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A Budapesti Értéktőzsde Zrt. aukciós modulján keresztül történő 

 

ÉRTÉKESÍTÉSI AJÁNLAT 

a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék 

Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 07-10-001342; a továbbiakban „Kibocsátó”, 
„Társaság”) 

100.- Ft névértékű, ’A’ sorozatú, dematerializált, már korábban kibocsátott, a Budapesti 
Értéktőzsde terméklistájára a részvények ’B’ kategóriájába bevezetett, legfeljebb 

2.860.000 db törzsrészvényére 

 

 

A jelen Értékesítési Ajánlat tartalma nem minősül a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti 
Tájékoztatónak.  

A jelen Értékesítési Ajánlat szerinti aukció fogalma alatt a „Budapesti Értéktőzsde Zrt.  Szabályzata a 
Kereskedési Kódexről” című szabályzat szerinti aukció értendő.  

 

 

Eladó: Concorde Befektetési és Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-047032)  

Aukciós ajánlattevő: Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043521)  

 

 

1. Az Értékesítés összefoglalása 

1.1. 

Az Eladó értékesítésre ajánl fel legfeljebb 2.860.000 db azaz Kétmillió-
nyolcszázhatvanezer darab, a Kibocsátó által már forgalomba hozott és a Budapesti 
Értéktőzsde terméklistáján, a részvények ’B’ kategóriájában jegyzett 100.- Ft névértékű, 
’A’ sorozatú, dematerializált törzsrészvényt, melyek ISIN azonosítója: HU0000093943   
(a továbbiakban „Részvények”).  

1.2. 

Az Értékesítés a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (a továbbiakban úgy is, mint „Tőzsde”, 
„BÉT”) által lebonyolított Aukció keretében történik, a Tőzsde „Távkereskedés 
működtetésének és használatának rendjéről” című szabályzatban meghatározott 
Kereskedési Rendszer alkalmazásával.  
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1.3. 

A felajánlott Részvények az Eladó által a Társaság részvényeseitől, Ács Balázstól és Tibor 
Dávidtól kölcsönvett részvények. A kölcsön következtében az Eladó az Értékesítés 
időpontjában a Részvényekkel tulajdonosként rendelkezik. 

1.4. 

A felajánlott Részvények Értékesítés során befolyó ellenértékének 1.200.000.000.- Ft-ot 
azaz Egymilliárd-kétszázmillió forintot meg nem haladó részéből az Értékesítést 
követően a Kibocsátó zártkörű alaptőke-emelést hajt végre (a továbbiakban „Alaptőke-
emelés”), melynek során az Eladó az Értékesítésből származó vételárat ezen 
összeghatárig mint pénzbeli hozzájárulást szolgáltatja a Kibocsátó Alaptőke-emelése 
keretében. 

Az Értékesítés során 1.200.000.000.- Ft azaz Egymilliárd-kétszázmillió forint ellenérték 
feletti értékesítésre  -  legfeljebb 600.000.000.- Ft azaz Hatszázmillió forint ellenérték 
erejéig  -  csak akkor kerül sor, ha az Eladó a kialakult adásvételi részvényárfolyamon  -  
a Kibocsátóval egyeztetett feltételek szerint  -  értékesíteni kíván; ez esetben az Eladó a 
vételárral a 2.2. pont szerint számol el.   

1.5. 

A Részvényeket a Befektetők adásvétel jogcímén szerzik meg.  

A Részvények vonatkozásában értékesítési elsőbbség, elővásárlási jog nem áll fenn és a 
Részvények átruházása nem esik korlátozás alá.   

1.6. 

A Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei egyoldalú 
jognyilatkozatukkal 2012. május 11. napján e naptól 2012. november 23. napjáig 
számított időtartamra részvényeik minden jogcímen történő elidegenítésére vonatkozó 
moratóriumot vállaltak.  

1.7. 

