
FÜGGETLEN KoNYWIZSGÁLóI JELENTÉS

A MASTERPLAST Nyrt. tulajdonosainak

A MASTERPLAST N}Tt' 2011. február ].jén megtaltott közgyúlése (19/2011' számú
közgyúlési batáÍozat) a7' NyIt' Igazgatótanácsa részére felhatalmazást adott zátkörű
tőkeemelés végrehajtására, mely felhatalmazás alapjáí az IgMgatótanács tőkeemelést hajt
végre az Nyrt-né] o]y módon, hogy a MAST]jRIoAM Gyfu1ó és Kereskedelmi Kfi. (8143
sárszentmihály Aryád u. 1/a., Cg: 07-09-010439) társaság trrlajdonosai kijzül Balogh RóbeÍ
(anyja neve: Csikos Esaer Erzsébet' lakcíme: 2840 oroszlány, Bánki D' u. 63' 1. enr' 3.a.) a
MASTERFOAM Gyfutó és Kereskedelmi Kll-ben lévő 10 %-os üZletrészét apportáLja a
Részvén}társaságba.

Megbízást kaptunt a MASTERPLAST Nyft-tő] az appolt tárgyát képező iizletrész előzetesen
megállapított piaci értékének felülvizsgálatára'

A gazdasági társaságoklól szóló 2006' évi lv. törvény 209' s (1) bekezdésébeí Íbglalt
előírásokkal összhangban elvégeztük az apport tárgyát képező MASTERFoAM Gyá.tó és
Kereskedelmi Kft' 10 7o-os iizletrészének éItéke]ését'

Az appoft értékelését a magyar Nemzeti Kijnywizsgá1ati Standaldok és a könyvvizsglíatra
vonatkozó - Magyarországon érvényes - tön'ények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk
végre' A fentiek éfielmében az appofi értéke]ésének ten'.ezése és elvégzése révén kellő
bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az apport é ékelése nem tartalmaz ]ényeges hibás
állításokat. Az éfiékelés magában foglalta az appolt tárgyát képező Kft. eszközeinek és

kötelezettségeinek tótcles vjzsgálatát. MeggyőződésünJ<. hogy munkánk meglélelő alapot
nyújt a könywizsgálói záradék (vélemény) megadásiíhoz'

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok és iülbrmációk alapján elvégeztiik az appolt tárgyát
képezó MASTERFoAM GyrÍtó és Kereskedelmi Korlátolt Fe1eiősségű 

.larsasag piaci
értékének meghatározásával kapcsolatos kalkuláció fe1ü]vizsgálatát.

A tőkeemelóst a Részvénlársaságba belépő új tulajdonos nem pénzbeli hozzájárulás
formájában hajtja végre' Az appoí táIgya az NjASTER|oAM Gyánó ós Kereskcdelmi Kf1-

10 o%-os iiz]etrésze' amely megfelela gazdasági Lírsaságokról szóló 2006' évi IV. törvény 13.

s (2) bekezdésében foglalt követelnén'veknek, ezáltal jogszerűen az appoftá]ás tiírgya ]ehet.

Az iizletrész és az ellenében kibocsátaídó részvények piaci éfiékének meghatározásához a
Masterylast válla]atcsoport hosszú távú leányvállalati részesedés konverziós programjának
modellszámítását alkalmaztuk' a konvcrziós proglam csereéfték számítása alapján, alnely
meghatározta' hogy a leányvállalat mi]yen hozzáadott éfiéknövekmén)'t je]ent a
vál lalatcsoooÍt teliesítménvértékéhez.
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AZ N-v ' e]készílel|e 2012. június 30' fordlllónapra a konszolidá]t iéléves beszámolóiát, és
Íigye]embe vettiik a Mastelp]ast Nyrt' 2012' augusz|us 3i-i fordu]ónapon nyilvántartott
részvényálfolyanát. amely kiinduló alapja volt éItékelésiinknek'

Az apport tárB.}_át képező MASTERFoÁM Gyártó és Kercskedelmi Kft. 107o-os
Íizl€trészén€k piaci érÍéke és az apport ellenében biztosítandó részvények száma,
nóyórtóke ós kibocslitási értéke az alábbiak szerint alakul:

Adatok Frban

Apportá|ó
megnevezésé

I ut.
arány a
Kft-ben

L'lzIetrész
névér1éke

UzIetrész
piaciértéke
(kerekítve)

Részvények
száma

Részvények
össz.

névéÉéke

Részvények
kibocsátásiértéke

idb

Részvények óssz.
kibocsátásiértékC

BaIooh Róbeít 104/r 300.000 28 318.950 51 489 5 148.900 550 28.318.950

Záradék:.

