
 

 

 
 
 
A MASTERPLAST Nyrt. (8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.; cégjegyzékét vezeti a Székesfehérvári Törvényszék 
Cégbírósága, Cg. 07-10-001342; a továbbiakban úgy is, mint „Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy a 
MASTERPLAST Nyrt. 2012. január 26-án valamint 2012. március 23-án elhatározott alaptőke-emelései során 
kibocsátott részvények 2012. május 7-i keletkeztetésével összefüggésben a MASTERPLAST Nyrt. 5% feletti 
tulajdonosainak részesedése és szavazati joguk aránya az alábbiak szerint változott a részvényesek bejelentései 
alapján: 
 

- Az Eclipse Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u. 50.; cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 
01-10-044249) értékpapírszámláján 1.744.228 darab 100.- Ft névértékű MASTERPLAST törzsrészvény 
jóváírására került sor, mellyel összefüggésben – átmenetileg -  részesedésének mértéke az 5%-os valamint 
a 10%-os küszöbértékek átlépésével 14,44%-ra nőtt, majd ugyancsak 2012. május 7-én a 10%-os valamint 
5%-os küszöbértékek átlépésével 1.744.228 darab MASTERPLAST Nyrt. törzsrészvényét a kölcsönadók 
részére visszaadta, így MASTERPLAST Nyrt. törzsrészvénnyel nem rendelkezik. 
 

- A részvények 2012. május 7-i keletkeztetését követően Tibor Dávid (8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 39.) 
részesedésének mértéke - változatlan darabszám mellett – a 40%-os valamint a 35%-os küszöbértékek 
átlépésével átmenetileg 40,32%-ról 33,39%-ra csökkent. 
Az Eclipse Zrt. az értékpapírszámláján jóváírt 1.744.228 darab 100.- Ft névértékű MASTERPLAST 
törzsrészvényből a Tbor Dávid által kölcsönadott 1.465.152 darab MASTERPLAST törzsrészvényt 2012. 
május 7. napján Tibor Dávid értékpapírszámlájára áttranszferálta, melynek következtében Tibor Dávid 
részvényeinek a 2012. március 21-i tőkebevonást megelőző darabszáma (5.496.751 darab) helyreállt, 
részesedésének mértéke pedig a 35%-os, a 40%-os valamint a 45%-os küszöbértékek átlépésével 45,52% 
lett. 
 

- A részvények 2012. május 7-i keletkeztetését követően Ács Balázs (8000 Székesfehérvár, Újlaki u. 2.) 
részesedésének mértéke - változatlan darabszám mellett – a 40%-os valamint a 35%-os küszöbértékek 
átlépésével átmenetileg 40,17%-ról 33,27%-ra csökkent. 
Az Eclipse Zrt. az értékpapírszámláján jóváírt 1.744.228 darab 100.- Ft névértékű MASTERPLAST 
törzsrészvényből az Ács Balázs által kölcsönadott 279.076 darab MASTERPLAST törzsrészvényt 2012. 
május 7. napján Ács Balázs értékpapírszámlájára áttranszferálta, melynek következtében Ács Balázs 
részvényeinek a 2012. március 21-i tőkebevonást megelőző darabszáma (4.296.278 darab) helyreállt, 
részesedésének mértéke pedig a 35%-os küszöbérték átlépésével 35,58% lett. 

 
 
 
Fentieknek megfelelően az Eclipse Zrt., Tibor Dávid és Ács Balázs részesedésének mértéke a hivatalos 
nyomtatvány szerinti bejelentő lapokon kitöltve az alábbiak szerint alakult: 
 
 

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 kapcsolódik
ii
:  

MASTERPLAST Nyrt. 
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 neve
iii

: Eclipse Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

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: 2012.05.07. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5%, 10% 



 

 

 
 
7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
vi

 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii

 
A kiváltó ügylet utáni helyzet

viii
: 

Részvények 

száma 
Szavazati 

jogok száma
ix
 

Részvények 

száma 
Szavazati jogok száma

x
 Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen
xi

 Közvetett
xii

 Közvetlen Közvetett 

MASTERPLAST 
törzsrészvény 
HU0000093943 
 

0 db 0 db 1.744.228 
db 

1.744.228 
db 

 14,44  

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

       