Ács Balázs és Tibor Dávid 2012. május 11-i megállapodásuk alapján az Eladóval 
létesített kölcsönjogviszonyokban összehangolt felekként járnak el. 

 

2. Az Értékesítés célja  

2.1. 

Az Értékesítés célja a Részvények értékesítése annak érdekében, hogy a befolyt vételár 
1.200.000.000.- Ft-ot azaz Egymilliárd-kétszázmillió forintot meg nem haladó részéből a 
Kibocsátó Alaptőke-emelést hajtson végre. Amennyiben az Értékesítés során az 
elfogadott Aukciós Ellenajánlatok alapján 1.200.000.000.- Ft azaz Egymilliárd-
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kétszázmillió forint, vagy annál kevesebb összeg folyik be, az teljes egészében az 
Alaptőke-emelésre fordítandó.  

Az Alaptőke-emelés során az Eladó a bevételből pénzbeli hozzájárulást szolgáltat a 
Társaság számára, a Részvényeknek az Értékesítés során elért egyedi vételárával 
megegyező egyedi részvény-kibocsátási érték és darabszám mellett. A Kibocsátó 
tőkebevonásának célja a Társaság további hazai és külföldi fejlesztését elősegítő 
források biztosítása. Ennek keretében a piaci részesedés növelése a meglevő pozíciók 
továbberősítése és organikus növekedés útján, valamint további piacszerzés saját 
gyártókapacitások és a helyi termékkínálat bővítésével, akvizíciós lehetőségek 
kihasználásával Közép-Kelet-Európában. 

A Kibocsátó Alapszabályának 4.3. pontja alapján biztosított hatáskörében a Közgyűlés 
19/2011. (02. 01.) számú határozatával felhatalmazta az Igazgatótanácsot a Társaság 
alaptőkéjének felemelésére. Az Igazgatótanács az alaptőkét saját elhatározása szerinti 
gyakorisággal, összegben, a kibocsátási értéket saját hatáskörében meghatározva 
bármikor felemelheti, azzal a korlátozással, hogy 2016. február 1. napjáig az alaptőkét 
összességében oly mértékben emelheti fel, hogy a Társaság alaptőkéje az ötmilliárd 
forintot ne haladja meg. Az Igazgatótanács 17/2012.(04.25.) sz. valamint 20./2012. 
(05.10.) sz. igazgatótanácsi határozataival az Alaptőke-emelés jelen Értékesítési Ajánlat 
szerinti koncepcióját elfogadta. 

2.2. 

Az Értékesítés 1.200.000.000.- Ft-ot azaz Egymilliárd-kétszázmillió forintot meghaladó 
értékesítési volumenének célja megfelelő részvényárfolyam mellett az ezt meghaladó 
piaci igények kielégítésének biztosítása a Kibocsátó részvényeinek tőzsdei 
közkézhányad-növelése érdekében. 

Ez esetben az Értékesítést követően az Eladó az összes vételár 1.200.000.000.- Ft-ot azaz 
Egymilliárd-kétszázmillió forintot meghaladó részét Ács Balázs és Tibor Dávid 
ügyfélszámláján jóváírja. A nem értékesített kölcsönvett Részvényeket az Eladó Ács 
Balázs és Tibor Dávid részére az Értékesítés napját követő napon részvénytranszfer 
útján visszaadja.  

 

3. Az Alaptőke-emelés 

3.1. 

A Részvények értékesítését és az össz-vételár Eladó javára történt jóváírását követően a 
Kibocsátó az Alaptőke-emelést végrehajtja, legfeljebb 1.200.000.000.- Ft azaz 
Egymilliárd-kétszázmillió forint össz-kibocsátási érték mellett.  

