PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
– székhelye: 3324 Felsőtárkány, Tölgy u. 1.; nyilvt. cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága;
Cégjegyzékszám: 10-10-020286; adószám: 14355499-2-10 -

RÉSZVÉNYJEGYZÉSI ÍV

Jegyzési ívben foglalt nyilatkozat tárgya: PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan
Működő Részvénytársaság – a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó” – által
25.000.000,- Ft összegű alaptőke-emelés során zárt körben forgalomba hozandó 100.000 db
250 Ft névértékű egy részvénysorozatba („C” sorozat) tartozó dematerializált
törzsrészvényből – a továbbiakban: „Új Részvények” – történő adott részvénymennyiség
lejegyzése.
1)

2)
Lejegyezhető részvénymennyiség: Társaság azon részvényesei, akik 2015. július
24-én szerepelnek a Társaság részvénykönyvében 2 db részvény után 1 db részvény
jegyzésére jogosultak a Kibocsátó Közleményében foglaltak szerint.
3)
Új Részvények kibocsátási értéke: 4.400,- Ft / 1 db 250 Ft névértékű törzsrészvény,
amely alapján a kibocsátási érték összesen: 440.000.000,- Ft
4)

Részvényjegyző adatai:

Név / Cégnév:

____________________________________________________________

Lakcím / Székhely:

____________________________________________________________

Anyja neve / Cégj.szám:____________________________________________________________
Adóaz. jel /Adószám:

____________________________________________________________

Szig.szám / Útlevélszám:____________________________________________________________
Bankszámlaszám (ahonnan a jegyzési összeg érkezik):
___________________________________________________________________________________
Bankszámlaszám (ahova a korán vagy késve érkezett jegyzési összeget utaljuk vissza):
___________________________________________________________________________________
Értékpapír-számlavezető KELER-nél vezetett számlaszáma
(itt keletkeznek az új részvények, pl.: Equilor Zrt: 42/M): ________________________________
Ügyfél/partner-számlaszám/kód/azonosító (itt keletkeznek az új részvények):
__________________________________________________________________________________
Telefonszám: ______________________________________________________________________
E-mailcím: ________________________________________________________________________
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5)

Részvényesi képviselő / meghatalmazott adatai:

Név:

____________________________________________________________

Lakcím:

____________________________________________________________

Szig.szám / Útlevélszám:
____________________________________________________________
6)

Részvényesi nyilatkozat a tulajdonában álló részvények tekintetében:

Kijelentem, hogy – az Igazgatótanács alaptőke-emelés kapcsán kiadott közleményében írt
megfeleltetési szabályok figyelembevételével - a Kibocsátó részvényei közül a tulajdonomban
lévő részvények az alábbiak:
a) Darabszám:

___________________________________

b) Részvényfajta (megfelelő aláhúzandó):
c)

elsőbbségi

Részvényosztály (megfelelő aláhúzandó)
(csak az elsőbbségi részvény tulajdonosoknak kell kitölteni): szavazatelsőbbségi
osztalékelsőbbségi

d) Részvénysorozat:
e) Névérték:
7)

törzsrészvény

C
250 Ft

Részvényesi nyilatkozat a lejegyezni kívánt Új Részvények tekintetében:

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a kibocsátásra kerülő Új Részvények
átvételére vonatkozó elsőbbségi jogommal élni kívánok. Kijelentem továbbá, hogy
visszavonhatatlan kötelezettséget vállalok a Társaság Igazgatótanácsa 1/2015 (VII. 28.) számú
határozatával elrendelt alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő jelen nyilatkozatban
meghatározott részvénymennyiség (Új Részvények) közül az alábbi darabszámú 250 Ft
névértékű egy részvénysorozatba („C” sorozat) tartozó dematerializált törzsrészvény
lejegyzésére és kibocsátási értékének a Társaság Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-nél (3300
Eger, Barkóczy utca 3.) vezetett 10403507-50526688-53851006 számú bankszámlájára
történő megfizetésére („tőkeemelés” megjelöléssel) a Közleményekben meghatározott
feltételek szerint és az ott előírt határidőben.
a) Darabszám:
___________
db,
___________________________________________ darab
b) Fizetendő összeg:
____________
___________________________________________ forint

azaz
Ft,

azaz

Tájékoztatjuk tisztelt tulajdonosainkat, hogy a jegyzési összegnek a nyitónaptól a
zárónapig kell megérkeznie, tehát a nyitónap előtt és zárónap után érkezett összegeket
vissza kell utalnunk. Ezen jegyzések jogosulatlanok.
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Egyéb nyilatkozatok:

Az általam lejegyzett részvények keletkeztetését a fent megadott értékpapírszámlára kérem
teljesíteni. Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a kibocsátás során kiadott
közlemények megismerése és betartása a részvényt jegyző fél feladata és felelőssége.
Ezen közleményeket megismertem és a Kibocsátó részéről a jogszabályokban előírt
tájékoztatást megkaptam, amely alapján tudomásom van arról, hogy kizárólag a
megadott paraméterek betartásával és jelen jegyzési ív szabályszerű kitöltésével
lehetséges a lejegyezni kívánt részvénymennyiség megszerzése. Jelen jegyzési eljárás
során saját nevemben / illetve az fent megjelölt személy nevében járok el és azt a
megadott feltételek ismeretében tettem, amelyet a továbbiakban nem módosíthatok
és nem vonhatok vissza. Tudomásul veszem, hogy a jelen jogviszony tekintetében a
hatályos magyar jog az irányadó és a jogviták tekintetében Pénz – és Tőkepiaci Állandó
Választott-bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, amelynek alávetem magam. A
Választott-bíróság saját szabályzata szerint jár el. Eljárás helye: Budapest. Büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és
amennyiben valótlan adatokat tüntettem fel, úgy az jelen nyilatkozatom érvénytelenségét
eredményezheti.
Kelt: ________________. 2015 _________________________
_______________________________
cégszerű vagy saját kezű aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Lakcím:

Név:
Lakcím:
__________________________
Aláírás

__________________________
Aláírás

Alulírott Kibocsátó, jelen jegyzési ívet alulírott napon és helyen az alábbi mellékletekkel
átvettem. Átvett mellékletek megnevezése:
________________________________________________________
Kelt: _____________, 2015 ________________________
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_____________________________
Átvevő aláírása

