt. 
Igazgatósága 

 
 

További tájékoztatás:  
dr. Bassola Eszter  
befektetési kapcsolattartó  
bassola.eszter@gloster.hu 
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