A könyvvizsgálat során az apport értékét' könyvelési és bizonylati 
^|átáÍnasztását 

az
érvényes magyar Nemzeti Könprizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltuk és ennek alapjáIr elegeÍdő ós megfelelő bizonyosságot szereztünk arÍól,
hogy az apportá|ásra kerülő Íizletrész órtékének meghatározását a magyar számviteli
t.irvényben foglaltak és a Maryarországon elfogadott álta|ános számviteli e|vek szerint
végezték el.

véleményiink szerint az apportálásra került 109/o-os üzletrész felek által előzetesen
megál|apított értéke összhangban yan az üzletrész ellenében adandó 51.489 db'
esr'errkéIrt 100 Ft néYértékű és 550 Ft kibocsátási értékű részvények számával és
névéftókéY€l' amel). 28.318.950 Ft piaci i'sszértókct kópvisel'

Székesfehérvár. 201 2' novembel 5'

-!í!' .! li{óF,j í ; .
]{ö rji." i'li.,|:E-|li ] 1.i.i

''lil !rak,,iliiri,!l!, t* I L! | :

könywizsgáló szervezet
Kis & Mó cz KönF.vizsgáló Kli'

Mkvk tagsági szám:001389

személyében l.elelős könyvvizsgáló
Kis Katalin

Mkvk tagsági szám:004808



FÜGGETLBN KoNYvvIZsGÁLóI JELENTÉs

A MÁsTtrRPLAsT Nyrt. ÍulajdonosaiDak

A MASTERPI-AST Nylt' 2011' február l-jén megtal1ott köZgyü]ésc (19/2011. szrímir
közgyűlési hatáÍozat) az Nyfi. Igazgatótanácsa részére felhatalmazást adott zártkörii
tőkeemelés végrehajíísára, mely felhatalmazás alapján az lgazgatótanács tőkeemelést hajt
végre az N}Tt-nél oly módon, hogy a MASTERPLAST Ukrajna Tov (Ukmjna, Ungvár,
Pavlovics u' 5') társaság tulajdonosai közül Borosh Stepan (anyja oeve: Voloszinovits
Erzsébet, lakcíme: Ukrajna, Ungvfu, Pavlovics u. 5') MASTERPLAST Ukrajna Kft-ben lévő
10 g/o-os L'lzletrészét appotálja a Részvén)'társaságba'

Megbízást kaptun} a MASTERPLAST N}Tt.től az appofi tá.gyát képező üzletész előzetesen
megállapított piaci éfi ékének felülvizsgálatríra.

A gazdasági tfusaságokól szóló 2006. évi Iv töNény 209' $ (l) bekezdésében foglalt
előírásokkal összhangban elvégeztiik az apport tárgyát képező MASTERPLAST Ukrajna Kft.
10 % -os tizletrészének éfiékelését'

Az appofi éfiékelését a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könF.vizsgálatra
vonatkozó - Magya.olszágon érvényes - tönr'ények és egyéb jogszabályok alapján lrajtottuk
végle. A fentiek éfielmében az apport éftékelésének tervezése és e]végzése révén ke]lő
bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az appon éItékelése nem tafialmaz lényeges hibás
állításokat. Az értékelés magábaü foglalta az apport tárgyát képező Kft. eszközeinek és
kötelezettségeinek tételes vizsgálatát' Meggyőződésiink, hogy munkink megfelelő alapot
nyújt a könyr'.vizsgálói záradék (vélemény) megadásához'

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk alapján elvégeztük az appot tlírgyát
képcző MASTERPLAST Ukajna Korlátolt lele]ősségű Társaság piaci éftékének
meghatározásával kapcso1atos kalkuláció Í.elü]vizsgálatát'

