
 

 

 
 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; a 
továbbiakban: „MASTERPLAST Nyrt.”, „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy az 
Igazgatótanács 2013. november 21-én hozott határozatával (Határozat) hozzájárult ahhoz, hogy a 
Társaság 2012. november 5-én elhatározott – a hirdetményi helyeken 2012. november 5-én közzétett - 
zártkörű alaptőke-emelése során kibocsátott 145.776 db részvény tekintetében ellenszolgáltatásként 
felajánlott MASTERPLAST Ukrajna TOV-nak (székhely: Ukrajna, Ungvár, Pavlovics u. 5., 
cégjegyzékszám: 1 324 102 0000 000606) Borosh Stephan tulajdonában álló, a törzstőke 20%-át képező 
üzletrészből a törzstőke 10 %-ának megfelelő 381,1 EUR névértékű, könyvvizsgáló által egyenértékűként 
meghatározott 80.176.800.- Ft értékű üzletrész helyébe utólag, teljesítés lehetetlensége miatt, a 
MASTERFOAM Gyártó és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u.1/A., 
cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg 07-09-010439; a továbbiakban: 
„Kft.”) Balogh Róbert és Biacsi Péter tulajdonában álló, 300.000.- Ft valamint 150.000.- Ft névértékű, a 
Kft. törzstőkéjének 10 %-át valamint 5%-át megtestesítő üzletrészei lépjenek, a Határozat mellékletét 
képező független könyvvizsgálói jelentésben meghatározott 53.451.200.- Ft, valamint 26.725.600.- Ft, 
összesen 80.176.800.- Ft értékben. 
 
Az Igazgatótanács a fentiekkel összefüggésben hozzájárult továbbá ahhoz, hogy a 2012. november 5-én 
elhatározott zártkörű alaptőke-emelés keretében a MASTERPLAST Ukrajna TOV üzletrésze ellenében 
kibocsátott, 145.776 db MASTERPLAST Nyrt. törzsrészvényből - a Kft. üzletrészek ellenértékeként - 
97.184 db törzsrészvény Balogh Róbert, 48.592 db törzsrészvény pedig Biacsi Péter értékpapírszámláján 
kerüljön jóváírásra. A felajánlott üzletrészek értékének könyvvizsgálói megállapítására a hosszú távú 
menedzsment részvényopciós programmal összhangban az első féléves eredmények és jelentés alapján 
került sor.  
 
A Határozat alapján Biacsi Péter, a MASTERFOAM Kft. ügyvezetőjének értékpapírszámláján 48.592 db 
törzsrészvény kerül jóváírásra, ezáltal 48.592 darab MASTERPLAST Nyrt. törzsrészvénnyel rendelkezik, 
míg Borosh Stephan teljesítésének jogi lehetetlensége miatt nem szerzett MASTERPLAST Nyrt. 
törzsrészvényt. A felek az üzletrészek átruházására vonatkozó szerződéseket 2013. november 21-én 
megkötötték. 
 
A tranzakciók következtében a MASTERPLAST Nyrt. a MASTERFOAM Kft. egyedüli tagjává válik, 
míg a MASTERPLAST Ukrajna TOV-ban részesedésének mértéke a korábbi 80% maradt. 
 
 

MASTERPLAST Nyrt. 
 


