KÖZLEMÉNY
Az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122
Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-041206, továbbiakban: Részvényes) mint a
Takarék Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1125 Budapest,
Fogaskerekű utca 4-6., cégjegyzékszáma: Cg.01-10-043987, továbbiakban: Társaság) egyedüli
részvényese 2019. június 26. napján határozatával döntött a Társaság által kibocsátott 792 db, azaz
hétszázkilencvenkettő darab, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, összesen
79.200.000,-Ft, azaz hetvenkilencmillió-kettőszázezer forint névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított
törzsrészvények 792 db, azaz hétszázkilencvenkettő darab, egyenként 100.000,- Ft, azaz egyszázezer
forint névértékű, összesen 79.200.000,-Ft, azaz hetvenkilencmillió-kettőszázezer forint névértékű
dematerializált törzsrészvényekké történő átalakításáról.
A Társaság vezérigazgatója az alapítói határozatban rögzített felhatalmazás alapján jelen hirdetménnyel
felhívja a tisztelt Részvényest, hogy a nyomdai úton előállított részvényeit átalakítás céljából nyújtsa be a
jelen hirdetményben foglaltak szerint.
1) Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására
A Társaság jelen hirdetménnyel hívja fel a Tisztelt Részvényesét, hogy a nyomdai úton előállított
részvényeket dematerializált értékpapírrá való átalakítás céljából az alábbiakban meghatározott
időtartamon belül érvényesen nyújtsa be az alábbi helyen és megjelölt időszakban.
Az érvényes benyújtás feltételei:
a) nyomdai úton előállított részvények a megjelölt időtartam alatt, a megjelölt helyen kerülnek
átadásra,
b) a részvények átadásával egyidejűleg a Részvényes rendelkezik értékpapír-számlával, és
megadja az azt vezető befektetési vállalkozás vagy hitelintézet nevét és KELER-nél vezetett
értékpapírszámla számát.
A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az értékpapír, mint
adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható.
A fenti feltételek együttes teljesülésének hiányában a nyomdai úton előállított Részvények be nem
nyújtott részvényeknek tekintendők, azaz az átalakítás értéknapján a Részvényes értékpapír-számláján
dematerializált részvények jóváírására sem kerül sor.
A Részvényes minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény után a benyújtott
részvénnyel azonos darabszámú, azonos névértékű, azonos részvényesi jogokat megtestesítő
dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosult.
A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (1125 Budapest, Fogaskerekű utca 4-6.).
A részvények benyújtására nyitva álló időszak: 2019. június 27. és 2019. augusztus 26. között,
munkanapokon 9.00 és 16.00 óra között. Az átvételre dr. Takács Krisztina vezérigazgató jogosult.
Az átalakítás napja (Tpt. 11.§ (1)alapján): 2019. augusztus 27.
Amennyiben a begyűjtési határidő előtt mind a 792 db nyomdai úton előállított részvény érvényesen
benyújtásra kerül, abban az esetben a Vezérigazgató dönthet a begyűjtési terminus korábbi lezárásáról,
melyről Hirdetményben tájékoztatja a Részvényest.
Az átalakítás napján kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a Részvényes értékpapírszámlákon történő jóváírására.
Az átalakítás napján a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja,
helyükbe a dematerializált részvények lépnek.
Az átalakítás napjával a Társaság határozatával a korábban nyomdai úton kibocsátott 792 db nyomdai
úton előállított részvényét érvénytelenné nyilvánítja, melyet (98/1995.VII.24) Korm. rendelet alapján) a
részvényeken foganatosít.
2) Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények:
Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a Társaság nyilvántartásba veszi. Az
átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton
előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a központi értéktár a Társaság számára
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vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga
a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti.
Az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítésének
szabályai az alábbiak:
•

az érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság
az átalakítástól számított 6 (hat) hónapon belül hirdetmény útján megjelölt befektetési
vállalkozás vagy hitelintézet közreműködésével értékesíti;

•

az érintett részvények megszerzésére csak azon részvényesek jogosultak, akik a benyújtásra
nyitva álló időszakban a tulajdonukban álló nyomdai úton előállított részvények egy részét
érvényesen benyújtották;

•

az érintett részvények ellenértéke megegyezik a részvények névértékével;

•

a részvényeket megszerezni kívánó részvényesek vételi szándékukat a hirdetmény útján megjelölt
befektetési vállalkozás vagy hitelintézet felé írásban kötelesek jelezni. A vételi ajánlat elbírálása a
megjelölt befektetési vállalkozáshoz vagy hitelintézethez való beérkezés sorrendjében, a
rendelkezésre álló még nem értékesített részvények számának függvényében történik;

•

az értékpapír a megszerezni kívánt részvények ellenértékének megfizetését követően kerül a
részvényes értékpapírszámláján jóváírásra.

Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva álló határidőt követő első
részvényesi döntéshozatal alkalmával a Tpt. 12. § (1) bekezdése alapján a nem értékesített részvények
névértékének összegével az alaptőkét leszállítja.
Az érvénytelenné nyilvánított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak átadásával,
értékpapírszámlája adatainak megadásával az érvénytelenített részvény tulajdonosa követelheti részére
a dematerializált részvény jóváírását, vagy ha a részvények teljes mennyiségének értékesítése
megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A Társaság az értékesített
dematerializált értékpapírok ellenértékét az igény érvényesítésig felmerült költségekkel csökkentve fizeti
ki az érvénytelenített részvény átadása esetén a részvény utolsó igazolt tulajdonosának, az
értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó szabályok figyelembevételével. A Társaság
az értékesített dematerializált részvény ellenértéke után kamatot nem fizet. Az ellenérték összegéről,
kifizetésének helyéről, feltételeiről és kezdő időpontjáról a Társaság a Társaság honlapján hirdetményt
tesz közzé. Kifizetésre a 6 (hat) hónapos határidő leteltét vagy az összes érvényesen be nem nyújtott
nyomdai részvény helyébe lépő dematerializált részvény értékesítését követően kerül sor.
3) Egyéb tudnivalók
A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések
megszűnnek. A dematerializált részvényekre vonatkozóan a Társaság az átalakítás napjára, mint
fordulónapra vonatkozóan tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt-től, melynek adatai alapján kerül
sor a sorszámokat nem tartalmazó részvénykönyv felállítására.
A részvények átalakításával (benyújtásával) kapcsolatosan a Társaság székhelyén munkaidőben,
valamint a tkkzrt@tkkzrt.hu e-mail címen kérhető további tájékoztatás.
A Társaság a jelen hirdetményt teljes terjedelmében megjelenteti a Cégközlönyben is.
Budapest, 2019. július 16.
Takarék Központi Követeléskezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
képviseletében eljár:
Dr. Takács Krisztina vezérigazgató

2