A tőkeemelést a Részvén}társaságba belépő új tu]aidonos nem pénzbeli hozzájrirulás
fotmájában hajtja végre. Az appofl tárgya az MASTERPLAST Ukrajna Kft- 10 %-os
üzletrésze. amely megfelel a gazdasági társaságokól sZó]ó 2006. évi Iv töNény 13. s (2)
bekezdésében fog1alt követelményekoek' ezáltal jogszenien az appoltálás tárgya lehet'

Az üzletrész és az ellenében kibocsátandó részvények piaci óÍtókének meghatározásiíhoz a
Mastelplast válalatcsopo hosszú távú leán}.vállalati részesedés konverziós programjának
modellszánítását alkalmaztuk' a konverziós plogram csereéfiék számítása alapjáí, amely
meghatároáa, hogy a leányvállalat m1lyen hozzáadott éfiéknövekmén}1 jelent a
válla]atcsoport teljesítményértékéhez.

A7 N).ll. elkészítette 2012. jÍlnius 30' 1brdu1ónapn a konszolidált léléves beszámolóját, és
figyelembe vettük a Masterplast Nyt. 2012' augusz,fus 3l-i fordulónapon nyilvántartott
részvényárlblyamát, amely kiinduló alapja volt értékelésiinknek'



Az ipport tárgyát képcző NIASTERPLAST UkrajÍa
órtéke és az appoft ellenében biztosítandó rés^'ények
órtókc az alábbiak szerint alakul:

Kft. 10.l.os üzletrészének piaci
száma' nóvértéke és kibocsátási

Záradék:

Á könyr'vizsgálat során az apport értókét, kiin}.t clési és bizonylati alátámasztását az
érvényes magy_ar Nemzeti Kön}'!.vizsgá|ati standardokban foglaltak szerint
fclülvizsgáltuk és ennek alapján e|egendő és m€gf€|e|ő bizonyosságot szereztiink arról,
hory az apportálásra kerülő üzletrész értékének m€ghatározását a maryar számviteli
törvényben fog|altak ós a Magyarcrszágon clfogadott általános számviteli e|vek szerint
végezték el.

véleményüík szerint az apportá|ásra k€rült 107o.os iizletrész fclek által előzetesen
megállapított értéke összhangban van az iizletlész ellenében adandó 1,l5'776 db'
egyenként l00 Ft nóvértékű és 550 Ft kibocsátási értékű részvények számáva| és
névértékéve|' ame|y 80.l76.800 Ft piaci összértéket képvisel.

Sze|es|ehén ár. '0 L2' no\ember 5'

könyw jzsgáló szervezet
Kis & Mó cz Könyvvizsgáló K-|t'

Mkvk tagsági szám:001389

\ , i":1-.

személyében fclelős kön}.wizsgáló
Kis Katalin

Mkvk tagsági szám:004808

I:(]Ís .:J l.''Tó]fr i(.] l':

li(ö.:.r'r''ill::*áii .i i
':'lil Szalitlctr,rr!,. ilillcnJ l

Apportá|ó
megnevezése

Tul.
aíány a
Kft-ben

UzIetrész
névéÉéke

(EUR)

tJzIetrész
piaciértéke
{kerekítve)

(HUF)

Részvények
száma

Részvények
össz-

névértéke
(HUF)

Részvények
kibocsátási értéke

HUF/db

Részvényék i
kibocsátásié

(HUF)

Borosh Stepar 10% 381 1 80.176.800 145.776 14.577.604 550 80.176.80



FÜGGETLEN KÖNYwIZscÁLóI JELENTÉS

A MASTERPLAST NyrÍ. tü|ajdonos.rinak

A MASTERPLAST Nyrt. 2011. február l-jón megtaltott kijzgyií]ése (19/2011. számú
közgyii]ési hatfuozd|) az Ny.t' lgazgatótanácsa részére felhatalmazásl adott zártköni
tőkeenelés végrehajtására, mely 1élhatalmazás a]apján az lgazgatótaíács tőkeemelést hajt
végre az N}.r1-né1 oly módon, hogy a MASTERPLAST YU D.o.o' (széL1rely: Szerbia'
Szabadka' Bodrogvári Ferenc u' 172', cégjegyzékszám: 08751005) társaság tulajdonosai
közül Bunford Tivadar (anyja neve: BáljDt llonka; lakcím: 24000 Szabadka, Kalora
Milodanovica 20/A., Szerbia) a MAS].ERPLAST YU D'o.o' tlírsaságban lévő 15 %-os
üzleÍészét appoltáija a RészvénÍársaságba'

