INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM
„MASTERPLAST 2027/I KÖTVÉNY” elnevezésű, 2027.-es lejáratú, évi 2,1 %-os fix
kamatozású Kötvények multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjához
Jelen Információs Dokumentum (az Információs Dokumentum) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvény (a Tőkepiaci törvény) és a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a
Kötvényrendelet) előírásainak megfelelően, a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A, Magyarország; cégjegyzékszáma:
Cg.07-10-001342, a továbbiakban a Társaság, MASTERPLAST vagy a Kibocsátó) által 2020.
december 21-én kibocsátott, „MASTERPLAST 2027/I KÖTVÉNY” elnevezésű, 2027.-es lejáratú, évi
2,1 %-os fix kamatozású, 1 sorozatú, 1 sorozatrészletszámú kötvényeknek (a Kötvények) a Budapesti
Értéktőzsde (a BÉT) által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő
regisztrációjával kapcsolatos – a BÉT XBond Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete szerinti –
információs dokumentum.
Jelen Információs Dokumentum nem minősül a Tőkepiaci törvény 21. § (1) bekezdése, az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy
értékpapíroknak a szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a
2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2017/1129 rendelete (a Tájékoztató Rendelet),
valamint az Európai Bizottság 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendelete (a Tájékoztató
Végrehajtási Rendelet) alapján elkészített tájékoztatónak.
Jelen Információs Dokumentum a Magyar Nemzeti Bankhoz (az MNB) nem került jóváhagyás céljából
benyújtásra, azt az MNB nem vizsgálta meg és nem látta el jóváhagyásával. A Kötvényeknek a BÉT
által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja és a Kötvényekkel
kapcsolatos kereskedés megkezdése iránt a forgalomba hozatalt követően kérelem került benyújtásra. A
BÉT vezérigazgatója az Információs Dokumentumot 2021. február 15.-i határozatában
(21/XBond/2021) jóváhagyta. A BÉT a kérelem elbírálása és az Információs Dokumentum jóváhagyása
során az abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk megfelelő
alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatosan kizárólag a
Kibocsátót terheli minden jogi felelősség és ezért ebből a szempontból a Kötvényekbe történő befektetés
nagyobb kockázatot képvisel azon esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll egy az MNB által
jóváhagyott tájékoztató. Tekintettel arra, hogy az Információs Dokumentummal kapcsolatosan
kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a
Kötvényekbe történő befektetés kiemelten kockázatos. A Kötvényekbe befektetni kívánó
személyeknek saját maguknak kell felmérniük, hogy alkalmas-e számukra a Kötvényekbe történő
befektetés. A kockázati tényezők részletes kifejtése a jelen Információs Dokumentum 10. oldalán
kezdődő Kockázati Tényezők című fejezetben található és a Kibocsátó működésének pénzügyi
áttekintésével kapcsolatos pénzügyi információkat tartalmazó fejezetek további részleteket
tartalmaznak.
SZERVEZŐ, FORGALMAZÓ, FIZETŐ BANK
Raiffeisen Bank Zrt.
2021. február 8.

