RÉSZVÉNYFELOSZTÁS ÉS RÉSZVÉNYRÁBOCSÁTÁS ÜTEMEZÉSÉRŐL
SZÓLÓ RENDKÍVÜLI 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 közgyűlés hatáskörében eljárva – elhatározott névérték-módosításhoz és
alaptőke-emeléshez kapcsolódó részvényfelosztás és részvényrábocsátás technikai lebonyolításáról
és ütemezéséről.
Kibocsátó igazgatósága a 11/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozattal a Kibocsátó által
HU0000166418 ISIN azonosító alatt kibocsátott, 100,- Ft, azaz egyszáz forint névértékű, "A"
sorozatú dematerializált törzsrészvények (a továbbiakban: Régi Részvények) névértékének
módosításáról, és ezáltal az említett Régi Részvények 1:100 arányú felosztásáról döntött. A
részvényfelosztás eredményeképpen a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által működtetett Xtend piacon
regisztrált összesen 210.000 db, azaz kettőszáztízezer darab Régi Részvény helyébe összesen
21.000.000 db, azaz huszonegymillió darab, a Kibocsátó által HU0000186911 ISIN azonosító alatt
kibocsátott, 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, "A" sorozatú dematerializált törzsrészvény (a
továbbiakban: Új Részvények) fog lépni.
Kibocsátó igazgatósága a 12/2021. (IV. 20.) számú közgyűlési határozattal Kibocsátó alaptőkéjét –
új törzsrészvények forgalomba hozatalával – 21.000.000,- Ft-ról, azaz huszonegymillió forintról
25.000.000,- Ft-ra, azaz huszonötmillió forintra emelte. Az alaptőke-emelés eredményeképpen – a
fentiek szerinti részvényfelosztással létrejövő Új Részvények sorozatára történő rábocsátás útján –
további 4.000.000 db, azaz négymillió darab, a Kibocsátó által HU0000186911 ISIN azonosító alatt
kibocsátott, 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, "A" sorozatú dematerializált törzsrészvény (a
továbbiakban: Rábocsátott Új Részvények) kibocsátására, és azzal egyidejűleg az említett
Rábocsátott Új Részvények Xtend piacon történő regisztrációjára fog sor kerülni.
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2021. május 20 . napján kelt Cg.01-10-049841/37. számú
végzésével döntött a fent hivatkozott közgyűlési határozatok szerinti változások bejegyzéséről.
A Régi Részvények felosztására, valamint a Rábocsátott Új Részvények kibocsátására – a KELER
Zrt., a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Kibocsátó által elfogadott ütemterv értelmében – az alábbi
ütemezés szerint fog sor kerülni:
-

a Régi Részvények utolsó kereskedési napja az Xtend piacon: 2021. július 5.

-

az Új Részvények első kereskedési napja az Xtend piacon: 2021. július 6.

-

a részvényfelosztás értéknapja: 2021. július 8.

-

a részvényrábocsátás értéknapja: 2021. július 8.

A részvényfelosztás kapcsán kizárólag azon részvényesek jogosultak Új Részvényekre, akik a
részvényfelosztás értéknapját megelőző nap zárásakor rendelkeznek Régi Részvénnyel. A
részvényfelosztás értéknapján az arra jogosult részvényesek értékpapírszámláján minden egyes Régi
Részvény helyett 100 db, azaz egyszáz darab Új Részvény kerül jóváírásra. A részvényfelosztás
technikai lebonyolításával összefüggésben a részvényeseknek nincs tennivalója.
Budapest, 2021. június 24.
GOPD Nyrt.