Megbízást kapfunk a MASTERPLAST N"vfi{ől az appofi tárgyát képező üzletrész előzetesen
megálapított piaci éÍékének fclülvizsgálatára.

A gazdasági társaságoklól szóló 2006. évi IV. törvény 209. $ (1) bekezdésében foglalt
előírásokkal öss7-hangban elvégeztük az appofi tárgyát képező MASTERPLAST YU D'o.o'
1 5 o%-os iiz]etrészének értékelését'

Az appolt éItéke]ését a magyal Nemzeti Kőnyvvizsgálati Standardok és a kön}.!.vizsgá1atra
vonatkozó - Magyalofszágon éNényes - 1örvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk
végre. A Íéntiek éftelmében az appolt étékeléséllek teNezése és elvégzése révén kellő
bizonyosságot kell szereznűnk irrról, hog)' áZ appoft értékelése nem tafialmaz lényeges hibás
állításokat. Az értékelés magában foglalta az apport tárgyát képező társaság eszközeinek és
kötelezettségeinek tételes vizsgálatát. Meggyőződésünk' hogy muntánt megfelelő alapot
nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok és információk aJapján elvégeztilk az appoft tárgyát
képező MASTERPLÁST YU D.o.o' piaci értékének meghatározásával kapcsolatos
kalkuláció feiülvizsgálatát'

A tőkeemelést a Részvén1t1rrsaságba belépő új tu]ajdonos noln pénzbeli hozzájárulás
fotmájában hajtja végre. AZ appoft tárgya a MASTERPLAST YU D-o'o. 15 %-os üzletlésze.
amely mcgfelel a gazdasági társaságokó1 szóló 2006' évi IV. törvény 13. $ (2) bekezdésében
foglalt követelménycknek, ezá1tal j ogszerűen az appofiáás tárgya lehet'

Az iiz]etrész és az e]lenében kibocsátandó részvények piaci éftókének meghatározásához a
Mastelplast válla1atcsopofi hosszú távíl leán).vállalati Észesedés konveziós programjának
modellszámítását a]kalmaztuk' a konverziós program csereéfiék számítása alapjiín, amely
meghatiározta. hogy a leányvállalat milyen hozzáadott értéknövekmónÍ jelent a
vá11alatcsopo teliesítménvértékéhez.
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Az NyIt. e]kószitettc 2012' június 30' Íbrdu]ónapla a konszolídált féléves beszámolóját' és

figyelen'rbe vettük a Masterplast NyÍ. 2012' augusztus 31-i Íbrdulónapon nyilvántaftott
részvényrár1blyamát' amely kiinduló alapja volt értékelésünknek.

Az apport tárgyát képező MÁSTERPLAST YU D'o.o. 15 7o-os üz|elrészének piaci
értéke és az apport ellenében biztosítandó rész!'ények száma, névértéke és kibocsátási
értéke az alábbiak szerint alakul:

AppoÉá|ó
megnevezése

Tul.
arány a
D.o.o-
Dan

tJzIetrész
névértéke

(EUR)

LJz|etrész
piaci értéke
(kerekítve)

íHUF)

Részvények
szema

Részvények
ossz-

névértéke
{HUF)

Részvények
kibocsátási értéke

HUF/db

Részvények össz.
kibocsátási éÉék€

(HUF}

BunÍord
Tivadar 15% 603,57 '130.892.850 237.987 23.798.740 550 '130.892.850

ZáÍadék].