A kibocsátott részvények számát és a tőkeemelés mértékét az Értékesítés során a 
legfeljebb 1.200.000.000.- Ft azaz Egymilliárd-kétszázmillió forint összértékig 
értékesített Részvények száma és az Aukcióban elért egyensúlyi áras részvényenkénti 
vételár (a továbbiakban „Vételár”) határozza meg, tekintettel arra, hogy az Alaptőke-
emelés keretében kibocsátandó új részvények (a továbbiakban „Új részvények”) száma 
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az Értékesítés során a legfeljebb 1.200.000.000.- Ft azaz Egymilliárd-kétszázmillió forint 
összértékig értékesített Részvények számával, egyedi kibocsátási ára pedig az 
Értékesítésben elért egyedi Vételárral megegyező. 

A Kibocsátó előzetes célja, hogy az Alaptőke-emeléssel kibocsátandó Új részvények 
egyedi kibocsátási ára a Társaság 2012. március 23-i alaptőke-emelése során elfogadott 
részvényenkénti kibocsátási értéket  -  630.- Ft-ot azaz Hatszázharminc forintot  -  az 
elérhető legmagasabb mértékben meghaladja.  

3.2. 

A Kibocsátó Közgyűlése 6/2012. (04.25.) sz. közgyűlési határozatával felhatalmazta az 
Igazgatótanácsot a Társaság részvényei nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos 
koncepció kialakítására, és ezzel összefüggésben  -  az Igazgatótanács írásbeli 
előterjesztése alapján  -  a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 313. § (2) 
bekezdése valamint az Alapszabály 12.8. pontja alapján a részvényeseket megillető 
elsőbbségi jog gyakorlását kizárta. 

Az elsőbbségi jog kizárására tekintettel a Részvényeket megvásárló Befektetők az 
Alaptőke-emelés keretében kibocsátott Új részvényekből nem részesülhetnek. 

3.3. 

Az Alaptőke-emelést követően a kibocsátott Új részvények tőzsdei bevezetése 
érdekében a Társaság a Tpt. 20. § (2) bekezdésével és 21. § (1) bekezdésével 
összhangban tőzsdei bevezetési Tájékoztatót készít, azt a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletének engedélyeztetésre benyújtja, majd az engedélyezést követően kérelmezi 
az Új részvények Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetését.  

Az Értékesítésben érintett Részvények már kibocsátott, a BÉT terméklistáján szereplő 
részvények, ezért tőzsdei bevezetésük nem szükséges. Ugyanakkor az Alaptőke-emelés 
következtében kibocsátott és Tőzsdére bevezetett Új részvényekre tekintettel a 
Kibocsátó BÉT-en forgalomban lévő részvényeinek darabszáma  az Értékesítés során 
legfeljebb 1.200.000.000.- Ft összértékig értékesített Részvények számával  -  az 
Értékesítés során elért Vételár összegével egyező egyedi kibocsátási ár mellett, pénzbeli 
hozzájárulás ellenében  -  megemelkedik.  

3.4. 

Az alaptőke-emeléssel kibocsátott Új részvényekből azok Budapesti Értéktőzsdére 
történő bevezetését követően az Eladó az e célból kölcsönvett részvényekkel azonos 
darabszámú, és mindenben azonos jogokat biztosító részvényeket Ács Balázsnak és 
Tibor Dávidnak visszaadja. 
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4. Az Értékesítés részletes szabályai 

4.1. A Részvények megvásárlására jogosultak 

A Részvények megvásárlására jogosultak külföldi és belföldi cselekvőképes természetes 
személyek, továbbá külföldi és belföldi jogalanyok, amelyek személyes joguk alapján 
jogképesek és szerzőképesek („Befektetők”).  

