Rendkívüli tájékoztatás – Jelentős stratégiai változások a Plotinus Holding Nyrt.
életében – 2017/01/05
Tisztelt Részvényeseink és Kötvénytulajdonosok!
Az elmúlt szűk 6 évben a Plotinus Holding Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde egyik sikertörténete volt. A
bevezetéskori 1525 Ft-os árfolyamról 5900 forintig emelkedett a részvények értéke, amely közel éves
26%-os hozamnak felel meg. Úgy gondoljuk, hogy erre az eredményre méltán lehetünk büszkék. A
bevezetés utáni 400 millió forint körüli kapitalizáció mára megközelítette az 5 milliárd forintot. Ez
azonban – bár természetesen örömmel tölt el bennünket – egyben nehézségeket is okozott: a
reálgazdasági tevékenységek arányát nem tudtuk olyan ütemben növelni, ahogyan szerettük volna.
Eközben sajnálatos módon a tőzsdei jelenléttel járó kötelezettségek egyre komolyabb erőforrásainkat
kötötték le, miközben az nem járt jelentősebb előnnyel.
Emiatt a Társaság Igazgatótanácsa a korábban meghatározó tőkepiaci tevékenységek leépítése
mellett döntött. A jövőben a Plotinus Holding Nyrt. erőforrásainak túlnyomó részét reálgazdasági
befektetésekre fordítja. Ennél is fontosabb változás, hogy a Társaság Igazgatótanácsa azt fogja
javasolni a Tisztelt Részvényeseknek, hogy döntsenek a Plotinus Holding Nyrt. részvényeinek
tőzsdei kivezetéséről.
A fenti változásokra a gazdasági helyzet és lehetőségek függvényében maximum 24 hónapos időtávon
belül szeretnénk fokozatosan sort keríteni.
Tisztában vagyunk azzal, hogy lesznek olyan részvényeseink, akik nem értenek egyet ezekkel a
változásokkal. Számukra szeretnénk biztosítani a Társaságból való kiszállás lehetőségét. Ezért a
holnapi napon a Plotinus Holding Nyrt 150 000 db Plotinus törzsrészvény vásárlására ad megbízást
5700 forintos árfolyamon. Ezzel párhuzamosan 10 000 db Plotinus 2019/A kötvény vásárlására is
megbízást adunk 116%-os nettó árfolyamon. A megbízások egy hónapos időtávra kerülnek a
kereskedési könyvbe.
A továbbiakban – amennyiben szükséges - likviditásunk, lehetőségeink függvényében folytatjuk
értékpapírjaink visszavásárlását, hogy a döntéssel egyet nem értő részvényesek le tudják építeni
pozícióikat. Az ilyen jellegű esetleges megbízásokról előzetesen is tájékoztatást fogunk nyújtani.
Továbbá tájékoztatjuk a tisztelt befektetőket, hogy a BÉT-tel egyeztetve a Plotinus részvényekkel
történő kereskedés felfüggesztése 2016.01.06-án reggel megszűnik.
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