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Közlemény (kiegészítés) 
 

 

 

EG Capital SA befolyásának változása  

(A 2010. augusztus 9-i azonos tárgyú közlemény kiegészítése a Tpt. 61. §-a szerinti 

formanyomtatvánnyal) 

 

 

Az Állami Nyomda Nyrt. a saját nevében, valamint a Láng Vagyonkezelő Zrt. és az EG Capital 

SA megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61 §, 201./B-C §, valamint az 55 § 

(3) és a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet 4. mellékletének II/6. pontja alapján fennálló rendkívüli 

tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 

 

A Láng Vagyonkezelő Zrt. végelszámolásának cégbírósági jóváhagyását követően, a Láng 

Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában lévő Állami Nyomda Nyrt. által kibocsátott 153 010 darab 

törzsrészvény 2010. augusztus 6-án transzferálásra került az anyavállalat EG Capital SA 

értékpapír számlájára a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató 

közreműködésével. A tranzakciót követően az EG Capital SA tulajdonában lévő Állami Nyomda 

Nyrt. által kibocsátott törzsrészvények száma 3 714 210 darabra változott.  

 

Az Állami Nyomda Igazgatósági Elnökének és a Felügyelő Bizottsági Elnök-helyettesének 

tulajdonában lévő, közvetetten birtokolt Állami Nyomda részvények száma a tranzakció 

eredményeképpen nem változott.  

 

 

Budapest, 2010. augusztus 10. 

 
 
 
Állami Nyomda Nyrt.  
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Közlemény (kiegészítés) 
 

 

 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

1. Olyan meglévő részvény kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 
kapcsolódik: ÁLLAMI NYOMDA NYRT. 
 
2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[x] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 
[  ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 

megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 
[  ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: EG Capital SA 
 
4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől):  
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2010. augusztus 6. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 25% 
7. Bejelentett adatok: 

A) A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok 

A részvények 
osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-
kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzet 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
viii

 

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok száma 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen
xi
 Közvetett

xii
 Közvetlen Közvetett 

HU0000093257 3 561 200 3 561 200 3 714 210  3 714 210   25,84%  

A) RÉSZÖSSZEG  
(a szavazati jogok 
összesítése 
alapján) 

3 561 200 3 561 200 3 714 210 3 714 210 25,84% 

B) Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

 

A pénzügyi eszköz, 
illetőleg megállapodás 

típusa 
Lejárat időpontja

xiv
 

Felhasználási/átváltási 
időszak/határidő

xv
 

Az eszköz 
felhasználása/ 

átváltása esetén 
megszerezhető 
szavazati jogok 

száma 

Szavazati jogok %-a 

          

    

B) RÉSZÖSSZEG 
(az összes lejárati 
dátum 
vonatkozásában) 

    

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

  3 714 210 25,84% 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 
eszközöket ténylegesen birtokolják: - 
9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: - 
10. További információk, ha szükséges: -  

 


