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Vezet6s6gi jelent6s
A

Plotinus Holding Nyrt. jelent6s6ben a 2015-tis els6 negyeddv folyamatair6l szdmol be, dm
jelent6siink a kordbbiakt6l tobb okb6l is elt6r6,
Egyr6szt tervezett kotv6nyrki[scsdtdsunk enged6lyeztet6se sordn azzal a szdmunkra vdratlan t6nnyel

szembesliltiink, hogy az engedelyeztet6s l6nyegesen egyszerfillb azok szdm1ra, akik r:sak

a

toru6nyileg mininrdlis kovetelm6nyeknek felelnek meg az id6kozi v,ezet6segi beszdmol6ban, ugyanis
ha szokds szerint rdszletL'sen lebontott szdmviteli adatokat kozOln6nk, az komoly probl6mdkat,

tobbletkdlts6get 6s id6t jelentene. Ez6rt 0gy dontdttiink, hogy kiv6teles jelleggel ez az ildSklzi
vezet6s6gi beszdmol6nk nem fog m6rleget, eredm6nykimutatdst 6s cash-flow kim utatdst
tartalmazni.

A jelent6s vdrtniil k6s6bbi megjelendsenek mdsik oka az, hogy a szdmviteli :;zolgdltatdst nyUjt6
tdrsasdg szem6lyi 6llomdnydban bekdvetkezett el6re nem l6that6 6s elh6rithatatlan esem6nv miatt
k6sve tudtdk csak feldolgozni az adatokat. Remelji.ik, hogy a jov6ben erre nem kerlil sor.

A Plotinus Nyrt. 6[tal szdmitott egy r6szv6nyre jut6 m6dositott sajiit t6ke 6rt6ke 2015.03.3L-6n 3871
Ft volt. Az adatok magukban foglaljdk a m69 le nem zdrt, nem reali:zdlt befektet6sek 6s poziciirk piaci
6rt6k6t* (2015. mdrcius 3L-izfro,|rat figyelembe v6ve - ahol el6rhet6) es az azokra vonatkoz6 becs[ilt
ad6kdtelezetts6geket, illetve a vdrhat6an jil16 6s fizetend6 kamatokat, valamint egy6b jovedelmeket
6s kotelezetts6gefi<et is, 6m az 6rt6kek m6g ebben az esetben is g1;ak becsl6snek 6s nem hivatalos,
v6sleges eredrn6nvnek tekrinthet6ek. Ennek megfelel6en azok pontossdgii6rt a Plotinus Holding Nyrt.
nem vdllal felel6ss6get. A koz6lt ert6k a Tdrsasdg - sajdt reszv6nyek n6lkiil szdmitott - egy reszv6nyre
jut6 sajdt t6k6l6nek becsl6,s6re szolgdl.
A fenti 6rt6k - ahogyan eddig is kommunikdltuk - nagyon gyorsan, akdr piir nap alatt is jelent6sen
vSltozhat akdr pozitiv, akdr negativ irdnyban, ez6rt ennek kdzl6se nem jelent semrnif6le e16rejelz6st a
jov6 vonatkozdsdban, harrem a Tiirsasdg vagyoni helyzet616l a jelen pillanatban legjobb turldsunk
szerint k6sztllt kozel it6 6rtr5keles.

Holdingtdrsasdgunk c6lja, hogy ki.llonbciz6 - t6kepiaci 6s redlgazdasdgi

t6ke 6s az egy r6szv6nyrer

- befektet6sei

jut6 sajdt t6ke 6rt6ke a kovetkez6 6vekben dinamikusan

r6v6n a sajdt
novekerCjen, a

16szv6nydrfolyam pedig kovesse ezt az emelked6st.
Az egy r6szv6nyre

jut6 mddositott sajdt t6ke 6rt6k6nek v6ltozSsa legyszeri, nem 6vesltett 6a:6kek):

az els6 negyed6vben (3 hdi):
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Egy r6szv6nyre

jut6 m6dositott sajdt t6ke alakuldsa a Tdrsasdg nyilvdnos mfikod6se sordn:

qo a$ .+ .ll

"*"1ot1ot1ot1*
Kiv6telesen er6s negyed6vet zdrtunk, befektet6seink nagy rdsze fel6rt6kel6diitt a negyed6v
folyamSn, 6nr 6va inten6nk befektet6inket az elmrilt pdr h6nap/egy 6v eredm6nyeinek
extrapol6lSs6t6l. A Plotinus Nyrt. r6szv6nyei a jdv6ben is magas kockdzatf befektet6snek fognak
min6s0lni 6s eg6szen bizonyosan lesznek hul16mviilgyek is"
Az els6 negved6v tizleti kdrnvezete 6F eredm6nvei:

A t6kepiacok szdmos szegmens6n megszfint a koriibbi alu16rt6kelts6g, igy hossztitdvti befr:ktet6si
lehet6s6geink itt igencsal,l beszfikliltek. Emiatt fokozottabban p16br6lunk redlgazdas6gi lehet6s6geket
taldlni, 6s oromi.inkre s;zolgdl, hogy megl6v6 6rdekeltsdgeink j6l teljesitenek - err6l kordbban
tdj6koztattuk is befektet6inket.
Az els6 negyeddv fontosobb befektetdsi esemdnyei:

Derivotivdk:

itt 6pitettiink ki pozici6t, ugyanis a
jelenrt6s
r6szv6nypiaci dremelked6sre
monetdris lazasdg 6s vdrhat6 gazdas6gi fellendtil6s hatdsilra
szdmitottunk, amely be is kovetkezett. A derivativ pozici6k nem realizdlt eredm6nye az id6szak v6g6n

Az els6 negyed6vben az eur6pai r6szv6nypiacokra f6kusziiltunk 6s

kb. nulla Ft volt.

Hosszobb tdvd t6kepiaci befektetdsek:

Uj, alul6rt6keltnek tfin6 befektet6si lehet6s6geket egyre nehezebben taldlunk. Kedvez6 6rt6kelts6get
csak a kinai (A-shares) r6szv6nypiacon ldttunk, igy itt jelent6sen niivelttik a kitettsdget, k6s6bb ezek
egy r6sz6t kiniai H-r6szv6nyekre cse16lti.ik. Jelent6s k6szp6nzdllomdnyunk van, arnelyet val6szinfileg
red lgazdasdgban

a

fogunk hasznosita ni.

Redlgazdasdg:
Nem tort6nte[< vdratlan vagy szokatlan esem6nyek. Tovdbbi novekerd6st els6sorban az ingatlarrpiacon

terveztlnk. 20:15 folyam6n leiinyviillalatainkt6l az aliibbi eredm6nyelcre szdmitunk:
Eg6szs6g[igyi szegmens: 120-150 milli6 forint drbev6tel, 25-30 milliri

forint

EBITDA

Plotinus Aut6 Kft: 100-125 milli6 forint eszkozdllomdny,5-7 milli6 forint ad6zott eredm6ny

Plotinus Ingatlan Kft: mivel a tervez6si-beruhdzdsi fdzis zajlik, ez6rt a tdrsasdg eredm6nye nem lesz
m69 ert6kelhet6

Befektet6sek:
lapirok:

A

Tdrsasdg ,6rt6kpap(rszelmldin diszkontkincstdrjegyek, 6llampapirok, es k6szp6nz formdjdban
forinteszkozokben megkozelit6leg 765 milli6 forintja; devizaeszkozokben pedig (reszben a T,6rsasdg
Saxobankndl vezetett szdmldjdn) kb. 512 milli6 Ft azaz cirsszesen cca.1,29 millidrd forintja volt,
Eev6b 6rt6kpa pirbefektet6sek:
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Forrds oszta l6kels6bbs6ei r6szv6ny
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2828 HK (Kinia H-r6szv6ny

ETF)

ASHR (Kina A-r6szv6ny ETF)

Magnolia vdlilalati kotv6ny

Pannergy
Fondul Proprietatea

33 000

23 689 908

Magyar forintban, a 2015,03.31-i zdr6iirfolyammal szdmolva.

Az id6szak v6g6n mintegy 796 milli6 forintnyi befektet6stlnk vohl a fent r6szletezett eszkozokben,
ezen beli.il 307 milli6 magyar r6szv6nyekben, 430 milli6 kUlfoldi reszv6nyekben, 60 milli6 pedig
vdllalati kotv6nyben.

Szd

rmaztatott 0gvletek:

A negyed6v utols6 napjiin a Tdrsasdg az aldbbijelent6sebb denivativ befektet6sekkel rendelkezett
saj6t t6ke legalSbb t0%-*. e1616 mogottes 6rt6kfi befektet6sek):

Hozzdvet6leges

lriiny

N6v

(a

mogottes

6rt6k*
Eurostoxx (2015 j(nius)

LONG

763 M Ft

DAX (201s jdnius)