 

4.2. Az Értékesítés módja, vásárlási feltételek 

 Az Értékesítés a BÉT által lebonyolított Aukció keretében történik, a Tőzsde 
„Távkereskedés működtetésének és használatának rendjéről” című szabályzatában 
meghatározott Kereskedési Rendszer alkalmazásával. Ezért a Részvényekre a 
Befektetők kizárólag a BÉT részvényszekciójának az Aukció napján kereskedésre 
jogosult tagjai („Szekciótagok”) közvetítésével tehetnek vételi ajánlatot. A Szekciótagok 
az Aukcióban mind saját számlás, mind megbízói ügyletekkel részt vehetnek. A 
Befektetők azonosítása a Szekciótagok vonatkozó üzletszabályzata szerint történik. A 
vétel feltétele, hogy a Befektető valamely Szekciótagnál értékpapírszámla-vezetési 
szerződéssel rendelkezzen és a Részvények megvásárlására az Aukciót megelőzően a 
Szekciótagnak az adott Szekciótag üzletszabályzata szerint érvényes megbízást adjon, 
valamint eleget tegyen minden további feltételnek melyet az adott Szekciótag 
üzletszabályzata a megbízás érvényességi feltételeként meghatároz.   

Minden egyes Befektető – figyelembe véve a Megbízást felvevő Szekciótag 
üzletszabályzatát is – több Aukciós Ellenajánlat megtételére is adhat megbízást. Ezen 
Ellenajánlatok egyedileg kerülnek elfogadásra vagy visszautasításra. Az Aukciós 
Ellenajánlatok kizárólag az Aukció vételi ajánlatgyűjtési szakasza lezárásáig vonhatók 
vissza illetve módosíthatók. 

A BÉT „Távkereskedés működtetésének és használatának rendjéről” valamint „A 
Budapesti Értéktőzsde Zrt.  Szabályzata a Kereskedési Kódexről” című szabályzatai 
letölthetők a http://bet.hu/topmenu/piacok_termekek/szabalyozas internetes oldalról.  

 

4.3. Az Aukció időpontja 

Az Aukcióra 2012. május 23-án (szerda) 9 óra 30 perctől 15 óráig kerül sor. A vételi 
ajánlatgyűjtési szakasz 9 óra 30 perctől 12 óráig, az ügyletkötési szakasz 12 órától 15 
óráig tart. Az Aukció eredményét az Aukció lebonyolításának napján a Kibocsátó 
meghirdeti a Társaság honlapján, a www.bet.hu és a www.kozzetetelek.hu honlapokon 
(a továbbiakban „Közzétételi helyek”), valamint a BÉT közli a „Távkereskedés 
működtetésének és használatának rendjéről” című szabályzatban meghatározott 
Kereskedési Rendszeren keresztül.  
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4.4. Árazás 

Az Aukciós Ellenajánlatban szereplő ár nem lehet magasabb 693.-Ft-nál 
(hatszázkilencvenhárom forintnál).   

A végleges Vételár az érvényesen megtett végleges Aukciós Ellenajánlatok alapján az 
Eladó által a Kibocsátóval egyeztetetten az értékesítésre kerülő részvények száma által 
kerül meghatározásra a BÉT Kereskedési Kódexében foglalt Egyensúlyi Áras 
Ügyletkötési Algoritmus szerint. Az Aukció során elfogadott mennyiséget az Eladó a 
Kibocsátóval egyeztetett feltételek alapján határozza meg. Az elfogadott mennyiséget a 
felajánlott maximális mennyiség erejéig az Eladó  -  a Kibocsátóval egyeztetett feltételek 
alapján  -  szabadon határozza meg. Az Egyensúlyi Áras Ügyletkötési Algoritmus 
eredményeként minden olyan Befektető, aki elfogadott Aukciós Ellenajánlatot tett be, 
azonos áron fog vásárolni a Részvényekből, illetve egy adott, elfogadott Aukciós 
Ellenajánlatot betett befektető által fizetendő Vételár nem haladhatja meg az általa 
benyújtott és elfogadott Aukciós Ellenajánlat árszintjét.  

