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2011. január 19. napján kelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. január 31. napján
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Összevont Tájékoztatójának
1. számú kiegészítése

Befektetési szolgáltató: Equilor Befektetési Zrt.

2011. február 10.
FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésével kiegészített Tájékoztatóban foglalt valamennyi
információért, továbbá információ hiányáért fennálló jogszabályi felelősség (ideértve a Tptv. 29.§-a és 38.§-a alapján
fennálló felelősséget) kizárólag a Kibocsátót terheli, azaz a jelen 1. számú kiegészítéssel kiegészített Tájékoztatóban
foglalt információkért, továbbá információ hiányáért bármely további személyt semmilyen felelősség nem terhel. A
Kibocsátó szándékosan – a magas elérhető nyereség reményében – igen jelentős kockázatokat vállal, amelyre minden
alkalommal, így ezúttal is felhívja a befektetők figyelmét. A törzsrészvények tőzsdei bevezetése a Tptv. értelmében a
befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősül.

A Plotinus Nyrt. (Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421; „Kibocsátó”) a 2010. január 19.
napján kelt, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. január 31. napján kelt, KE-III-48/2011.
számú határozatával közzétételre engedélyezett Tájékoztatóját az alábbiak szerint kiegészíti annak
érdekében, hogy a Tájékoztatóban szereplő egyes információkat helyesbítse.
A Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésének közzétételét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
[2010.02.10]. napján kelt, [KE-II-72/2011.]. számú határozatával engedélyezte.

I. A Tájékoztató módosuló részei
I.1. A Tájékoztató 6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

6.3 A Kibocsátó fő részvényesei
A Kibocsátóban akár közvetlenül, akár közvetve 5%-nál nagyobb tőkerészesedéssel rendelkező
részvényesek az alábbiak:
Sorsz.

Név

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zsiday Viktor
Szabó Zoltán
Zala Jenő
Zala Péter
Zaláné Schvarcz Marianna
For Profit Kft.
Saját részvények

Összes részvények
darabszáma
30.676*
21.764**
15.319***
25.320***
15.990***
17.579***
143.192***

Tőkerészesedés
nagysága
10,81%
7,67%
5,40%
8,93%
5,64%
6,20%
50,47%

Szavazati jog
nagysága
21,86%
15,48%
10,92%
18,05%
11,40%
12,53%
-

* Zsiday Viktor 26.739 szavazatelsőbbségi és 3.937 törzsrészvénnyel rendelkezik. Emellett a Zsiday
Viktor és felesége, Zánkai Katalin tulajdonában álló FX Plus Kft. további 2.715 db törzs- és 150 darab
osztalékelsőbbségi részvénnyel rendelkezik. Ezeket összesítve befolyása a tőkerészesedést tekintve
11,82%, míg a szavazati jogok nagyságát tekintve 23,80%.
** Szabó Zoltán 21.714 darab törzs- és 50 darab szavazatelsőbbségi részvénnyel rendelkezik.
*** törzsrészvények
****A saját részvények jelenlegi állománya az alábbi tranzakciók révén került a Kibocsátó tulajdonába:
Sorsz.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Partner

Tari Gusztáv
Tari Gusztáv
Lőrinczi László
SP Overseas Ltd.
For Profit Kft
Szabó Zoltán
FX Plus Kft
For Profit Kft
Zala Jenő
Zala Péter
Zaláné Schvarz Marianna
FX Plus Kft.
Zsiday Viktor
Darók Gábor
Szabó Zoltán

Részvények
darabszáma

1.189
1.189
5.250
5.250
67.000
53.000
80.000
10.750
8.490
14.770
15.990
7.875
3.937
3.937
3.937

Tranzakció
típusa a
Kibocsátó
szempontjából
VÉTEL
VÉTEL
VÉTEL
VÉTEL
VÉTEL
VÉTEL
VÉTEL
ELADÁS
ELADÁS
ELADÁS
ELADÁS
ELADÁS
ELADÁS
ELADÁS
ELADÁS

