Rendkívüli tájékoztatás – Közlemény Nyilvános Részvényaukcióról – 2013/08/24

A Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. tájékoztatja befektetőit és a szélesebb nyilvánosságot, hogy 2013.
augusztus 29-én nyilvános részvényaukciót tart.
A közelgő (részvényre átcserélhető) kötvénykibocsátásra tekintettel a Társaság szeretné felmérni a
potenciális befektetői igényeket, a részvények iránti keresletet, a piaci mélységet, melyek segíteni
fognak meghatározni a terveink szerint szeptemberben lezajló kötvénykibocsátás részletes feltételeit,
különös tekintettel a részvény-kötvény cserearányra.
Ennek megfelelően a Társaság saját tulajdonában álló 45 000 darab részvényét kínálja fel nyilvános
értékesítésre. Az aukció 2013. augusztus 29-én (csütörtök) reggel 10-től délután 15 óráig tart,
ezalatt lehet a Budapesti Értéktőzsdén (illetve a brókercégeken keresztül) aukciós vételi ajánlatokat
megadni. Az ügyletkötésre ezután kerül sor. Az aukció többáras, ami azt jelenti, hogy mindenki azon
az árszinten kapja meg az általa megvenni kívánt részvényeket, amelyen vételi ajánlatot tesz, de
csak 45 000 darab részvény kerülhet értékesítésre, így csak a 45 000 darab legjobb vételi ajánlat
kerül elfogadásra, a többi, a legjobb 45 000 darabnál alacsonyabb áron megadott vételi megbízás
nem fog teljesülni. Az ajánlatok ármaximuma nem került meghatározásra, a minimális megadható
vételi árfolyam 2 300 Ft/részvény. Fontos, hogy az ajánlattevők közül csak a legjobb 45 000 darabnyi
vételi ajánlat kerül kielégítésre, így nem tudható előre, hogy melyik az a legalsóbb ársáv, amelyen
még elfogadásra kerülnek a vételi ajánlatok. A legalsó, még elfogadott ársávon kártyaleosztásos
allokáció lesz, azaz az adott ársávon minden ajánlattevő megkap egy-egy részvényt, majd ismét egyet
(mint amikor a kártyát osztják a játékosok között), s ez mindaddig tart, amíg a teljes mennyiség
kiosztásra nem került. (Ez gyakorlatban például azt jelenti, hogy ha például a legalsó ársávon egy 100
egy 500 és egy 1000 darabos vételi megbízás van, és a legalsó ársávra még „megmaradt” eladható
részvénymennyiség 1200 darab, akkor a 100 és 500 darabos megbízás teljes mértékben teljesül, az
1000 darabos vevő pedig 600 részvényt szerez. A feljebbi ársávokon természetesen minden megbízás
teljes mennyiséggel megkötésre kerül).
Kérjük tisztelt jelenlegi és leendő befektetőinket, hogy amennyiben részt szeretnének venni a
részvényaukción, akkor brókercégükön keresztül tegyék meg a szükséges lépéseket a fentiek
figyelembevételével!
További részvényaukciókat a Társaság nem tervez.
Ha az aukcióval kapcsolatban bármilyen kérdésük van, kérjük forduljanak az azt lebonyolító Equilor
Zrt.-hez (www.equilor.hu) vagy az info@plotinus.hu címen Társaságunkhoz.
A Társaság ezzel párhuzamosan rendkívüli jelleggel, az aukcióra tekintettel tájékoztatja befektetőit,
hogy az egy részvényre jutó módosított saját tőke legutolsó (2013/08/23-i) értéke számításaink
szerint 2 387 Ft. Az Igazgatótanács értékelését a rendelkezésére álló, és hangsúlyozottan inkább
iránymutatásként szolgáló, nem végleges adatai alapján készítette el. Az adatok magukban foglalják
a még le nem zárt, nem realizált befektetések és pozíciók piaci értékét (2013. augusztus 23-i záróárat
figyelembe véve - ahol elérhető) és az azokra vonatkozó becsült adókötelezettségeket, illetve a
várhatóan járó és fizetendő kamatokat, valamint egyéb jövedelmeket és kötelezettségeket is, ám az
értékek még ebben az esetben is csak becslésnek és nem hivatalos, végleges eredménynek
tekinthetőek. Ennek megfelelően azok pontosságáért a Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. nem vállal
felelősséget. A közölt érték a Társaság – saját részvények nélkül számított – egy részvényre jutó saját
vagyonának becslésére szolgál.

A fenti érték – ahogyan eddig is kommunikáltuk – nagyon gyorsan, akár pár nap alatt is jelentősen
változhat akár pozitív, akár negatív irányban, ezért ennek közlése nem jelent semmiféle előrejelzést a
jövő vonatkozásában, hanem a Társaság vagyoni helyzetéről a jelen pillanatban legjobb tudásunk
szerint készült közelítő értékelés.
Plotinus Nyrt.