  

4.5. Befektetői igények kielégítése, allokáció 

Amennyiben az Értékesítés nem tekintendő meghiúsultnak, úgy az érvényes végleges 
Befektetői Aukciós Ellenajánlatok ár és megtételük időpontja szerint sorba rendezésre 
kerülnek, majd azok a BÉT Kereskedési Kódex 11.2 pontjában meghatározott Egyensúlyi 
Áras Ügyletkötési Algoritmus alapján kialakult végleges egyensúlyi áron mint végleges 
Vételáron, a legmagasabb ártól a legalacsonyabb felé haladva kerülnek elfogadásra. 
Amennyiben egy adott árszinten már nem lehet minden Aukciós Ellenajánlatot teljes 
mértékben kielégíteni, úgy az adott árszinthez tartozó Részvények allokációja az érintett 
Aukciós Ellenajánlatok megtételének időrendi sorrendjében történik, vagyis a korábban 
beérkezett Aukciós Ellenajánlatok előbb kerülnek kielégítésre, mint a később érkezett 
Aukciós Ellenajánlatok. 

 

4.6. Az Értékesítés meghiúsulása 

Az Értékesítés meghiúsulása megállapításának jogát az Eladó és az Aukciós ajánlattevő 
kifejezetten fenntartja. Amennyiben az Eladó és az Aukciós ajánlattevő az Aukciós 
Ellenajánlatokat akár a részvénymennyiség akár az ajánlott vételár illetve ezek 
kombinációja vonatkozásában elégtelennek tartja, úgy  -  a Kibocsátóval egyeztetett 
feltételek szerint  -  valamennyi Aukciós Ellenajánlat visszautasításra kerül. 

A jelen Értékesítési Ajánlat nem jelent kötelezettségvállalást Részvények átruházására 
és Aukciós Ellenajánlatok elfogadására. 

Az Eladó és az Aukciós ajánlattevő fenntartja továbbá a jogot, hogy az aktuális piaci 
körülmények mérlegelése alapján az Értékesítéstől 2012. május 22. napjáig elálljon; ez 
esetben az elállásról a Kibocsátó 2012. május 22-ig rendkívüli tájékoztatás keretében a 
Közzétételi helyeken nyújt tájékoztatást. 
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4.7. Elszámolás 

Az értékesített Részvények megfizetésére az Aukciót követő T+1 napon kerül sor a 
KELER Zrt. általi DVP (delivery versus payment) elszámolás alkalmazásával. 

Az Aukció elszámolására a Aukciós ajánlattevő és az érvényes Aukciós Ellenajánlatokat 
bevitt Szekciótagok között az Aukciót követő T+1 napon kerül sor a KELER Zrt. általi 
DVP (delivery versus payment) elszámolás alkalmazásával, azaz a KELER Zrt. az Aukciós 
ajánlattevő értékpapírszámlájának megterhelésével egyidejűleg 2012. május 24-ig 
jóváírja az egyes Szekciótagok értékpapírszámláján az általuk az Aukció során bevitt és 
elfogadott Ellenajánlatokban szereplő teljes részvénymennyiséget, míg a Szekciótagok 
pénzszámlájának megterhelésével egyidejűleg jóváírja az Aukciós Ajánlattevő 
ügyfélszámláján az Aukció során bevitt és elfogadott Aukciós Ellenajánlatokban szereplő 
teljes részvénymennyiség ellenértékét. 

 

4.8. Tájékoztatás 

Az Értékesítési eljárás eredményéről a Kibocsátó a Közzétételi helyeken, az Aukció 
napján, azaz 2012. május 23-án nyújt tájékoztatást. Az Aukciós Ellenajánlatot tett 
Szekciótagok a BÉT Kereskedési Rendszerén keresztül közvetlenül értesülnek az Aukció 
eredményéről. A Befektetőket a Szekciótagok értesítik a számukra juttatott Részvények 
mennyiségéről illetve a juttatás hiányáról. A Részvényekkel a kereskedés az Elszámolást, 
illetve a megvásárolt Részvényeknek az egyes Befektetők értékpapírszámláján való 
jóváírását követően kezdődhet meg. Tekintettel arra, hogy a DVP elszámolás alapján a 
Részvényeknek a Szekciótag értékpapírszámláján történő jóváírása fizetés ellenében 
történik, a Szekciótag pedig a Részvényeket a Befektetők értékpapírszámláin egyedileg 
írja jóvá, az Eladó, a Kibocsátó és az Aukciós Ajánlattevő a jóváírás időbeliségéhez 
kapcsolódó mindennemű felelősséget kifejezetten kizárja.  