FIGYELEMFELHÍVÁS
Az Információs Dokumentumban használt, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések meghatározása a
szövegben vagy a Meghatározások és Rövidítések című fejezetben található.
Jelen Információs Dokumentum elkészítésére a Kötvényeknek a BÉT által működtetett XBond
multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációjával kapcsolatosan került sor.
Jelen Információs Dokumentum nem minősül a Tőkepiaci törvény 21. § (1) bekezdése, a
Tájékoztató Rendelet, valamint a Tájékoztató Végrehajtási Rendelet alapján elkészített
tájékoztatónak.
Jelen Információs Dokumentum az MNB-hez nem került jóváhagyás céljából benyújtásra, azt az
MNB nem vizsgálta meg és nem látta el jóváhagyásával. A Kötvényeknek a BÉT által működtetett
XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációja és a Kötvényekkel kapcsolatos
kereskedés megkezdése iránt a forgalomba hozatalt követően kérelem került benyújtásra. A BÉT
vezérigazgatója az Információs Dokumentumot 2021. február 15.-i határozatában
(21/XBond/2021) jóváhagyta. A BÉT a kérelem elbírálása és az Információs Dokumentum
jóváhagyása során az abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk
megfelelő alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatban
kizárólag a Kibocsátót terheli minden jogi felelősség és ezért ebből a szempontból a Kötvényekbe
történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azon esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll egy
az MNB által jóváhagyott tájékoztató.
Az Információs Dokumentumban található adatok és információk valódiságáért, pontosságáért,
teljességéért, helytálló voltáért valamint a jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek
való megfeleléséért, továbbá azért, hogy az Információs Dokumentumban található adatok és
információk nem félrevezetőek, a Kibocsátó vállal kizárólagos felelősséget. Tekintettel arra, hogy
az Információs Dokumentummal kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a
Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Kötvényekbe történő befektetés kiemelten
kockázatos. A kockázati tényezők részletes kifejtése a jelen Információs Dokumentum 10. oldalán
kezdődő Kockázati Tényezők című fejezetben található.
Az Információs Dokumentum vagy az Információs Dokumentum bármely kiegészítésének
félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával a Kötvények tulajdonosainak okozott kár
megtérítéséért a Kibocsátó az Információs Dokumentum keltétől számított öt évig felel, amely
felelősség nem zárható ki és nem korlátozható. A Kibocsátó felelősségvállaló nyilatkozatát az
Információs Dokumentum VI. fejezete tartalmazza. E felelősség kiterjed az Információs
Dokumentumban foglalt minden információra, illetve az információk hiányára, és e felelősség a
BÉT XBond Általános Üzletszabályzat 1. Mellékletének 15(e) pontja alapján érvényesen nem
zárható ki és nem korlátozható.
A Raiffeisen Bank Zrt., sem Szervezőként, sem Forgalmazóként, sem pedig Fizető Bankként nem
vizsgálta az Információs Dokumentumban található adatok és információk valódiságát,
pontosságát, teljességét, helytálló voltát, valamint a jogszabályoknak és az egyéb hatósági
rendelkezéseknek való megfelelését, továbbá azt, hogy az Információs Dokumentumban található
adatok és információk nem félrevezetőek. Ennek megfelelően a Raiffeisen Bank Zrt. sem
Szervezőként sem Forgalmazóként, sem Fizető Bankként nem vállal semmilyen felelősséget az
Információs Dokumentumban feltüntetett adatok és információk valódiságáért, pontosságáért,
teljességéért, helytálló voltáért valamint a jogszabályoknak és az egyéb hatósági rendelkezéseknek
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való megfeleléséért, továbbá azért, hogy az Információs Dokumentumban található adatok és
információk nem félrevezetőek.
Egyetlen személy sincs felhatalmazva arra, hogy a jelen Információs Dokumentumtól eltérő
információt vagy bármilyen más tájékoztatást adjon. Amennyiben ez mégis bekövetkezik, az nem
tekinthető a Kibocsátó vagy a Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező, Forgalmazó és Fizető Bank
által jóváhagyott vagy tőlük származó információnak, illetve kijelentésnek.
Sem a jelen Információs Dokumentum átadása, sem a Kötvények értékesítése semmilyen
körülmények között nem tekinthető a Kibocsátó vagy a Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező,
Forgalmazó és Fizető Bank, illetve bármely egyéb jövőbeli Fizető Bank azzal kapcsolatos
ígéretének, hogy a jelen Információs Dokumentum keltét követően a Kibocsátóra vonatkozóan
közölt információk tekintetében vagy a Kibocsátó tevékenységében nem következik be változás
vagy arra, hogy a Kibocsátó pénzügyi helyzetében nem következik be kedvezőtlen változás,
továbbá azzal kapcsolatos ígéretnek, hogy a Kötvényekkel kapcsolatban közölt bármely
információ a közlés időpontját vagy (amennyiben az ettől eltér) az információt tartalmazó
dokumentumban megjelölt időpontot követően is pontos lesz. A jelen Információs
Dokumentumban közölt tényszámok és vélemények a rájuk vonatkozó külön meghatározott
időpontban, illetve ennek hiányában a jelen Információs Dokumentum keltének napján fennálló
helyzetre vonatkoznak.
Sem a jelen Információs Dokumentum vagy a Kötvényekkel kapcsolatban közölt bármely egyéb
információ (a) nem abból a célból kerül közzétételre, hogy bármely hitelképességi vizsgálat vagy
egyéb értékelés alapját képezze, és (b) nem minősül a Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint
Szervező, Forgalmazó és Fizető Bank arra vonatkozó ajánlásának, hogy a jelen Információs
