
   
 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
 

Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi út 

36-38., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a 

továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: 

 

A Társaság Igazgatótanácsa – a 27/2022. (06. 13.) számú közgyűlési határozatban kapott felhatalmazás 

alapján – a mai napon elhatározta a Társaság alaptőkéjének új részvények, zártkörű forgalomba 

hozatalával történő felemelését, az adott részvények átvételére vonatkozó végleges kötelezettségvállaló 

nyilatkozat Társaság rendelkezésére bocsátásának napjával. 

 

A Társaság egyik főrészvényese, a Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság a mai napon 

végleges kötelezettségvállaló nyilatkozatot tett 51 000 000 Ft (azaz ötvenegymillió forint) pénzbeli 

hozzájárulás rendelkezésre bocsátására és a forgalomba hozandó részvények átvételére vonatkozóan. 

 

A pénzbeli hozzájárulás ellenértékeként a Társaság a tőkeemelés során összesen 85 000 db (azaz 

nyolcvanötezer darab) új, részvényenként 20 Ft (azaz húsz forint) névértékű, és – a 180 napos, 

forgalommal súlyozott átlagár kerekítési közelében meghatározott – 600 Ft (hatszáz forint) kibocsátási 

értékű, „A” sorozatú, névre szóló, dematerializált törzsrészvényt bocsát ki. 

 

Az alaptőke-emelés következtében a Társaság alaptőkéje 1 700 000 Ft (azaz egymillió-hétszázezer 

forint) összeggel emelkedik 24 844 360 Ft összegről (azaz huszonnégymillió-

nyolcszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint) összegről 26 544 360 Ft (azaz huszonhatmillió-

ötszáznegyvennégyezer-háromszázhatvan forint) összegre, a törzsrészvények darabszáma pedig 1 242 

218 (azaz egymillió-kétszáznegyvenkétezer-kétszáztizennyolc) darabról 1 327 218 (azaz egymillió-

háromszázhuszonhétezer-kétszáztizennyolc) darabra emelkedik. 

 

A továbbiakban a Társaság a mai napon üzletrész adásvételi szerződést kötött a SLEEPY OOZ Zrt.  

(székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A., cégjegyzékszám: 01-10-141053 a továbbiakban: 

„Céltársaság”), mint ingatlant tulajdonló társaság törzstőkéjének 16%-át kitevő üzletrész megszerzésére 

vonatkozóan („Üzletrész Adásvételi Szerződés”). Az ügyletkötés összhangban van a Társaság 

Igazgatótanácsának azon céljával, hogy értéket teremtsen a Társaság részvényeseinek, aminek 

érdekében intenzív növekedést kívánnak folytatni. 

 

Az Üzletrész Adásvételi Szerződés rendelkezéseinek megfelelően az átruházandó üzletrész 

ellenértékeként fizetendő 73 000 000 Ft azaz hetvenhárommillió forint vételár teljesítésére a Társaság 

2022. szeptember 16. napjáig bezárólag vállalt kötelezettséget. A Társaság a vételár ellenértékét teljes 

egészében az alaptőke emelésből befolyt forrásból, valamint a meglévő pénzeszköz állományból kívánja 

teljesíteni. 

 

 

Budapest, 2022. szeptember 12. 

 

 

Amixa Holding Nyrt. 

 