 

5. Az Értékesítési eljárás 

5.1. Az aukciós ajánlat tartalma 

Az Aukció keretében az Aukciós ajánlattevő alábbi, a BÉT Kereskedési Kódex 4. számú 
mellékletének megfelelő Aukciós Ajánlatára tehetnek a Befektetők Aukciós 
Ellenajánlatot a Szekciótagok által: 

Ajánlattevő neve: Concorde Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043521) 

Értékpapír neve (ISIN kódja): MASTERPLAST Nyrt. ’A’ sorozatú törzsrészvény (ISIN-
azonosító: HU0000093943) 

Tőzsdenap: 2012. május 23. 
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I. Résztvevőkre vonatkozó feltételek 

a) Valamennyi Szekciótag: igen 

II. Mennyiségre vonatkozó feltételek 

a)      Az Aukciós Ajánlat mennyisége: maximum 2.860.000 db  

b)      Az Aukciós Ellenajánlatok minimális összmennyisége: nem került meghatározásra 

c)      Az egy Aukciós Ellenajánlat maximális mennyisége: érték: nem került 
meghatározásra 

d)      Az egy Aukciós Ellenajánlat minimális mennyisége: érték: nem került 
meghatározásra 

A megbízói ügyletek esetében a Szekciótagok ügyfeleik igényeit aggregálhatják és az 
aggregált igényeket Aukciós Ellenajánlat formájában becsatornázhatják az Aukcióba.   

III. Árra / Ajánlati Könyvre vonatkozó feltételek 

Árlépésköz: 1.- Ft, azaz egy forint 

Ajánlati Könyv: Nyilvános 

Ármeghatározás:  Maximum: 693.- Ft azaz hatszázkilencvenhárom forint 

   Minimum: nem került meghatározásra 

(Az Aukciós Ellenajánlatban szereplő, ezen maximum árnál magasabb részvényenkénti 
árat tartalmazó Aukciós Ellenajánlatok az aukciós igények kielégítése során elutasításra 
kerülnek.) 

IV. Ügyletkötési Algoritmusra vonatkozó feltételek 

Ügyletkötési Algoritmus: Egyensúlyi áras 

Ajánlat iránya: Eladás 

Kereskedési idő:  

-          Ajánlatgyűjtés: 2012. május 23-a szerda, 9.30 és 12.00 óra között 

-          Ügyletkötés: 2012. május 23-a szerda, 12.00 és 15.00 óra között 

Kötésegység: 1 db 

 



9 

 

V. Egyéb feltételek 

Teljesítési nap: T+1, KELER Zrt. általi DVP (delivery versus payment) elszámolás 
alkalmazásával 

Az Aukciós Ellenajánlat megtételének módja: Elektronikus úton a BÉT „Távkereskedés 
működtetésének és használatának rendjéről” című szabályzatban meghatározott 
Kereskedési Rendszerben. 

Az Aukciós Ellenajánlat módosítása, visszavonása: Az Aukció vételi ajánlatgyűjtési 
szakaszában az Aukciós Ellenajánlatok tetszőlegesen módosíthatók és visszavonhatók. 
Az vételi ajánlatgyűjtési szakasz lezárultával azonban az érvényesen beadott Aukciós 
Ellenajánlatok kötelező, feltétlen és visszavonhatatlan ajánlatnak minősülnek, így ezen 
időpont után az Aukciós Ellenajánlatok módosítása vagy visszavonása már nem 
lehetséges.  