A kiin}"r.vizsgálát során az apport értékét' kiin}Ye|ési és bizony|ati a|átáÍr^sztását 
^zérvényes masr'ar Nemzeti Kön}.i.vizsgálati Standardokban foglaltak szerint

felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztÍink arról'
hog]'' az apportálásra kerülő üzletrész értékéüek meghatározását a magyar számYiteli
törvényben fogla|tak és a Magyarclszágon elfogadott álta|ános számviteli elvek szednt
végezlék e|.

véleményünk szerint az apportálásra került 15 yo.os üzletrész fe|ek által előzetesen
megá||apított éÍéke összhangban van az üzleÍrész ellenében adandó 231'987 db'
egyenként 100 Ft névértékű és 550 Ft/db piaci értékű részvények számáYal ame|y'
130.892'850- Ft iisszértóket képvisel.

Székesfehérvár, 2012. november 5.

1(1B &MóÉ{c']
..iln. 'r !l'ct '' ií ..

::'
kön}'\.vjzsgáló szervezet

Kis & Móricz Könywizsgáló Kft.
Mkvk tagsági szám:001389

r tld /i)

személyében lélelős kön}.wizsgáló
Kis Katalin

Mkvk tagsági szám:004808



FÜGGETLEN KoNYvvIZsGÁLóI JELENTÉS

A MASTERPLAST Nyrt. tulajdonosainak

A MASTERPLAST Nyrt' 2011' február 1.jén megtafiott közgyűlése (19/2011. szímú
közgyűlési hatáIozat') az Nyft. Igazgatótanácsa részóre felhatalmazást adott zátköríí
tőkeeme]és végrehajtásfua' mely fe]hatalmazás a]apján az Igazgatótanács tőkeemelést hajt
végle az Nyrt-né] oly módon' hogy a MASTERPLAST Gyártó és Kereskedelmi KÍ.t' (8i43
Sárszentmilrály Arpád u' 1/a., Cg: 07-09-013368) tarsaság tulajdonosai közül császáI Zsolt
(anyja neve vas Elzsébet, lakcíme: 8000 Székesfehérwár, Sarló u. 25. 6/25') a
MASTERPLAST Gyfu1ó és Kereskedelmi Kll-ben lévő 2.5 %-os iizletíészét apportáLja a
Részvénytlírsaságba.

Megbízást kaptunk a MASTERPLAST Nyrt-től az appofi tlírgyát képező üzletiész előzetesen
megá]]apított piaci éfiékének 1.e1ülvizsgálatfua.

A gazdasági tfusaságokól szóló 2006' évi Iv. tön'ény 209' $ (1) bekezdésében loglalt
előírásokkal összhangban e]végeaük az apport tárgyát képező MASTERPLAST GyáItó és
Kereskedelmi Kft' 2'5 o%-os üzletrészének értékelését.

Az appolt éÍékelését a magyal Nemzeti Kön).Wizsgálati Standardok és a kön)n"vizsgálatm
vonatkozó - Magyarországon érvényes - töÚ'éu'vek és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk
végre. A fentiek értelmében az apport értéke]ésének tervezése és elvégzése révén kellő
bizonyosságot kei] szeleznün]( aITól. hogy az appoft értékelése nem tartalmaz lényeges hibás
állításokat. Az éItéke]és magában fogla|ta oz appofl tfug)át kepezö Kft. eszközeinek és
kötelezettségeinek tételes vizsgálatát' Meggyőződésünl<, hogy munkánk megfelelő alapot
nyújt a könyr'wizsgálói záradék (véleméíy) megadáslíhoz.

A rendelkezésrc bocsátott dokumentumok és infomációk a]apján elvégeáük az appofi tárgyát
képező MASTERPLAST Gyártó és Kereskede]ni Korlátolt Felelősségű Trírsaság piaci
éft ékének meghatározásával kapcso]atos kalkÜláció felülvizsgá1atát.

A tőkeemeiést a Részvénytársaságba belépő új tr ajdonos nem pénzbeli hozzájárulás
fomájában hajtja végre. Az apporl tárgya az MAS I.ERPLAST Gyártó és Kereskedelmi Kft.
2'5 o%-os üzletrésze. amely megfelel a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi Iv' tijr''éí)' 13.

