
 

 

 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a 
továbbiakban: „Társaság”, „MASTERPLAST Nyrt.”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: 
- Tibor Dávid, az Igazgatótanács elnöke 2018. március 26-án a Budapesti Értéktőzsdén (1054 Budapest, Szabadság 
tér 7.) a Concorde Értékpapír Zrt-n (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) keresztül 600,06 Ft/db átlagáron 499.550 
darab MASTERPLAST törzsrészvényt értékesített, amelynek következtében szavazati jogot biztosító 
MASTERPLAST törzsrészvényeinek száma 5.266.626 darabról 4.767.076 darabra, szavazati jogának aránya – a 
35%-os küszöbértéket átlépve – 36,07%-ról 32,65%-ra csökkent; 
- Korábbi MASTERPLAST törzsrészvényei mellé a Társaság felé történt bejelentés alapján a 2018. március 26-i 
tranzakciók hatására a Sinkó Ottó érdekeltségébe tartozó SOH Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 
Székesfehérvár, Felvidéki u. 4.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg. 07-09-004386) 
125.000 darab, a Lakatos Péter érdekeltségébe tartozó LPH Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 
Székesfehérvár, Berényi út 72-100.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága Cg. 07-09-
004387) 125.000 darab szavazati jogot biztosító MASTERPLAST törzsrészvényt szerzett a Budapesti Értéktőzsdén 
a Concorde Értékpapír Zrt-n kerszetül, így szavazati joguk aránya 2,67% és 2,67%, összehangolt eljárásukra 
tekintettel szavazati jogot biztosító MASTERPLAST törzsrészvényeik száma együttesen 779.676 darab, szavazati 
joguk aránya együttesen – az 5%-os küszöbértéket átlépve – 5,34% . 
 
Tibor Dávid részesedésének valamint a SOH Kft. és a LPH Kft. együttes részesedésének mértéke a hivatalos 
nyomtatvány szerinti bejelentés alapján a következő: 
 
 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének 
bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

 
1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 

kapcsolódikii: MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[ X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését 
eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 
[] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Tibor Dávid 
4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: - 
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2018.03.26. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 35% 
7. Bejelentett adatok: 
 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 
A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 
MASTERPLAST 
törzsrészvény 
HU0000093943 
 

5.266.626 db 5.266.626 db 4.767.076 db 4.767.076 db  32,65 - 

        
A) RÉSZÖSSZEG 
(a szavazati jogok 
összesítése 
alapján) 

5.266.626 db 5.266.626 db 4.767.076 db 4.767.076 db  32,65 - 

 
 
 
 
 



 

 

Pénzügyi eszközök 
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii: 
A pénzügyi eszköz, 
illetőleg 
megállapodás  
típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 
időszak/határidőxv  

Az eszköz 
felhasználása/átváltása 
esetén megszerezhető 
szavazati jogok száma  

Szavazati jogok %-
a 

     
     
  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

  

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 
 4.767.076 db 32,65 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: - 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: - 
[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: - 
 

 
A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének 

bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 
 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 
kapcsolódikii: MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 
[ X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését 
eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 
[] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: SOH Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság valamint 
LPH Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: - 
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2018.03.26. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): együttesen 5% 
7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 
A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 
MASTERPLAST 
törzsrészvény 
HU0000093943 
 

529.676 db 529.676 db 779.676 db 779.676 db  5,34 - 

        
A) RÉSZÖSSZEG 
(a szavazati jogok 
összesítése 
alapján) 

529.676 db 529.676 db 779.676 db 779.676 db  5,34 - 

 
Pénzügyi eszközök 
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii: 
A pénzügyi eszköz, 
illetőleg 
megállapodás  
típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 
időszak/határidőxv  

Az eszköz 
felhasználása/átváltása 
esetén megszerezhető 
szavazati jogok száma  

Szavazati jogok %-
a 

     
     
  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

  

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 
 779.676 db 5,34 



 

 

 
8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: - 
9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: - 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 
10. További információk, ha szükséges: A SOH Kft. valamint a LPH Kft. a részvényvásárlás során összehangoltan jártak el, 

a SOH Kft. 389.838 darab, a LPH Kft. 389.838 darab részvénnyel rendelkezik, részesedésük együttesen számítva 
meghaladja az 5%-os küszöbértéket. 

 
 
 

Mindezek alapján a Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a bejelentések alapján:  
 

Név Letétkezelő 
 

Mennyiség (db) Részesedés (%) 
 

Tibor Dávid nem 4.767.076 32,65 

Ács Balázs nem 4.455.046 30,51 

OTP Alapkezelő Zrt. nem 908.727 6,22 

SOH Kft. és LPH Kft. 
együttesen 

nem 779.676 5,34 

Összesen  10.910.525 74,72 

 
 

Tibor Dávid bejelentését mellékeljük. 
 
 

MASTERPLAST Nyrt. 
 