 
 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg 

megállapodás  

típusa 

Lejárat 

időpontja
xiv

 
Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv 

 
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 

MASTERPLAST törzsrészvény 
HU0000093943 
 

1.744.228 db  14,44 
 

 

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

birtokolják
xvi

: - 

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 kapcsolódik
ii
:  

MASTERPLAST Nyrt. 
2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[ ] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, 

amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[X] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
iii

: 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: 2012.05.07. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 40%, 35% 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
vi

 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii

 
A kiváltó ügylet utáni helyzet

viii
: 

Részvények 

száma 
Szavazati 

jogok száma
ix
 

Részvények 

száma 
Szavazati jogok száma

x
 Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen
xi

 Közvetett
xii

 Közvetlen Közvetett 

MASTERPLAST 
törzsrészvény 
HU0000093943 
 

4.031.599 
db 

4.031.599 db 4.031.599 
db 

4.031.599 
db 

 33,39  

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

       

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg 

megállapodás  

típusa 

Lejárat 

időpontja
xiv

 
Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv 

 
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 

MASTERPLAST törzsrészvény 
HU0000093943 
 

4.031.599 db 33,39 
 

 

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

birtokolják
xvi

: - 

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 kapcsolódik
ii
:  

MASTERPLAST Nyrt. 
2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[ ] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, 

amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[X] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
iii

: Ács Balázs 
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: 2012.05.07. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 40%, 35% 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
vi

 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii

 
A kiváltó ügylet utáni helyzet

viii
: 

Részvények 

száma 
Szavazati 

jogok száma
ix
 

Részvények 

száma 
Szavazati jogok száma

x
 Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen
xi

 Közvetett
xii

 Közvetlen Közvetett 

MASTERPLAST 
törzsrészvény 
HU0000093943 
 

4.017.202 
db 

4.017.202 db 4.017.202 
db 

4.017.202 
db 

 33,27  

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

       

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg 

megállapodás  

típusa 

Lejárat 

időpontja
xiv

 
Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv 

 
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 

MASTERPLAST törzsrészvény 
HU0000093943 
 

4.017.202 db 33,27 
 

 

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

birtokolják
xvi

: - 

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 kapcsolódik
ii
:  

MASTERPLAST Nyrt. 
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 neve
iii

: Eclipse Befektetési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
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: 2012.05.07. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 10%, 5% 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
vi

 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii

 
A kiváltó ügylet utáni helyzet

viii
: 

Részvények 

száma 
Szavazati 

jogok száma
ix
 

Részvények 

száma 
Szavazati jogok száma

x
 Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen
xi

 Közvetett
xii

 Közvetlen Közvetett 

MASTERPLAST 
törzsrészvény 
HU0000093943 
 

1.744.228 
db 

1.744.228 db 0 db 0 db  0  

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

       

 
 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg 

megállapodás  

típusa 

Lejárat 

időpontja
xiv

 
Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv 

 
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 

MASTERPLAST törzsrészvény 
HU0000093943 
 

0 db  0 
 

 

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

birtokolják
xvi

: - 

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 kapcsolódik
ii
: 

MASTERPLAST Nyrt. 
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 neve
iii

: 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: 2012.05.07. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 35%, 40%, 45% 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
vi

 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii

 
A kiváltó ügylet utáni helyzet

viii
: 

Részvények 

száma 
Szavazati 

jogok száma
ix
 

Részvények 

száma 
Szavazati jogok száma

x
 Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen
xi

 Közvetett
xii

 Közvetlen Közvetett 

MASTERPLAST 
törzsrészvény 
HU0000093943 
 

4.031.599 
db 

4.031.599 db 5.496.751 
db 

5.496.751 
db 

 45,52  

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

       

 
 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg 

megállapodás  

típusa 

Lejárat 

időpontja
xiv

 
Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv 

 
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 

MASTERPLAST törzsrészvény 
HU0000093943 
 

5.496.751 db 45,52 
 

 

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

birtokolják
xvi

: - 

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 kapcsolódik
ii
:  

MASTERPLAST Nyrt. 
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 neve
iii

: Ács Balázs 
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: 2012.05.07. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 35% 
 
 
 
 



 

 

 
 