LONG

1261MFt

EURHUF

SHORT

750 M Ft

USDHUF

SHORT

560 M Ft

*Az utols6 t6zsdei keresked6si nap ziir6driival szdmitott, magyar forintban kifejezett becsijlt, kdzelit6 mdgdttes 6rt6k

lsm6telten hangsrilyozzuk, hogy a derivativ befektet6sek nagysdgdltran 6s i16nydban gyors vSltozdsok
lehetnek, igy a fentiek nem tartalmaznak semmilyen jov6re vonatkoz6 indikdci6t, pusztdn a
2015.03.31-i illlapotot ti.ikrozik.
Redlgazdasds:
Az 6v utols6 napjdn a Plotinus Nyrt. az alilbbi nem nyilvdnos t6rsasdgokban birt rdszesed6ssel:
Tdrsasdg neve

R6szesed6s

R6szesed6s beszerz6si ert6ke

nagysdga

David

96,ryo

50 055 455 Ft*

Plotinus Aut6 Kft.

r)a%

50 000 000 Ft+

Plotinus Ingatlan Kft.

rca%

3 000 000 Ft*

Gerinr:klinika

Zrt.

*A Tdrsasdg bekeriil6si 6rt6ke megegyezik a nyilvdntartisi drt6k6vel, konyveinkben ezzel az tisszeggel szerepel. A zdrtkcirfi mfikod6sb6l
addddan nincsen piaci dr, igy a r6szesedds val6s 6rt6ket neh6z lenne meghatdrozni.

A Plotinus Nyrt.

lgazgat6tandcs6nak v6lem6nye szerint

a

Davirjl Gerincklinika Zrt.-ben fennSll6

tulajdonunk jelenleg val6szinfileg szignifikdnsan tiibbet 6r, mint a bekeriil6si 6rt6k, 5m a pontos
bedrazds nem egysze16, ez6rt 6vatoss6gi okokb6l tovSbbra is bekerriil6si 6rt6ken tartjuk nyilvdn, 6s
egyel6re igy szdnrolunk vele a m6dositott sajSt t6ke sz6mit6sa son6n is, 5m ez a jiiv6ben v6ltozhat.
Emiatt megfontoljuk, hogy az Sltalunk szdmitott m6dosltott egy r6szv6nyre jut6 sajdt t6ke 6rt6ke
fiiliitt is vdsdroljunk vissza sajSt r6szv6nyeket, ha a piaci kdriilm6nyek ezt indokoljdk.

Az eg6szs6giigyi szegmensben 2015 folyamdn szeretn6nk tovdbbi novekeddst e16rni r6szben
jelenleg meglev6 infrastrukt0ra jobb kihaszndliisiival, r6szben pedlig - amennyiben erre m6d lesz

a

-

Ujabb egys6g nyit6sdval.

Plotinus Aut6 Kft: A szolgiiltatdst els6sorban a Plotinus Nyrt. tulajrConosainak szdnjuk, egyel6re nem
c6lunk az egyeb irdnyban tort6n6 novekedes. V6lemenytlnk szerint'tdrsasdgunk tulajdonosai szdmdra

ez egy kivii16, 6rt6kteremt6 lehet6s6g, tehdt bdtoritjuk minden tulajdonostirsunkat, hogy
amennyiben g6pj6rm(vet kivdn beszerezni, akkor vegye fel a kapcsolatot lednyvdllalatunkkal.
(www. plotin

usa

uto. h u)

A Plotinus Ingatlan Kft.

eset6ben ttibb tovirbbi projekt lehetdseg6t vizsgdljuk, s biir konkr6t
megdllapoddsra nn69 nem jutottunk, szeretn6nk tovdbbi ingatlanbefekteteseket v6grehajtani,

Hitelek/kiilcsiindk:

A

TdrsasSgnak jelenleg nincs ad6ssdga.

Az els6 f6l6vre tervez:ett kotvenykibocsdtdsunk es6lye
nagym6rt6kben csokkent - els6sorban a Quaestor-botrdny okozta befektet6i es szabr6lyoz6i
vdltozdsok miatt. Jelenleg nem tudjuk el5rejelezni, hogy ez mikor tud megval6sulni.
A Tdrsasdg leilnyvdllalataival csoportfinanszirozdsi megdllapoddst ki:itott, igy az 6ppen k6szp6nzre
szoru16 tagvdllalatok a likvid eszkozokkel rendelkez6 vdllalatokt6l prlrnzt kapnak. A megdllapodiis

szerint az iigyleti kamat 6%. Az id6szak veg6n a kovetkez6 dllomiinvok illltak fenn:
A Plotinus Aut6 Kft. 25,4 millio, a Plotinus Ingatlan Kft208,7 milli6 forinttal tartozik a Plotinus lrlyrt.nek
C6lok 6s strat6gia:

A Plotinus Holding Nyrt.