Dátum

2010.III.16
2010.III.26
2010.IV.20
2010.V.25
2010.X.22
2010.X.22
2010.X.22
2010.XI.26
2010.XI.26
2010.XI.26
2010.XI.26
2010.X.11
2010.IX.15
2010.IX.15
2010.IX.15

I.2. A Tájékoztató 6.5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
6.5.2. A Kibocsátó jegyzett tőkéjére vonatkozó kiegészítő információk
A Kibocsátó jegyzett tőkéjére vonatkozó, a Kibocsátó által ismertetett legutóbbi mérlegkészítés
időpontjában, azaz 2010. november 30. napján (ezen mérleg kapcsán ld. továbbá a Tájékoztató 5. és
9. fejezeteit) hatályos, a Rendelet I. számú mellékletének 21. pontja által bemutatni kért információk
az alábbiak:
A Kibocsátó jegyzett tőkéje 2010. november 30-án: 70.923.750,-Ft
A Kibocsátó jegyzett tőkéjének összetétele: A Kibocsátó jegyzett tőkéjét törzsrészvények,
osztalékelsőbbségi és szavazatelsőbbségi részvények testesítik meg. A Kibocsátó által kibocsátott
részvények három részvénysorozatot alkotnak.
A Kibocsátó által kibocsátott mindegyik részvény névértéke: 250,-Ft
A Kibocsátó által kibocsátott és teljesen befizetett részvények száma és befizetett össznévértéke
2010. november 20-án:
Törzsrészvények: 256.756 db részvény, amelyek befizetett össznévértéke 64.189.000 Ft.
Osztalékelsőbbségi részvények: 200 db részvény, amelyek befizetett össznévértéke 50.000 Ft.
Szavazatelsőbbségi részvények: 26.739 db részvény, amelyek befizetett össznévértéke 6.684.750 Ft.
A Kibocsátó által kibocsátott, de teljesen még be nem fizetett részvények száma és még be nem
fizetett össznévértéke: 0 darab (0,-Ft)
A Kibocsátó által, annak nevében vagy a leányvállalatai által birtokolt kibocsátói részvények száma,
könyv szerinti értéke és névértéke:
saját részvények darabszáma 2010. november 30-án: 143.192 db
saját részvények összesített névértéke: 35.798.000 HUF (részvényenként 250 HUF)
saját részvények összesített könyv szerinti értéke 2010. november 30-án: 214.788.000 HUF
(részvényenként 1.500 HUF)
Az Igazgatóság tőkeemelési jogköre („jóváhagyott jegyzett tőke”):
A Kibocsátó Igazgatótanácsa 1(egy) tőkeemelési felhatalmazással rendelkezik az alábbiak szerint:
A Kibocsátó részvényeseinek 2010. november 10-i közgyűlési határozata alapján (4/2010(XI.10)) az
Igazgatótanács jogosult, hogy zártkörben vagy nyilvánosan 2015. október 1-jéig bezárólag tőkét
emeljen. Az alaptőke-emelés legmagasabb összege 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliárd forint
(jóváhagyott alaptőke). Az Igazgatótanács saját hatáskörben jogosult bármely típusú, és bármely
módon történő alaptőke-emelésre. Az Igazgatótanácsi hatáskörben történő alaptőke-emelés esetében
az Alapszabály módosítására és a törvény vagy az Alapszabály szerint egyébként a Közgyűlés
hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára az Igazgatótanács köteles és jogosult
A jóváhagyott, de ki nem bocsátott részvénytőke megszerzésére vonatkozó jogosultságok:
A Gt.-ben foglalt jegyzési elsőbbség a Gt.-ben foglalt korlátozásokkal, ideértve az alábbiakat:
(a) a Kibocsátó Közgyűlése - az Igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján – minősített
szótöbbséggel a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja; ebben az
esetben az Igazgatóságnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog
korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány indokait,
(b) a Kibocsátó Közgyűlése az Igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában
felhatalmazhatja a tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog
gyakorlásának korlátozására, illetve kizárására.
A Kibocsátó által kibocsátott átváltható értékpapírok, becserélhető értékpapírok vagy opciós
utalványok mennyisége (az irányadó feltételek és az átváltási, becserélési és jegyzési eljárások):
Nincsenek ilyen értékpapírok illetve utalványok.