Dokumentum vagy a Kötvényekkel kapcsolatban közölt bármely egyéb információ birtokosának
Kötvényt érdemes vásárolnia. Minden leendő befektetőnek, aki Kötvényeket kíván venni, ajánlott
elvégeznie a saját vizsgálatát a Kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozóan és ennek alapján
magának kell mérlegelnie a Kibocsátó hitelképességét. Sem a jelen Információs Dokumentum,
sem a Kötvények kibocsátásával kapcsolatban közölt bármely egyéb információ nem kíván alapul
szolgálni semmilyen hitelképességi, vagy értékvizsgálatnak, és nem tekinthető a Kötvények
megvásárlására történő felhívásnak.
A Kötvénytulajdonosok illetősége szerinti ország és Magyarország, mint a Kibocsátó székhelye
szerinti ország adójogszabályai hatással lehetnek a Kötvényekből származó jövedelemre. Ezért
minden leendő befektetőnek, aki Kötvényeket kíván vásárolni, ajánlott adó-, jogi és befektetési
tanácsot kérni a Kötvények vásárlásával, birtoklásával és átruházásával kapcsolatban.
A Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező, Forgalmazó és Fizető Bank nem ígéri, hogy a Kibocsátó
pénzügyi helyzetét vagy tevékenységét a jelen Információs Dokumentum keltét követően a
Kötvények futamideje alatt vizsgálja, illetve hogy az Információs Dokumentumban közzétett
információk tekintetében a Kötvények befektetői vagy lehetséges Befektetői részére elemzést vagy
értékelést nyújt.
A jelen Információs Dokumentum nem minősül a Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint
Szervező, Forgalmazó és Fizető Bank azzal kapcsolatos nyilatkozatának, hogy a Kötvények
Befektetői a rájuk vonatkozó jogszabályok értelmében jogosultak Kötvényeket vásárolni vagy a
Kötvényekbe érdemes befektetni. Kizárólag a Kötvények Befektetői viselik Kötvény befektetésük
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kockázatait. A Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező, Forgalmazó és Fizető Bank a Kötvényekkel
kapcsolatban nem nyújt befektetési tanácsot a Befektetők részére.
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ÉRTÉKESÍTÉSI KORLÁTOZÁSOK
Jelen Információs Dokumentum terjesztése, valamint a Kötvények értékesítése egyes országokban
jogszabályi tilalmak és korlátozások alá eshet. A Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező,
Forgalmazó és Fizető Bank nem állítják, hogy jelen Információs Dokumentum valamely
országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen
terjeszthető, vagy azt, hogy a Kötvények más országban megvásárolhatók. A Kibocsátó, a
Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező, Forgalmazó és Fizető Bank nem vállalnak semmilyen
felelősséget az ilyen terjesztés vagy értékesítés jogszerűségéért.
A Kötvények nem kerültek korábban, és a jövőben sem kerülnek nyilvántartásba vételre az
Amerikai Egyesült Államok többször módosított 1933. évi értékpapírokról szóló törvénye (az
Amerikai Értékpapírtörvény) alapján. Az Amerikai Értékpapírtörvény S rendelkezésének (a
Regulation S) megfelelően, a Kötvények egyikét sem lehet amerikai személyek (U.S. persons)
részére vételre felajánlani, értékesíteni, átadni, illetve nem lehet az Amerikai Egyesült Államok
területén a Kötvényeket senki részére vételre felajánlani, értékesíteni vagy átadni. A jelen
bekezdésben használt fogalmak a Regulation S-ben meghatározott jelentéssel bírnak.
Jelen Információs Dokumentum nem minősül azon országokban lévő személyek részére tett, a
Kötvényekre vonatkozó eladási ajánlatnak vagy a Kötvények vásárlására történő felhívásban való
közreműködésnek, amely országokban ezen eladási ajánlat vagy közreműködés jogszabályellenes
lenne. A jelen Információs Dokumentum terjesztése és értékesítése egyes jogrendszerekben
jogszabályi korlátozások alá eshet. A Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező,
Forgalmazó és Fizető Bank nem állítják, hogy a jelen Információs Dokumentum valamely más
országban az ott alkalmazandó jogszabályi vagy egyéb követelményeknek megfelelően jogszerűen
terjeszthető vagy azt, hogy a Kötvények jogszerűen ezen országokban értékesíthetőek, illetve nem
vállalnak felelősséget az ilyen terjesztésben vagy értékesítésben történő bármely közreműködés
jogszerűségéért. Magyarországon kívül a Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező,
Forgalmazó és Fizető Bank nem tettek semmiféle olyan intézkedést, amely a Kötvények
értékesítését vagy a jelen Információs Dokumentum terjesztését lehetővé tenné olyan
országokban, ahol az értékesítéshez vagy a terjesztéshez ilyen intézkedésre szükség van. Ennek
megfelelően, az ilyen országokban a Kötvények nem értékesíthetők sem közvetve, sem
közvetlenül. A Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint Szervező, Forgalmazó és Fizető Bank
felkérik azokat, akik a jelen Információs Dokumentum birtokába jutnak, hogy tájékozódjanak a
jelen Információs Dokumentum terjesztésére, illetve a Kötvények értékesítésére vonatkozó
minden esetleges korlátozásról. Így különösen az Amerikai Egyesült Államokban, az Európai
Gazdasági Térség tagállamaiban (Magyarországot is ideértve) és Japánban jogszabályok
korlátozzák a jelen Információs Dokumentum vagy egyéb értékesítési anyagok terjesztését,
valamint a Kötvények értékesítését.
A Kibocsátó hosszú távú adósságát, így a Kibocsátó által a Kötvényeket is a Scope Ratings GmbH
B+ hitelminősítéssel látta el.
A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények legalább egy hitelminősítő általi
hitelminősítését évente felülvizsgáltatja és a Kötvények lejáratáig fenntartja.
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A Kibocsátó hozzájárul ahhoz, hogy:
(1)