$ (2) bekezdésében fog]alt követe]ményeknek, ezálta] jogszeúc az appoúá]ás tfugya lehet'

Az úzletfész' és az e]]cnében kibocsátandó részvények piaci éftékének meghatrirozásához a
MastelTlast vállalatcsoport hosszú távú leányvállaIati rÓszesedés konverziós programjának
modellszámítását alkalmaztuk, a konverziós program csereéúék számítása alapján' amely
meghatároÍa. hogy a leányvállalat milyen hozzáLadotÍ éftéknövekménÍ ielent a
viílla]atcsoport teljesítményér1ékéhez.
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Az Nyrt- elkészítette 2012. június 30. 1brdulónapra a konszolidált féléves beszámolóját, és
figyelembe vettük a Masteiplast N}'rt' 2012' augusztus 31-i ibrdulónapon nyilvántartott
részvényár|olyamát, amcly kiinduló alapja volt értékelésiinknek.

Az apport tárgyát képező MASTERPLAST Gyártó és K€reskcd€lmi Kít. 2,5 yo-os
üzletrészén€k piaci órtéke és az apport ellenében biztosítandó részvények száma.
névórtéke és kibocsátási értéke az alábbiak szerint 

'laku|:
Adatok Ft-ban

ApporLá|ó
megnevezése

Tul.
arány a
Kft-ben

uzlelrész
névértéke

Uzletrész
piaciértéke
(kerekítve)

Részvények
szema

Részvények
össz.

névértéke

Részvényék
kibocsátásiértéke

/db

Részvényék össz-
kibocsátásiértéke

császáÍ zsoIt 2.5v" 250.000 25 298 350 45.997 4.599 700 550 25.298.350

záradék|

A könywizsgálat során az apport értékét, könyve|ési és bizonylati a|átám^sztását az
érvényes magyar Nernzeti Könywizsgálati standardokban foglaltak szerirrt
felülvizsgáltuk és ennek alapján e|egcndó és megfeleló bizonyosságot s;ereztünk arról,
hogy az apportáIásra kerülő üzletrész éItékének meghatározását a magyar szányiteli
törvényben fog|altak és a Maryarországon elfogadott áItalános számvitéli elvek szerint
vógezték el.

Véleményünk sz€rint az apportálásra került 2'5 oÁ-os iz|etrész felek által előzetesen
megá|lapított értéke összhangban van az üzletrész cllenében adandó 45.997. db,
eryenként 100 Ft nóvértékíi ós 550 Ft kibocsátási értékű részvénYek számával és
né\ értékéve|. ame|y 25.298'J50 Fl piaci összérléker kópvise|.

Székesfehérvár' 20l2' novembel 5.
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FÜGGBTLEN KÖNYvVIZsGÁLóI JELENTÉs

A MASTERPLAST Nyrt. tulajdonosainak

A MASTERPLAST Nyn. 2011. február l-.ién megtafiott közgyúlése (l9/20l1. számú
közg).tílési határozat) az Nyrt' Igazgatótanácsa részére felhatalmazást adott Zártkörű
tőkeemelés vé$ehajtására' mely felhatalmazás a]apján az Igazgatótanács tőkeemelést hajt
végre az Nyrt.nél oly módon' hogy a MASTERPLAST Gyrí1ó és Kereskedc]mi Kft. (8143
Sfuszeítmihá]y Arpád u' 1/a'' Cg: 07-09-013368) tfusaság tulajdonosai közül vercb-Dér
Zo]tán (anyja neve: Port Jolán, lakcím: 248j GáIdoDy, Fogas utca l8. 1.a.) a
MASTERPLAST Gyfu1ó és Kereskedelmi Klt-ben lévő 2.5 %-os üzletészét appoftálja a
Részvén1társaságba'

Megbízist kaptunk a MASTERPLAST Nyí-től az appofi tárgyát képező üz]etrész előzetesen
megállapított piaci éfi ékének Í'elülvizsgálatára.

A gazdasági tfusaságokól szóló 2006. évi Iv' törvény 209. $ (1) bekezdésében foglalt
e]őíIásokkal összhangban elvégeztiik az appofi táIgyát képező MASTERPLAST Gyfutó és
Kereskedelmi Kft. 2,5 %-os üzletrészének értékelését.

