Közzététel
- Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy által lebonyolított
ügyletre vonatkozóan Az Eprolius Ingatlan Nyrt. (székhely és levelezési cím: 1097 Budapest, Illatos út 7/A; e-mail:
info@eprolius.hu; telefonszám: +36 (1) 237-0750; LEI kód: 894500W0YBCK3DD02614; vezetve a
Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának nyilvántartásában; „Kibocsátó”) a Kibocsátó és az Eprolius
Ingatlan Zrt. A sorozatú Törzsrészvény (ISIN: HU0000188776) vonatkozásában
tájékoztatja
a nyilvánosságot az Eprolius Hungary Zrt. (székhely: 1097 Budapest, Illatos út 7/A; cégjegyzékszám:
01-10-140062; adószám: 26581651-2-43; vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának
nyilvántartásában; „Szoros Kapcsolatban Álló Személy”), mint vezetői feladatokat ellátó személlyel
szoros kapcsolatban álló személy által lebonyolított ügylet(ek)ről az alábbiak szerint:
***
1.

A vezetői feladatokat ellátó személyekre/a velük szoros kapcsolatban álló személyekre
vonatkozó adatok

a)

Név

2.

Az értesítés indoka

a)

Pozíció/státus

Az Eprolius Hungary Zrt. Érdi Zoltán Tamással (anyja neve: Csató
Zsuzsanna; születési idő: 1981/03/23), mint az Eprolius Ingatlan Nyrt.
(Kibocsátó) társaságot önállóan képviselő igazgatósági taggal, vagyis
a Kibocsátó ügyvezető, döntéshozó szervének tagjával, így a Kibocsátó
vonatkozásában vezetői feladatokat ellátó személlyel azon okból
szoros kapcsolatban álló személy, hogy Érdi Zoltán Tamás az Eprolius
Hungary Zrt.-ben is önálló képviseleti joggal rendelkező igazgatósági
tag, vagyis az Eprolius Hungary Zrt. ügyvezető, döntéshozó szervének,
így vezetői feladatokat ellátó tagja, következésképpen az Eprolius
Hungary Zrt. olyan jogi személy, amelyben a vezetői feladatokat egy
vezetői feladatokat ellátó személy (Érdi Zoltán Tamás) látja el.

b)

Első
értesítés/Módosítás

Első értesítés

Eprolius Hungary Zrt.

3.

A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra,
árverezőre vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok

a)

Név

Eprolius Ingatlan Nyrt.

b)

LEI

894500W0YBCK3DD02614

4.

Az ügylet(ek) részletei: ezt a szakaszt meg kell ismételni i. az egyes eszköztípusokra; ii. az
egyes ügylettípusokra; iii. az egyes időpontokra; valamint iv. azokra a helyekre
vonatkozóan, ahol ügyletet bonyolítottak le

a)

A pénzügyi
leírása, az
típusa

eszköz
eszköz

Részvény
ISIN: HU0000188776

Azonosító kód
b)

Az ügylet jellege

Részvény eladása.
Az ügylet részvényopciós programhoz nem kapcsolódik.

c)

d)

Ár(ak) és volumen(ek)

Összesített
információ

Ár(ak)

Volumen(ek)

HUF 5.000

51 db

HUF 4.699,1

300 db

HUF 4.654,6

250 db

—

601 db

—Összesített volumen
—

Ár

— az összesített ügyletek súlyozott átlagára: HUF 4.706,1231.

e)

Az ügylet dátuma

2021-12-13

f)

Az ügylet helye

Budapesti Értéktőzsde (MIC: XBUD)