7. Bejelentett adatok: 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
vi

 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii

 
A kiváltó ügylet utáni helyzet

viii
: 

Részvények 

száma 
Szavazati 

jogok száma
ix
 

Részvények 

száma 
Szavazati jogok száma

x
 Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen
xi

 Közvetett
xii

 Közvetlen Közvetett 

MASTERPLAST 
törzsrészvény 
HU0000093943 
 

4.017.202 
db 

4.017.202 db 4.296.278 
db 

4.296.278 
db 

 35,58  

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

       

 
 
 
 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg 

megállapodás  

típusa 

Lejárat 

időpontja
xiv

 
Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv 

 
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 

MASTERPLAST törzsrészvény 
HU0000093943 
 

4.296.278 db 35,58 
 

 

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

birtokolják
xvi

: - 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: - 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: - 

 

 
 
Mindezek alapján a Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei: 
 

Név Letétkezelő 
 

Mennyiség (db) Részesedés (%) 
 

Tibor Dávid nem 5.496.751 45,52 

Ács Balázs nem 4.296.278 35,58 

Összesen  9.793.029 81,10 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
A Társaság 2012. január 26-án elhatározott alaptőke-emelése során kibocsátott részvények 2012. május 7-i 
keletkeztetésével Császár Zsolt, a Masterplast Kft. tagja 49.765 db részvény megszerzésével - korábbi 12.346 db 
részvényével együtt - összesen 62.111 db; Vereb-Dér Zoltán, a Masterplast Kft. tagja 49.765 db részvény 
megszerzésével - korábbi 12.346 db részvényével együtt - összesen 62.111 db; Bunford Tivadar, a Masterplast YU 
tagja, ügyvezetője 212.517 db részvény megszerzésével - korábbi, közvetlenül (1.186 darab) és közvetetten (297 
darab) birtokolt összesen 1.483 db részvényével együtt – közvetlenül 213.703 darab, közvetetten 297 darab, 
összesen 214.000 db; Goran Kostadinoski, a Masterplast d.o.o. tagja, ügyvezetője 18.509 db részvény 
megszerzésével 18.509 db Masterplast törzsrészvényre tett szert.  
 
 
Fentiekre tekintettel a Társaság vezető tisztségviselőit, stratégiai alkalmazottait bemutató táblák az alábbiak 
szerint alakulnak: 
 
Igazgatótanács: 
 

Név Beosztás 
Megbízás kezdete 

(igazgatósági tagság kezdete) 
Megbízás vége 

Részvénytulajdon 
 

Tibor Dávid Igazgatótanács 
elnöke  

2008.04.03. 2013.04.30 5.496.751 db  

Ács Balázs Igazgatótanács 
alelnöke 

2008.04.03. 2013.04.30 4.296.278 db  

Bojár Gábor Igazgatótanács tag 2008.04.03. 2013.04.30 6.148 db  

Dr. Gara Iván Igazgatótanács tag 2008.04.03. 2013.04.30 - 

Szőnyi András Igazgatótanács tag 2008.04.03. 2013.04.30 6.148 db  

 
Felsővezetés: 
 

Név Beosztás Jelenlegi felsővezetői 

pozíció kezdete 

Jelenlegi felsővezetői 

pozíció megszűnése 

Részvénytulajdon 

 

Tibor Dávid vezérigazgató 2006.09.29. határozatlan idejű 5.496.751 db  
Balogh Róbert nemzetközi beszerzési és 

export-igazgató 
2009.03.01. határozatlan idejű 40.000 db  

Csokló Gábor gyártási, műszaki és 
innovációs igazgató 

2010.01.01. határozatlan idejű 40.000 db  

Nádasi Róbert gazdasági igazgató 2010.08.02. határozatlan idejű 33.864 db  
Pécsi László közép-európai régióigazgató 2009.03.01. határozatlan idejű 40.000 db  
Szauer Nikolett HR osztályvezető 2009.03.01. határozatlan idejű - 
Józsa Dávid* nemzetközi logisztikai 

igazgató 
2009.03.01. határozatlan idejű - 

* A Masterplast Kft. vezetőjeként a Csoport operatív irányításában vesz részt felsővezetőként 

 
 

MASTERPLAST Nyrt. 
 


