Rendkívüli közzététel – Részletes Tájékoztatás a Plotinus Autó Kft-ről - 2013-08-05

Mivel Társaságunkhoz több részvényesi megkeresés is érkezett a Plotinus Autó Kft-vel kapcsolatban,
úgy ítéltük meg, hogy részvényeseink bővebb tájékoztatása céljából az alábbiakat fontos közölni a
Plotinus Nyrt. tulajdonosaival:
-

-

-

-

Társaságunk több alkalommal jelezte, hogy amennyiben lehetőséget lát olyan reálgazdasági
befektetés(ek)re, amelyek kedvezőnek tűnnek a részvényesek számára, akkor hajlandó tőkét
invesztálni új vállalkozásokba, akár többségi, akár kisebbségi tulajdonosként, esetleg
hitelezőként, vagy bármilyen más vegyes formában. Ezeknél a befektetéseknél elsődleges
szempontunk továbbra is, hogy csak akkor végezzük el őket, ha jó hozam-kockázat arányt
látunk – ellenkező esetben szabad pénzeszközeinket továbbra is a pénz és tőkepiacokon
fektetjük be. Az elmúlt hónapokban több lehetőséget megvizsgáltunk, és ezt a jövőben is
folytatni fogjuk.
Véleményünk szerint a Plotinus Autó Kft. létrehozása értéknövelő és kedvező a részvényesek
valamint a Plotinus Nyrt. számára is.
A Plotinus Autó Kft. belföldön, magyar rendszámmal forgalomba helyezett gépjárművek
tartós bérletbe adása céljából jött létre. A cégek által tartós bérletbe vett gépjárművek ÁFAja visszaigényelhető, így a tartós bérbe vétellel jelentős költségelőny érhető el a bérbe vevők
számára. Ugyanakkor a tartós bérbe adó vállalkozások számára kockázatot jelent a
bérbevevő, ugyanis a bérbeadott autót gyakran nem megfelelő állapotban kapják vissza,
különböző visszaélések fordulnak elő. Emiatt a bérbeadó vállalkozások jellemzően egy
nagyobb egyszeri összeget kérnek és/vagy magas kockázati költséget építenek bele
finanszírozási modelljükbe. A Plotinus Autó Kft. igyekszik a kockázatot kezelni. Újonnan
alapított társaságunk – az anyacéghez hasonlóan - rendkívül költségtakarékos modellel
dolgozik, nincs nagy, fenntartandó szervezet, ami azért is előnyös, mivel gyorsan, nagyon
rugalmas, egyedi igényre szabott megoldásokat tudunk kínálni. A havi bérleti díjakon kívül
semmiféle egyéb kifizetésre nincs szükség, mivel a bérbevevőktől biztosítékot kérünk,
amelyet Plotinus részvényben és/vagy kötvényben, esetleg magyar állampapírban lehet
teljesíteni. Előbbi esetben kisebb, a gépjármű bruttó listaárának 50-60%-át elérő biztosítékra
van szükség, az utóbbi esetben jóval nagyobbra, a bruttó vételár 100%-ára. A biztosítékot
teljesítheti magánszemély vagy cég is, és a bérbevevő lehet (akár másik) magánszemély vagy
cég is. Mindezek révén részvényeseink és kötvényeseink számára kedvező autófinanszírozási
struktúrát tudunk kínálni, miközben az anyacég megtérülése is jó lesz.
A bérleti díjak előre meghatározottak, forintalapúak, devizaváltozástól függetlenek.
A Plotinus Nyrt. és a részvényesek számára ez azért is előnyös megoldás, mivel óvatossági
célzattal Társaságunk eddig is, és ezután is tartott és tartani fog készpénzjellegű
instrumentumokat és (időnként illikvid) állampapírokat. A fenti jellemzőkkel végrehajtott
bérbeadás cash-flowja jól számolható, jellegét tekintve egy illikvid kötvényéhez hasonlítható,
ám ennek a kötvénynek az állampapírokénál magasabb a hozama, azaz a megtérülésünk a
korábbiakhoz képest javulni fog.
A Plotinus Autó Kft. ügyvezetője Szabó Zoltán, a Plotinus Nyrt. alelnöke. A Társaságnak
alkalmazottai egyelőre nincsenek.

-

A pontos konstrukció (szerződések, fedezetek) egyelőre kidolgozás alatt áll, így a szolgáltatás
igénybevételére várhatóan ősztől lesz lehetőség. Az új Társaság honlapja is akkorra lesz kész.
A szolgáltatást a fentieknek megfelelően bárki igénybe veheti aki Plotinus értékpapírokkal,
esetleg magyar állampapírral rendelkezik.

Összesítve olyan autófinanszírozási struktúrát (tartós bérbeadás) fogunk kínálni, amely javítja a
Plotinus Nyrt. nyereségességét, megtérülését, miközben tulajdonosaink számára érezhető
költségelőnyökkel járhat a Plotinus Autó Kft.-n keresztüli tartós bérbevétel.