az MNB – egy az MNB honlapján elhelyezett és az adott hitelminősítő honlapjának
megfelelő oldalára tovább utaló link elhelyezésével – elérhetővé tegye a Kötvények
hitelminősítését és annak évenkénti felülvizsgálatát a kapcsolódó hitelminősítői
jelentésekkel (ún. rating report) együtt; és

(2)

az adott hitelminősítő a Kötvények hitelminősítését és annak évenkénti felülvizsgálatát a
kapcsolódó hitelminősítői jelentésekkel (ún. rating report) együtt a honlapján közzé tegye.

A Scope Ratings GmbH az Európai Parlament és a Tanács hitelminősítő intézetekről szóló
1060/2009/EK rendelete szerint nyilvántartott, az Európai Unió területén székhellyel rendelkező
intézmény és szerepel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (angolul: European Securities Markets
Authority)
honlapján
közzétett
hitelminősítő
intézmények
listáján
(https://www.esma.europa.eu/supervision/credit-rating-agencies/risk).
A hitelminősítés nem tekinthető az értékpapírok megvételével, eladásával vagy tartásával
kapcsolatos ajánlásnak, és azt a hitelminősítő intézmény bármikor felfüggesztheti, csökkentheti
vagy visszavonhatja.
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénnyel (Bszt.) valamint az Európai
Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és
a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló 2014/65/EU irányelvével (a MiFID II) összhangban a
Kötvények vonatkozásában elvégzett célpiaci vizsgálat alapján a Kötvények célpiaca a Bszt.
szerinti szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek körének felel meg, továbbá a Kötvények a
szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére bármely értékesítési csatornán
értékesíthetőek.
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I.

MEGHATÁROZÁSOK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

Amerikai
Értékpapírtörvény

Az Amerikai Egyesült Államok 1933. évi értékpapírokról szóló
törvényét jelenti.

Befektetők

A Bszt. szerinti szakmai ügyfeleket és elfogadható partnereket
jelenti.

BÉT

A Budapesti Értéktőzsdét jelenti.

Biztosíték

Az alábbiak bármelyikét jelenti: zálogjog (jelzálog), óvadék, illetve
bármely más szerződés és megállapodás, amelynek célja eszköz,
dolog, jog vagy más vagyontárgy biztosítékul adása (megterhelése).

Bszt.

A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvényt jelenti.

Csoport

A Kibocsátót, a Kibocsátó Leányvállalatait és a Kibocsátó kapcsolt
vállalkozásait együttvéve jelenti.

EU

Az Európai Uniót jelenti.

Fizető Bank

A Raiffeisen Bank Zrt.-t jelenti.

Fizető Banki Megállapodás

A Kibocsátó és a Raiffeisen Bank Zrt. mint kamatmegállapító,
kamatfizető és tőkefizető megbízott között aláírt fizető banki
megállapodást jelenti.