I.3. A Tájékoztató 8.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

8.4 A rendszeres és rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó szabályok
A Kibocsátóra irányadó jogszabályi rendelkezések, illetve BÉT szabályzatokban foglalt előírások közül
külön is kiemelendőek a Kibocsátó általi rendszeres és rendkívüli közzétételre vonatkozó szabályok. A
Kibocsátó mint nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírok (azaz a Részvények) kibocsátója a
nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb
adatairól. A Kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a PSZÁF-ot tájékoztatni és gondoskodik
arról, hogy az egyes tájékoztatások legalább öt évig nyilvánosan hozzáférhetőek maradjanak. A
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a Kibocsátó rendszeres tájékoztatási
kötelezettségét
 féléves jelentés,
 éves jelentés, illetve
 időközi vezetőségi beszámoló formájában teljesíti.
A rendszeres tájékoztatáson túlmenően a Kibocsátó rendkívüli tájékoztatás keretében haladéktalanul,
de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, a Részvények értékét
vagy hozamát, illetve a Kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról. A
Kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a PSZÁF-ot is tájékoztatni. A rendkívüli tájékoztatási
kötelezettség alá eső információk körére vonatkozó irányelveit a Kibocsátó legkésőbb a tőzsdei
kereskedés megkezdésének napjáig közzéteszi honlapján (www.plotinus.hu). A Kibocsátó a hozzá
érkezett, a Tptv. 61. §-a szerinti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb két naptári napon belül
közzéteszi a PSZÁF egyidejű tájékoztatása mellett. A Kibocsátó megkülönböztetésmentesen és a
gyors hozzáférést biztosítva köteles nyilvánosságra hozni a szabályozott információkat, amelyért díjat
nem számíthat fel. A szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve
félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. Ha a Kibocsátóról olyan valótlan
adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír, így a Részvények értékét vagy
hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra hozatalára. A
Kibocsátó a szabályozott információkat a Kibocsátó honlapján (www.plotinus.hu), – a Részvények
tőzsdei bevezetésétől – a BÉT honlapján (www.bet.hu), valamint a Felügyelet által működtetett
honlapon (www.kozzetetelek.hu) teszi közzé, és a Tptv. 56. §-a és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet
alapján megküldi egy, a befektetők számára hozzáférhető, honlappal rendelkező média
szerkesztőségének. A jelen 8.4 bekezdés szempontjából „ szabályozott információ” a Tptv. szerinti
összefoglaló jelentés, a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás körébe tartozó, a befolyásszerzéssel
kapcsolatos, továbbá a bennfentes információk.
I.4. A Tájékoztató 11.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

11.1 Igazgatótanács
Az Igazgatótanács a Kibocsátó ügyvezető szerve. Képviseli a Kibocsátót harmadik személyekkel
szemben, a bíróságok és más hatóságok előtt. Az Igazgatótanács kötelessége a Kibocsátó
szervezetének kialakítása és vezetése, valamint a munkáltatói jogok gyakorlása. Az Igazgatótanács
mint a Kibocsátó végrehajtó szerve irányítja a Kibocsátó tevékenységét és elvégzi azokat a
feladatokat, amelyeket a Gt. az Igazgatótanács hatáskörébe utal. Az Igazgatótanács tagjai közül
elnököt és alelnököt választ, akiknek önálló aláírási joguk van, míg az Igazgatótanács másik 3 tagja
együttesen jegyezheti a Társaságot.
A Kibocsátó Igazgatótanácsának tagjai és a velük kapcsolatos főbb információk:
(a) Zsiday Viktor, az Igazgatótanács elnöke
Igazgatósági jogviszony kezdete: 2010.11.10.
Igazgatósági jogviszony vége: határozatlan

Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása: A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő: nincsenek ilyen megállapodások
Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:
nincsenek ilyen tevékenységek
Azon jogalanyok felsorolása, amelynek az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve
amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett (külön feltüntetve, hogy
még mindig tagja-e a jogalanynak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett
szervekben):
FX Plus Kft.: tag, ügyvezető (jelenleg is)
Citadella Consulting Befektetési Tanácsadó Zrt.: vezérigazgató, igazgatóság tagja volt (2011. január
18-ai hatállyal tisztségéről lemondott)
David Training Center Kft., tag (részesedését eladta a Plotinus Vagyonkezelő Zrt-nek)
Magyar Kavics Bányászati Kft., tag (részesedését eladta az FX Plus Kft-nek), ügyvezető (jelenleg is)
A Kibocsátóban tulajdonolt részvények száma 2010. november 20-án:
3.937 db törzsrészvény és 26.739 db szavazatelsőbbségi részvény
A Kibocsátó részvényeire vonatkozó opció által érintett részvények száma:
Nincsenek ilyen részvények.
Szakmai életrajz:
1997-ben kezdett dolgozni a Wintrust Értékpapírügynökség Rt-nél, 2000-ben szerezte meg diplomáját
a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Pénzügy szakán. 2000-től 2004-ig az AEGON
Magyarország Értékpapír Zrt-nél volt elemző, vagyonkezelő, később kereskedési igazgató, majd
ügyvezető. 2005-ben az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt-nél irányította a
részvénybefektetési területet, majd 2006-tól saját cégén, a Citadella Consulting Befektetési
Tanácsadó Kft-n (2008-tól Zrt) keresztül folytatott befektetési tanácsadási tevékenységet. A
Kibocsátón belül elsősorban a tőkepiacokkal és stratégiai kérdésekkel foglalkozik.

(b) Szabó Zoltán, az Igazgatótanács alelnöke
Igazgatósági jogviszony kezdete: 2010.11.10.
Igazgatósági jogviszony vége: határozatlan
Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása: A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő: nincsenek ilyen megállapodások
Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:
nincsenek ilyen tevékenységek
Azon jogalanyok felsorolása, amelyben az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve
amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett (külön feltüntetve, hogy
még mindig tagja-e a jogalanynak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervekben):
Magyar Tanácsadó Kft.: tag, ügyvezető - (részesedését eladta Tari Gusztávnak, ügyvezetésről
lemondott)
Citadella Consulting Befektetési Tanácsadó Zrt.: felügyelő bizottsági tag volt (2011. január 18-ai
hatállyal tisztségéről lemondott)
David Training Center Kft.: (részesedését eladta a Plotinus Vagyonkezelő Zrt-nek)
Alfa-Medic Kft.: tag, ügyvezető (jelenleg is)
Pelazol Kft.: tag (jelenleg is)
Zeussoft Bt.: kültag (jelenleg is)
Gyöngyös Városfejlesztő Kft.: ügyvezető volt (megbízatása megszűnt)
A Kibocsátóban tulajdonolt részvények száma 2010. november 20-án:
21.714 db törzsrészvény és 50 db osztalékelsőbbségi részvény
A Kibocsátó részvényeire vonatkozó opció által érintett részvények száma:
Nincsenek ilyen részvények.
Szakmai életrajz:

