ALAPTŐKE-EMELÉS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ
TÁJÉKOZTATÁS
Alulírott, GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út
3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a
továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó igazgatósága által 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) elhatározott alaptőke-emelés
eredményéről.
A Közgyűlési Határozat értelmében 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 (a továbbiakban: Új Részvény) kibocsátására kerül sor.
Kibocsátó a 2021. április 22. napján közzétett hirdetményében (a továbbiakban: Hirdetmény)
tájékoztatta Kibocsátó részvényeseit a Kibocsátó alapszabályának 2.4.7. pontja értelmében az
alaptőke-emelés kapcsán őket megillető elsőbbségi jog gyakorlásának, továbbá a Közgyűlési
Határozatban az alaptőke-emelés során kibocsátandó, a Kibocsátó részvényesei által át nem vett Új
Részvények átvételére kijelölt 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.) a Kibocsátó
részvényesei által át nem vett Új Részvények átvételének feltételeiről.
A Hirdetmény közzétételét követő, 2021. április 23. napjától 2021. május 7. napjáig terjedő 15
(tizenöt) napos időszakon belül Kibocsátó egyetlen részvényese sem jelezte, hogy az Új Részvények
kapcsán fennálló elsőbbségi jogával élni kívánna.
A Hirdetmény közzétételét követő, 2021. április 23. napjától 2021. május 7. napjáig terjedő 15
(tizenöt) napos időszakon belül a Schweidel Investment Kft. a Hirdetményben foglaltaknak megfelelő
nyilatkozatban vállalta a Kibocsátó részvényesei által át nem vett összes, legfeljebb 4.000.000 db,
azaz négymillió darab Új Részvény átvételét.
A fenti előzményekre tekintettel Kibocsátó a Közgyűlési Határozat szerinti alaptőke-emelést
eredményesnek minősíti, és megállapítja, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátandó 4.000.000 db,
azaz négymillió darab Új Részvény átvételére a Schweidel Investment Kft. jogosult. A Schweidel
Investment Kft. köteles az Új Részvények teljes kibocsátási értékét, vagyis 2.084.000.000,- Ft-ot,
azaz kettőmilliárd-nyolcvannégymillió forintot legkésőbb 2021. augusztus 5. napjáig Kibocsátó
MKB Banknál vezetett 10300002-13050286-00014901 számú pénzforgalmi számlájára átutalni. A
Schweidel Investment Kft. az Új Részvények teljes kibocsátási értékének befizetését követően válik
jogosulttá az Új Részvények átvételére.
Budapest, 2021. május 12.
GOPD Nyrt.

