Bennfentes személy részvénytranzakciója – 2012/08/26

A Plotinus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a 2001. évi CXX törvény (Tpt.)
alapján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy
1. A Társaság elnöke, Zsiday Viktor közvetlen, 100%-os tulajdonában álló Tündérszikla Zrt.
2012/08/23-án 21 867 darab Plotinus törzsrészvényt értékesített nyilvános, tőzsdei
kereskedésben 1799 Ft/részvény átlagáron, az Equilor Zrt., mint befektetési szolgáltató
közreműködésével.
2. A Zsiday Viktor 100%-os közvetett tulajdonában álló Hold Alapkezelő Zrt. 2012/08/23-án 21
867 darab Plotinus törzsrészvényt vásárolt nyilvános, tőzsdei kereskedésben 1799
Ft/részvény átlagáron, a Concorde Értékpapír Zrt., mint befektetési szolgáltató
közreműködésével.
A tranzakciók következtében Zsiday Viktor Plotinus Nyrt.-ben fennálló összesített befolyása
nem változott.

Plotinus Nyrt.

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

1.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
ii
kapcsolódik : PLOTINUS Vagyonkezelő 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
iii

3.

A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve : Zaláné Schvarcz Marianna

4.

A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) : ……………………..

5.

Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja : 2012/01/09

6.

Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 20%

7.

Bejelentett adatok:

iv

v

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi

A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód
használatával)

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Részvények
száma

Szavazati jogok számax

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetettxii

Közvetlen

Közvetett

Szavazati
jogok számaix

Plotinus törzs

74208

74 208

66 629

66 629

17 579

4,27%

16,18%

A) RÉSZÖSSZEG (a
szavazati jogok
összesítése alapján)

74208

74 208

66 629

66 629

17 579

4,27%

16,18%

Pénzügyi eszközök

A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii:

A pénzügyi eszköz, illetőleg
megállapodás típusa

Lejárat időpontjaxiv

Felhasználási/átváltási
időszak/határidőxv

Az eszköz
felhasználása/átváltása esetén
megszerezhető szavazati jogok

Szavazati jogok %-a

száma

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)

szavazati jogok száma

szavazati jogok %-a

84208

84208

20,45%

8.
Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi
xvi: eszközöket ténylegesen birtokolják
9.

Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: -

10.

További információk, ha szükséges:

Zaláné Schvarcz Marianna 25990, közeli hozzátartozói Zala Jenő 15319, Zala Péter 25320, az általuk ellenőrzött For Profit
Kft. 17579 db Plotinus törzsrészvénnyel rendelkeznek, a Tpt. alapján így befolyásukat összesítve kell számolni és közzétenni.

Kelt Budapest, 2012/01/09

A formanyomtatvány melléklete

xvii

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai:
Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): Zala Péter, Zala Jenő, Zaláné Schvarcz Marianna, For Profit Kft.
Cím (jogi személyek esetében székhely): Szolnok 5000 Csokonai út 63.
Telefonszám:Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy): ...................................
b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a bejelentést):
Teljes név:.....................................................................
Cím: .....................................................................
Telefonszám: .....................................................................
Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege)
c) További információk