holdingtSrsas6g, azaz olyan egy vagy tiibb tdrsasigban r6szesed6ssel
gazdasdgi
rendelkez6
tdrsasdg, amelynek gazdasdgi c6lja a hokiing 6s a le6nyvdllalatok kiiziitti

hat6kony egyiittm(krid6s r6v6n a hosszritdvf 6rt6kniiveked6s el6r6se. A Plotinus Nyrt. sajit
vagyonSt fekteti be, nern v6gez kiils6 vagyonkeze!6st, 6s alapvet6 c6lja nem a tulajdondban l6v6
le5nyvillalatok addsv6tele, hanem a le6nyv5ilalatokban (6s ternr6szetesen az anyavSllalatban)
el6rt vagyongyarapodds, 6rt6kn6veked6s.

A

teh6t egy sikeres holding ki6pit6se, amely biirr magas kockSzattal operdl, de
jellege,
t6kepiaci 6s reSlgazdasSgi befektet6sei r6vdln rem6lhet6en a legtiibb piacidiverzifikSlt
gazdas6gi kiirnyezetben 6n6kniiveked6st k6pes el6rni tulajdonosai sz6m6ra. Legfontosabb kitfiziitt
c6lunk a v6llalat 6rt6k6nek niivel6se, s ezzel pdrhuzamosan a r6szw6nyek Srfolyamemelked6se.
TSrsasdg c6lja

Er6forrdsok 6s kockdzatok:

A Tdrsasilg er6sen emberier6forrds-orient6lt, sikere az igazgatotandcs helyes dont6sein mflik.

A

kockdzatok ugyanebben keresend6k, illetve abban, hogy a Tdrsasdg szdnd6koltan jelent6s kockdzatot
v6llal befektet6sei sordn - a magasabb hozam rem6ny6ben. Mivel a Tdrsasdg jelent6sebb m6rt6kben

hajland6 kiils6 forriisokra tdmaszkodni (hitel, lizing vagy derivativ pozici6kon keresztiil) igy a
beszerzett eszkdzok drfolyam6ban tort6n6 kisebb elmozdulds is jelent6sen m6dosithatja a ceg
6rt6k6t 6s ezen kereszti.ll a r6szv6nyek iirfolyamiit. A Tdrsasdg vagyondnak alakuldso - 6s ebb6l

kiivetkez6en a riszvdnydrfolyam is - igen jelent6s kilengdseket mutothat, 6s bdrmikor fenndll a
ko mo lyo bb tdikev esztes6 g I e h et6s4 g e.
Kil6tdsok:
A fejlett vildgllan, igy Eur6pdban 6s Magyarorszdgon is j6 gazdas6pli teljesitm6nyre szdmitunk 2015L6-ban, dm ekozben tobLr feltorekv6 piaci orszdgban er6s lassuldr; 6s ak6r recesszi6 is lehetseges.
Mindezek hatiis6ra megnditt a t6kepiaci turbulencidk vesz6lye, amely egyr6szt fokozott veszelyforrds,

mdsr6szt lehet6s6g is. Az USA-ban fennmarad6 noveked6srer, 6s a k6s6bbiekben beindu16
kamatemel6sre szdmitunk, azonban amennyiben a doll6r t(lzottan er6sodik az csokkenttheti a
kamatemel6si lehet6s6geket 6s egyben sdlyos kdrokat okozhat a dolldrban elad6sodott feltorekv6
piaci vdllalatoft< kcizott. A hazai monetdris politika v6lem6nytink szerrint tovdbbra is laza lesz, viszont
nem vagyunk, annyira negativak a forinttal kapcsolatban, mint kordbban. A kiilkereskedelmi
m6rlegtobblet, az eur6painSl magasabb kamatszint 6s a m6rlegalkalmazkodiis befejez6d6se rniatt
akdr fe16rt6krel6d6s is elindulhat a hazai devizdban. ldehaza az ingatlanpiac t(inik a
legalul6rtekeltebbnek, illetve a finanszirozdsi lehet6s6gek nagyon kedvez6ek. Errnek megfelel6en a
hitelb6l tort6n6 eszkozvdsdrldsok (amely lehet ingatlan, vagy bdrmi mds is) iriinydba mozdulhatunk el

-

ha lesz erre lehet6s6g.

A jov6ben szeretn6nk novc'lni a redlgazdasiigi befektet6sek ariinydt.