1999-ben szerezte
meg
diplomáját
a
Miskolci
Egyetem
Gazdaságtudományi Karán,
gazdálkodási szakon. 2005-ben könyvvizsgálói oklevelet szerzett. 2000-ben kezdett dolgozni a
Pelazol Könyvvizsgáló Kft-nél 2010-ig. Ezt követően 2010. szeptember 30-ig a Prime Counsellor Kftnél volt operatív igazgató. 2010. október 1-jétől a Gyöngyös Körzete Kistérségi Társulásnál
projektmenedzser. A Kibocsátón belül elsősorban a reálgazdasági befektetésekkel és operatív
irányítással foglalkozik.
(c) Csongrádi Renáta
Igazgatósági jogviszony kezdete: 2010.11.10.
Igazgatósági jogviszony vége: határozatlan
Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása: A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő: nincsenek ilyen megállapodások
Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:
nincsenek ilyen tevékenységek
Azon jogalanyok felsorolása, amelyben az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve
amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett (külön feltüntetve, hogy
még mindig tagja-e a jogalanynak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervekben):
Heves Pályázatkészítő Bt.: beltag, ügyvezető (jelenleg is)
Laser Stúdió Kft: tag (jelenleg is)
Prime Counsellor Kft.: tag, ügyvezető (jelenleg is)
A Kibocsátóban tulajdonolt részvények száma 2010. november 20-án:
Nincsenek ilyen részvények.
A Kibocsátó részvényeire vonatkozó opció által érintett részvények száma:
Nincsenek ilyen részvények.
Szakmai életrajz:
1997-ben kezdett dolgozni a Duna-Contó Kft-nél mint könyvelő (1999-ig). 1999-től 2004-ig a HIP-HOP
MIX Kft-nél az operatív ügyekért felelős vezető volt. 2004-től 2005-ig a Chio-Wolf Magyarország Kftnél volt könyvelő. 2008-ig a Magyar Tanácsadó Kft-nél volt számviteli vezető. 2008-tól a Citadella
Consulting Zrt-nél jogszabályi megfelelőségi vezető. A Kibocsátón belül gazdasági és számviteli
kérdésekkel foglalkozik.
(d) Zánkai Katalin, az Igazgatótanács tagja
Igazgatósági jogviszony kezdete: 2010.11.10.
Igazgatósági jogviszony vége: határozatlan
Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása: A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:
nincsenek ilyen megállapodások
Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:
nincsenek ilyen tevékenységek
Azon jogalanyok felsorolása, amelyben az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve
amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett (külön feltüntetve, hogy
még mindig tagja-e a jogalanynak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervekben):
FX Plus Kft.: tag (jelenleg is)
Citadella Consulting Befektetési Tanácsadó Zrt.: igazgatóság elnöke volt (2011. január 18-ai hatállyal
tisztségéről lemondott)
A Kibocsátóban tulajdonolt részvények száma 2010. november 20-án:
Nincsenek ilyen részvények.
A Kibocsátó részvényeire vonatkozó opció által érintett részvények száma:
Nincsenek ilyen részvények.
Szakmai életrajz:

