
 
 

 
 

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A., a 

továbbiakban „Társaság”) az alábbiakban tájékoztatja tisztelt Részvényeseit a Társaság 2020. december 14-i, 

közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanácsa ülésének napirendjén szereplő, harmadik napirendi ponttal 

kapcsolatos határozati javaslatról. A napirend első és második pontjához kapcsolódó előterjesztések 2020. 

november 20. napján közzétételre kerültek. 

 

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács ülésének 3. napirendi pontja: 

Döntés kötvény kibocsátásáról legfeljebb 6 milliárd Forint értékben a Magyar Nemzeti Bank által indított 

Növekedési Kötvényprogram keretében, valamint az Igazgatótanács felhatalmazása a kötvénykibocsátás további 

szükséges részleteinek meghatározására és a kötvénykibocsátás végrehajtására 

 

Határozati javaslat 

„A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jóváhagyja, hogy a Társaság fejlesztési tervei megvalósítása 

érdekében tőkepiaci finanszírozási forma alkalmazásával részt kíván venni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 

Növekedési Kötvényprogramjában (NKP). A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács tudomásul veszi, 

hogy a Társaság teljesítette az MNB által meghirdetett, NKP programban való részvételhez szükséges független 

hitelminősítési eljárást, és a tervezett kibocsátandó kötvényekre az MNB által elvárt befektetési és vállalati szintű 

B+ besorolást szerzett az elemzést végző független nemzetközi hitelminősítőtől, a Scope Ratings GmbH-tól 

(www.scoperatings.com). 

A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács jóváhagyja, hogy a Társaság – kihasználva a 

kötvénykibocsátásban rejlő előnyöket – tervezetten 6 Mrd HUF, azaz hatmilliárd Forint értékben bocsásson ki az 

NKP keretében kötvényeket, és a kötvényekkel kapcsolatosan befolyt forrásokat a Masterplast Csoport új 

beruházásainak és esetleges vállalatfelvásárlásainak a finanszírozására, valamint a Masterplast Csoport rövid távú 

adósságának átmeneti jellegű refinanszírozására felhasználja. 

A Társaság a kibocsátást követően kezdeményezni fogja a kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xbond 

piacára történő regisztrációját. A közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatótanács felhatalmazza az Igazgatótanácsot 

elnöke útján a kötvénykibocsátás részleteinek meghatározására, továbbá a kötvénykibocsátás, valamint az Xbond 

piaci regisztrációhoz szükséges eljárás végrehajtására.” 

 

Tájékoztatjuk továbbá tisztelt Részvényeseinket, hogy a Közgyűlés összehívásának időpontjában a Társaság 

alaptőkéje 14.601.279 darab 100.- Ft névértékű, azonos jogokat biztosító (’A’ sorozatú) törzsrészvényből állt és 

minden 100.- Ft névértékű részvény egy (1) szavazatra jogosít, tehát a szavazati jogok száma a kibocsátott 

részvények számával egyező. 

 

MASTERPLAST Nyrt. 


