ELSŐBBSÉGI JOG GYAKORLÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ
HIRDETMÉNY
Alulírott, GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út
3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a
továbbiakban: Kibocsátó) jelen hirdetmény közzétételével tájékoztatja Kibocsátó részvényeseit, hogy
Kibocsátó igazgatósága a 2021. április 20. napján – a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a közgyűlés hatáskörében
eljárva –meghozott 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozattal (a továbbiakban: Közgyűlési
Határozat) Kibocsátó alaptőkéjének felemeléséről határozott. Az alaptőke-emelés eredményeképpen
Kibocsátó alaptőkéje – új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatalával – 21.000.000,- Ft-ról,
azaz huszonegymillió forintról 25.000.000,- Ft-ra, azaz huszonötmillió forintra növekszik. Az
alaptőke-emelés során – pénzbeli vagyoni hozzájárulás befizetése ellenében – összesen 4.000.000 db,
azaz négymillió darab új, darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű és 521,- Ft, azaz
ötszázhuszonegy forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény kibocsátására
kerül sor.
Kibocsátó alapszabályának 2.4.7. pontja értelmében az alaptőke pénzbeli vagyoni hozzájárulás
ellenében történő felemelése esetén a részvényesek a részvények átvételére a tulajdonukban lévő
részvények névértékével arányosan gyakorolható elsőbbségi joggal rendelkeznek. A Közgyűlési
Határozat a Kibocsátó részvényesei által át nem vett új részvények átvételére a Schweidel Investment
Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1066 Budapest, Dessewffy utca 18-20.; nyilvántartó
hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-205930; a továbbiakban:
Schweidel Investment Kft.) jelölte ki.
Kibocsátó részvényesei a fentiek szerinti alaptőke-emeléshez kapcsolódó elsőbbségi jogukat a jelen
hirdetmény közzétételét követő 15 (tizenöt) napon belül, azaz 2021. április 23. napjától 2021. május
7. napjáig gyakorolhatják a Kibocsátó 1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám alatti székhely-címére
személyesen, vagy postai úton eljuttatott írásos nyilatkozattal. Az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló
nyilatkozatban a részvényes köteles megjelölni az azonosításához szükséges adatokat – legalább a
nevét (cégnevét) és a lakcímét (székhelyét) –, az általa átvenni kívánt részvények darabszámát,
valamint az értékpapírszámla-vezetője nevét és az értékpapírszámlája számát. A nyilatkozatot a
természetes személy részvényes köteles aláírni, majd az aláírását kettő tanúval (a tanúk aláírása
mellett legalább a tanúk nevét és lakcímét feltüntetve) igazolni. A nyilatkozatot a jogi személy
részvényes köteles cégszerűen aláírni. Amennyiben a részvényes az elsőbbségi jog gyakorlásáról
szóló nyilatkozatában a tulajdonában lévő részvények névértékével arányos darabszámhoz képest
több részvényt tüntet fel, azt Kibocsátó úgy tekinti, hogy részvényes a tulajdonában lévő részvények
névértékével arányos darabszámú részvényt kíván átvenni.
A Közgyűlési Határozatban kijelölt Schweidel Investment Kft. a Kibocsátó részvényesei által át nem
vett részvények átvételét a jelen hirdetmény közzétételét követő 15 (tizenöt) napon belül, azaz 2021.
április 23. napjától 2021. május 7. napjáig vállalhatja a Kibocsátó 1148 Budapest, Fogarasi út 3. szám
alatti székhely-címére személyesen, vagy postai úton eljuttatott nyilatkozattal. A részvények
átvételéről szóló nyilatkozatban a Schweidel Investment Kft. köteles megjelölni az azonosításához
szükséges adatokat – legalább a cégnevét és székhelyét –, az általa átvenni kívánt részvények
darabszámát, valamint az értékpapírszámla-vezetője nevét és az értékpapírszámlája számát. A
nyilatkozatot a Schweidel Investment Kft. köteles cégszerűen aláírni.
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Kibocsátó 2021. május 7. napját követően fogja tájékoztatni az elsőbbségi jogukkal élő
részvényeseket és a Schweidel Investment Kft.-t az általuk átvehető részvények darabszámáról.
Az elsőbbségi jogukkal élő részvényesek és a Schweidel Investment Kft. kötelesek az általuk átvehető
új részvények teljes kibocsátási értékét legkésőbb 2021. augusztus 5. napjáig Kibocsátó MKB
Banknál vezetett 10300002-13050286-00014901 számú pénzforgalmi számlájára átutalni. Az
elsőbbségi jogukkal élő részvényesek és a Schweidel Investment Kft. az általuk átvehető új
részvények teljes kibocsátási értékének befizetését követően válnak jogosulttá a Kibocsátó által az
alaptőke-emelés keretében kibocsátandó új részvények átvételére.
Az alaptőke-emelés kizárólag abban az esetben valósul meg, ha 2021. május 7. napjáig legalább
4.000.000 db, azaz négymillió darab, az alaptőke-emelés keretében kibocsátani tervezett új,
darabonként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű és 521,- Ft, azaz ötszázhuszonegy forint kibocsátási
értékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvény átvételére vonatkozó nyilatkozat érkezik
Kibocsátóhoz. Ezen feltétel bekövetkezte hiányában az alaptőke-emelést meghiúsultnak kell
tekinteni.
Budapest, 2021. április 22.
GOPD Nyrt.
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