Az Aukció eredményének nyilvánosságra hozatala: a Közzétételi Helyeken, az Aukció 
lebonyolításának napján, továbbá a BÉT Kereskedési Rendszerén keresztül. 

 Az Aukciós Ellenajánlat megtételével a Befektetők kinyilvánítják, hogy Aukciós 
Ellenajánlatukat a jelen Értékesítési Ajánlatban és a Kibocsátó által a Közzétételi 
helyeken 2011. november 24. napjától megjelentetett, a Társaságot és gazdálkodását 
bemutató információk ismeretében tették meg.  

Az Aukció egyéb feltételei: Az Aukció lebonyolítása során a jelen Értékesítési Ajánlatban 
nem szabályozott kérdésekben a BÉT Kereskedési Kódexnek az aukcióra vonatkozó 
szabályai, illetve a BÉT és a KELER vonatkozó egyéb szabályzatai az irányadók. A jelen 
Értékesítési Ajánlat és az említett szabályzatok ellentmondása esetén a jelen Értékesítési 
Ajánlat az irányadó. 

  

5.2. Az Aukció lefolytatása 

Az Aukciós eljárás ajánlatgyűjtési időszakra és ügyletkötési időszakra tagolódik. 

(a) Ajánlatgyűjtési időszak 

Az ajánlatgyűjtési időszakban a Befektetők Aukciós Ellenajánlatukat a Szekciótagok 
közvetítésével, a Kereskedési Rendszeren keresztül tehetik meg. Az aukciós igények 
kielégítése (allokáció) során csak azok az Aukciós Ellenajánlatok kerülnek figyelembe 
vételre, amelyek megfelelnek az Aukciós Ellenajánlat jelen Tájékoztatóban rögzített 
feltételeinek, és legalább az alábbi adatokat tartalmazzák: 

i) a Részvény megnevezése, 

ii) a mennyiség megjelölése, 

iii) az ár megjelölése, 
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iv) a kereskedési számlaazonosító. 

(b) Ügyletkötési időszak, Vételár, Allokáció 

  

Az ügyletkötési időszakban kerül sor a Vételár meghatározására és az aukciós 
ügyletkötésekre. 

 

6. A befektetői döntés meghozatalához szükséges további információk 
elérhetősége 

A Társaság Alapszabálya, 2012. április 25-i közgyűlési határozatai és a kapcsolódó 
mellékletek, a Társaság részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséhez 
készített 2011. szeptember 30-i, valamint a 2012. január 26-i és 2012. március 23-i 
alaptőke-emelések keretében kibocsátott részvényeinek a Budapesti Értéktőzsdére 
történő bevezetéséhez készített 2012. március 30-i Tájékoztatói és egyéb közzétételei  -  
többek között a 2011. évi, számviteli törvény szerinti auditált beszámolókat tartalmazó 
éves jelentés, a 2012. május 9-i időközi vezetőségi beszámoló  -  megtalálhatók a 
Társaság honlapján (www.masterplast.hu), a Budapesti Értéktőzsde honlapján 
(www.bet.hu) valamint a www.kozzetetelek.hu honlapon.  

Az Eladó, az Aukciós ajánlattevő és a Társaság javasolják, hogy a Befektetők 
tanulmányozzák a fenti dokumentumokban található információkat, így a Társaság 
működésének és pénzügyi helyzetének bemutatását; valamint felhívják a Befektetők 
figyelmét a Tájékoztatókban részletezett, a Társaság részvényeinek megvásárlásához 
kapcsolódó kockázati tényezőkre. 

 

 

Concorde Befektetési és Eszközkezelő  Zrt. 

Eladó 

Concorde Értékpapír Zrt. 

Aukciós ajánlattevő 

 

 

MASTERPLAST Nyrt. 

Kibocsátó 