R6szv6nvekkel kapcsolatos tervek:

A

Tdrsasdg

a

jelenlegi szabiilyozdsi-ad6ziisi kdrnyezetberr tovdbbra sem

szdnd6kozik

szavazatels6bbs6gi 6s tor:zsr6szv6nyeire osztalekot fizetni, az 6rt6knovekedest ezen r6sz'v6nyek

eset6n az drf,clyamemelked6s teremtheti meg. Amennyiben a Tiirsasdg r6szv6nyeinek drfolyama
jelent6sen elt6r a Tdrsasilg vezet6s6nek 6rt6kitelete alapjiin re6lis drfolyamt6l, akkor hajland6ak
vagyunk mind sajdt r6szv6nyek vdsdrl6sdra mind eladdsdra. Amc.nnyiben befektet6i erdekl6d6st
tapasztal a Tdrsasdg vezelt6se, Ugy mind z6rtkor(, mind nyilvdnos r6szv6nykibocsdtiis keret6ben
szeretne 0jablb t(iket bev,onni - ez noveln6 a m6rethat6konysiigot. Emellett opciondlisan kotv6ny
vagy hibridjelleg( t6kebevonds lehet6s6g6t is megvizsgdljuk, ha melgfelel6 a piaci kornyezet.
Vezet6 tiszts6evisel6k Plotinus r6szv6nv 6s kiitv6nv tulaidona:
Az aldbbi vezet6 tiszts6gvisel6k rendelkeztek 20L5.03.31-6n 16szv6rry- 6s kotv6nytulajdonnal:

Zsiday Viktor, az lgazgaltatandcs elnoke kcizvetett 6s kozvetlen m6don osszesen 26 739 db
szavazatels6bbs6gi, 150 db osztal6kels6bbs6gi, 6s 45 944 db t6rzsr6szv6nnyel rendelkezett.
Mindezek egytittesen (72 833 db r6szv6ny) 9,25%-os tulajdoni hdrryadot k6pviselnek a Tdrsasdgon
beli.il.

Szab6 Zoltdn,

az lgazgat6tanScs alelndke kozvetett 6s kdzvetlen m6don dsszesen 42 990

db

torzsr6szv6nyt 6s 50 db os;ztal6kels6bbs6gi r6szv6nyt tulajdonolt. lVlindezek egylittesen (43 040 db
reszv6ny)

5,71t%o-cts

tulajdoni ardnyt k6pviselnek a Tdrsasdgon beli.il.

A Tdrsasde r6szv6nvstru ktf rSia :

728 684 db torzsrdszv6nyLr6l

26 739 db szavazatels6bbs6gi r6szv6nyb6l, 6s
200 db osztal6kels6bbs6gi 16szv6nyb6l, azaz dsszesen

755 623 db 250 Ft-os n6v6rt6k( r6szv6nyb6l dllt 2OLSlO3/31-6n.
Sai5t r6szv6nvek:

2015.03.31-6n a T6rsasdg tulajdondban 101. 391 darab Plotinus tiirzsr6szv6ny volt, amely az osszes
ki

bocsdtott rdszv6nye k 13,4%-a.

Fontos esem6nvek a negvedik negved6v folvamdn:

A negyed6v legfontosabb esem6nye:

2OL5 janu6rj6ban lezajlott

zdrtkor( t6keemel6sUnk, aminek
teljes r6szv6nyszdm. A negyed6v folyamdn a

kovetkezt6ben 655 623-ro1 755 623 db-ra n6 a
c6gbir6s6gi bejegyz6s 6s a r6szv6nyek megkeletkeztet6se is megtort6nt.

PLOTINUS HCTLDING NYrr
3324 Fels6uirkiny, T<ilgY u, 1.
C6gjegyzdkszirn: 1 0-1 0-020286

Ad6szim: 14355499-2-1 0

a Plotinus Holding Nyrt. lgazgat6tandcsdnak alelnoke
nyilatkozom a116l, hogy Tdrsasiigunk f6l6ves beszdmol6jiit kdnyvvizsgd16 nem vizsgdlta meg, az
adatok nem auditdltak. Az itt prezentdlt adatok a szdmviteli el6irdsoknak megfelel6en, legjobb
tuddsunk szerint k6sziiltek, val6s 6s megbizhat6 k6pet adva a kibocsdt6 eszkozeir6l,
kotelezetts6gei16l, p6nzi.igyi helyzetd16l, valamint nyeres6g6r(11 6s vesztes6g616l, toviibbd a
vezet6s6gi jelent6s megbizhat6 k6pet ad a kibocsdt6 helyzet6r6l, fejl6d6s6161 6s teljesitmeny616l,
ismertetve a p6nztigyi 6v hdtralev6 hat h6napjdt 6rint6 f6bb kockiizatokat 6s bizonytalansdgi
tdnyez6ket.
Alulirott, Szab6 Tolt{n Sdndor, mint

