
 

 

 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS  

- vezető tisztségviselő részvénytranzakciójáról - 
 
 

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 
13-10-042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: 
Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-aiban és a 24/2008. (VIII. 15.) 
PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak megfelelően tájékoztatja Tisztelt Befektetőit az 
alábbiakról: 

 
A Társaságnak megküldött mellékelt tájékoztatás alapján Szekeres Viktor, a Társaság 
Igazgatóságának elnöke 230.120 darab (1,36%) Gloster törzsrészvényt adott el 2022. április 
29. napján a Társaság MRP szervezetének, tőzsdén kívüli (OTC) forgalomban. A tranzakció 
célja, hogy a 2021. december 23. napján közzétett MRP Javadalmazási Politika alapján 
elindításra került 2022/2023. évi munkavállalói és vezetői programokhoz szükséges 
részvények az MPR szervezet rendelkezésére álljanak, és a programokban résztvevő 
munkavállalók és vezetők – amennyiben a Javadalmazási Politikában kitűzött üzleti-
pénzügyi célok határidőre teljesítésre kerülnek – az MRP szervezeten keresztül 
részvényalapú juttatásban részesülhessenek. 
 
Szekeres Viktor továbbra is a Társaság legnagyobb, meghatározó tulajdonosa (57,56%), 
befolyása a Társaság működésére változatlan a tranzakció előtti állapothoz képest.   
 
A tranzakció következtében tovább növekszik a Gloster részvények közkézhányada. Jelen 
tranzakciót és a 2022. április 1-i (folyamatban lévő) tőkebevonás hatásait együttesen 
figyelembe véve, a közkézhányad 18,58-ról, 21,74%-ra növekszik.   
 

 
Nagytarcsa, 2022. április 29. 

 
 

Gloster Infokommunikációs Nyrt. 
Igazgatósága 
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A vezetői feladatokat ellátó személyek vagy a velük szoros kapcsolatban álló személyek által 

lebonyolított ügyletekre vonatkozó értesítések és nyilvános 
közzétételek formanyomtatványa 

 

1. A vezető feladatokat ellátó személyekre / a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 
vonatkozó adatok 

a) Név: Szekeres Viktor 

2. Az értesítés indoka: Gloster törzsrészvény eladás 

a) Pozíció/státus: Igazgatóság elnöke 

b) Első értesítés/módosítás: 2022.04.29. 09: 13 

3. A kibocsátóra, a kibocsátási egységek piacának szereplőjére, aukciós platformra, 

árverezőre vagy az aukcióellenőrre vonatkozó adatok 

a) Név: Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 

b) LEI: 529900UXKCCC7E845C2 

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 eszköz leírása, az 
eszköz típusa, azonosító kód: 

Gloster törzsrészvény 
ISIN: HU0000189600 

b) Az ügylet jellege: Eladás tőzsdei platformon kívül 

c) Ár(ak) és volumenek: 
 

Ár(ak) Volumen(ek) 

1.006 HUF/db 230.120 db 
d) Összesített információ: 

— Összesített volumen: 
 

— Ár: 

230.120 db (összesített volumen) 

 
1.006 HUF/db (átlagár) 

e) Az ügylet dátuma: legkorábban: 2022.04.29 10:01:14 

f) Az ügylet helye: tőzsdei platformon kívül 

 