Az apport értékelésót a magyar Nemzeti Kön}nvizsgá]atí Standardok és a kön}.wizsgálatra
vonatkozó . Magvarországot,t éNényes - töIvények és egyéb jogszab.i]yok alapján hajtottuk
végre' A léntiek érte]mében az apporl éÍtékelésének tenezése és elvégzése révén kellő
bizonyosságot kell szerea1tink arról, hogy az appofi énékelése nenl ta1talmaz lényeges hibás
állitásokat. Az éítikclés magában fog]alta az appofi tárgyát képező Kft' eszközeinek ós
köte]ezettségeinek tételes vizsgálatát. Meggyőződésünk' hogy mru*.ínt meg1é]elő alapot
nyújt a könn.vizsgálói zándék (vélemény) rnegadásához.

A rendelkezésre bocsáto1t dokumentumok és inlbrmációk alapján elvégeztilk az apport tfugyát
kópező MASTERPLAST Gyártó és Kereskede]mi Kor]átolt Fe]elősségú Társaság piaci
értékének meghatározásával kapcso1atos kalkuláció felülvizsgá1atát'

A tőkeeme]ést a Részvénytiírsaságba belépő ílj tulajdonos nem pénzbeli hozzájáulás
formájában haitia végrc. Az apport tárgya a MASTERPLAST Cyfuló és Keleskedelmi Kft'
2,5. o/o-os üzletrésze, amely mcgfelel a gazclasági társaságokIól szóló 2006. évi Iv' tö.vény
13' $ (2) bekezdésében 1bglalt követelményeknek. ezáltal jogszerúen az appofiálás tfugya
lehet.

Az üzletrész és az ellcnében kibocsátandó rószvények piaci értékéíek meghatározásához a
MastelT]ast vála]atcsoport hosszú távú leányvallalati részesedés konverziós plogramjának
modellszámítását alkalmaztuk, a konverziós progam csereéÉék számítása alapján' amcly
mcghatározta' hogy a ieányvállalat milyen hozzáadott éÍéknövekményt jelent a
vállalatcsooo11 te] jesítménvórtékéhez.
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Az Nyft' elkészítettc 2012. jÍlnius 30. fordrrlónapra a konszolidált féléves beszánolóját. és
ligyelembe vettük a Nlaste1plast NyÍt. 2012' augusztus 31-1 fordulónapon nyilvántaftott
részvényárlölyaInát' amel-v kjinduló alapia \'olt éftéke]ésünknek.

Az apport tárgyát képező MASTERPLÁST Gyártó ós Kclcskedclmi Kft.2,5 7o-os
üzletrészének piaci értéke és az appoú ellenében biztosítandó részvények száma'
nóvértóke és kibocsátási éÍtéke az alábbiak szerint alakul:

Adatok Ft-ban

Apportá|ó
megnevezése

Tul.
a|ány a
Kft-ben

uzIetrész
névértéke

uzIetrész
piaciértéke
íkeÍekítvé)

Részvények
száma

Részvények

névéÉéke

RészVények
kibocsátási értéke

/db

Részvények össz.
kibocsátásiértéke

Vereb - Dér
zo|tán 2.5% 250.000 25 298.354 45.997 4.599.700 550 25.298.350

ZáÍ^dék..

A kön}n.vizsgáIat során az apport értékét' kön}Yelési és bizonylati alátámasztását az
érvényes magyar Nemzeti Könpr'izsgálati standardokban fog|altak szerint
felülvizsgáltuk és eníek alapján elegendő ós megfel€lő bizonyosságot szereztünk arról,
hogy az apportálásra kerülő üzletrész értékének meghatározását a magyar számviteli
törvónybcn foglaltak ós a Magyarországon e|fogadott általáÍos számviteli €lvek szerint
végezték eI.

vé|eményünk szerint az apportálásra került 2,5 yo.os üzletrész fclek á|tal előzetesen
megá||apítotÍ értéke összhangban van az üzletrész ellenében adandó 15.997 db'
egye ként 100 Ft névértékű és 550 Ft kibocsátási értékű részvények számával és
nóvéÉókével, amcly 25.298.350 Ft piaci összéúéket képyisel'

Székesfehérvár. 2 01 2 ' november 5.
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