1996-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Ezután több hazai társaságnál
dolgozott, ahol gazdaságkutatással, tanácsadással foglalkozott. 2008-tól 2010-ig a Citadella
Consulting Befektetési Tanácsadó Zrt. igazgatóságának elnöke.
(e) Tari Gusztáv
Igazgatósági jogviszony kezdete: 2010.11.10.
Igazgatósági jogviszony vége: határozatlan
Kibocsátónál betöltött egyéb beosztása: A Kibocsátóval és / vagy leányvállalataival kötött azon munkaszerződések ismertetése, amelyek a
munkaviszony megszűnésekor juttatásokat írnak elő:
nincsenek ilyen megállapodások
Kibocsátó keretein kívül ellátott főbb tevékenységek, amelyek a Kibocsátó szempontjából relevánsak:
nincsenek ilyen tevékenységek
Azon jogalanyok felsorolása, amelyben az adott személy az elmúlt öt évben tagja volt, illetve
amelynek igazgatási, irányító és felügyelő szervében tagsággal rendelkezett (külön feltüntetve, hogy
még mindig tagja-e a jogalanynak, illetve tagsággal rendelkezik-e az említett szervekben):
TNT 97 Bt.: beltag, üzletvezető (jelenleg is)
Plast-X Kft.: tag, ügyvezető (részesedését eladta, ügyvezetésről lemondott).
Magyar Tanácsadó Kft.: tag, ügyvezető (jelenleg is)
Alfa-Medic Kft.: tag (jelenleg is)
A Kibocsátóban tulajdonolt részvények száma 2010. november 20-án:
Nincsenek ilyen részvények.
A Kibocsátó részvényeire vonatkozó opció által érintett részvények száma:
5.000 db törzsrészvényre szóló vételi opcióval rendelkezik, az opció kiírója Zsiday Viktor.
Szakmai életrajz:
1997-ben szerezte
diplomáját
a
Miskolci
Egyetem
Gazdaságtudományi Karán
vállalkozási szakirányon. 1997- től a TNT 97 Bt. (kezdetben kereskedelmi, később tanácsadási
tevékenység) üzletvezetője. 1997-2007-ig a Plast-X Kft. (ipari termelési tevékenység) ügyvezetője.
2004-től a Magyar Tanácsadó Kft. (tanácsadási, pályázatírási, projektmenedzsment tevékenység)
ügyvezetője.
I.5. A Tájékoztató továbbá az alábbiak szerint módosul valamennyi érintett pontban:
A tőzsdei bevezetés tervezett időpontja 2011. február 15.

II. A Tájékoztató nem módosuló részei
A Tájékoztatónak a jelen 1. számú kiegészítéssel nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra
is hatályban maradnak.

Felelős személyek - felelősségvállalási nyilatkozat
Alulírottak mint a Plotinus Nyrt. (Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421) együttes
cégjegyzési joggal rendelkező képviselői a Tptv. 29.§ (2) bekezdésével összhangban kijelentjük az
alábbiakat.
A Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésével kiegészített Tájékoztató elkészítése során a Kibocsátó a
tőle elvárható módon törekedett arra, hogy a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésével kiegészített
Tájékoztató a vonatkozó jogszabályi követelményekkel összhangban tartalmazzon minden, a
Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a
Megszerezhető Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott
megítéléséhez szükséges adatot. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a Tájékoztató jelen 1. számú
kiegészítésével kiegészített Tájékoztatóban, illetőleg a Hirdetményben közölt adatok,
adatcsoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállóak, amelyek lehetővé
teszik a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának,
valamint a Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott
megítélését. A Kibocsátó legjobb tudomása szerint Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésével
kiegészített Tájékoztató és a Hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas
csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely veszélyezteti a Kibocsátó
piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a
Részvényekhez kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő megalapozott megítélését.
Az előzőekkel összhangban és a Tptv. 29.§ (2) bekezdésének megfelelően a Kibocsátó alulírott
képviselői a Kibocsátó nevében kijelentik, hogy a Tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és
állításokat tartalmaz, és az nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a Részvények,
valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
A Részvények tulajdonosainak a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésével kiegészített Tájékoztató
félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért kizárólag a
Kibocsátó (azaz a Plotinus Nyrt. ;Miskolc, 3508, Szirmai u. 2/a; Cg. 05-10-000421) felel, azaz a
Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésével kiegészített Tájékoztató félrevezető tartalmával és az
információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért semmilyen további személy nem tartozik
felelősséggel. A Kibocsátó felelősségvállalása a Tájékoztató jelen 1. számú kiegészítésével
kiegészített Tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ hiányára kiterjed. A
Kibocsátó szándékosan – a magas elérhető nyereség reményében – igen jelentős kockázatokat vállal,
amelyre minden alkalommal, így ezúttal is felhívja a befektetők figyelmét. A törzsrészvények tőzsdei
bevezetése a Tptv. értelmében a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak
minősül.
Budapest, 2011.02.10.

Zsiday Viktor
Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.
az igazgatótanács elnöke

Szabó Zoltán
Plotinus Vagyonkezelő Nyrt.
az igazgatótanács alelnöke