Fordulónap

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 10.1 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

Forgalmazó

A Raiffeisen Bank Zrt.-t jelenti.

Információs Dokumentum

A jelen Információs Dokumentumot jelenti.

Ellenőrzött Leányvállalat

A Kibocsátó bármely jelenlegi vagy jövőbeli, a 2000. évi C. törvény
3. § (2) bekezdés 2. pont szerinti leányvállalatát jelenti.

Kamatfizetési Nap

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 8.1 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

Kamatláb

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 8.1 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

KELER

A
KELER
Központi
Részvénytársaságot jelenti.

Kibocsátó

A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot
jelenti.

Kötvények

A Kibocsátó „MASTERPLAST 2027/I KÖTVÉNY” elnevezésű
kötvényeit jelenti. A félreértések elkerülése végett, a jelen
Információs Dokumentumban a „jelen Kötvényfeltételek szerint
kibocsátott Kötvény” kifejezés is a Kibocsátó „MASTERPLAST
2027/I KÖTVÉNY” elnevezésű kötvényeire utal.

Kötvényfeltételek

Az Információs Dokumentum III. (Kötvényfeltételek) fejezetében
foglalt Kötvényfeltételeket jelenti.
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Értéktár

Zártkörűen

Működő

Kötvényrendelet

A kötvényről szóló 285/2001. (XII.26.) Korm. rendeletet jelenti.

Kötvénytulajdonos(ok)

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 4.1 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

Leányvállalat

A Kibocsátó bármely leányvállalatát jelenti.

Lejárat Napja

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 3.1 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

MNB vagy Magyar Nemzeti
Bank

A Magyar Nemzeti Bankot jelenti.

MiFID II

A 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról
szóló 2014/65/EU irányelvet jelenti.

Munkanap

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 8.4 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

Névérték

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 3.2 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

Okirat

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 2.1 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

Ptk.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti.

Regulation S

Az Amerikai Értékpapírtörvény S rendelkezését jelenti.

Rendkívüli Lejárati
Események

A III. (Kötvényfeltételek) fejezet 12 pontjában meghatározott
jelentéssel bír.

Részteljesítés

A III. (Kötvényfeltételek)
meghatározott jelentéssel bír.

Számviteli törvény

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt jelenti.

Szervező

A Raiffeisen Bank Zrt.-t jelenti.

Tájékoztató Rendelet

Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az értékpapírokra
vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a
szabályozott
piacra
történő
bevezetésekor
közzéteendő
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2017/1129 rendeletét jelenti.

Tájékoztató Végrehajtási
Rendelet

Az Európai Bizottság 2019/980 felhatalmazáson alapuló rendeletét
jelenti.

Tőkepiaci törvény vagy Tpt.

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényt jelenti.

9

fejezet

8.3(c)(ii)

alpontjában

II.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

Az alábbi ”Kockázati Tényezők” című fejezet kizárólag a Kibocsátót közvetlenül érintő kockázati
tényezők, továbbá a Kibocsátónak a Kötvényekből eredő kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos
képességét közvetlenül befolyásoló kockázati tényezők ismertetését tartalmazza. A Kibocsátó megítélése
szerint az alábbi tényezők befolyásolhatják a Kötvényeken alapuló kötelezettségei teljesítését. Ezen
tényezők esetleges bekövetkezése vagy bekövetkezésének elmaradása teljes bizonyossággal nem látható
előre illetve becsülhető meg és a Kibocsátó nincs abban a helyzetben, hogy állást foglaljon ezen tényezők
bekövetkezésének valószínűségéről.
Minden, a Kötvényekbe befektetni szándékozó befektetőnek figyelembe kell vennie, hogy a Kötvényekbe
történő befektetés bizonyos kockázatokkal jár. Befektetési döntése meghozatalát megelőzően minden
leendő befektetőnek az Információs Dokumentum további részeivel együttesen ajánlott alaposan
tanulmányoznia és átgondolnia az alábbi fejezetben bemutatott kockázati tényezőket, és az ily módon
saját maga által kialakított álláspont alapján meghozni befektetési döntését.
Jelen Információs Dokumentum az MNB-hez nem került jóváhagyás céljából benyújtásra, azt az
MNB nem vizsgálta meg és nem látta el jóváhagyásával. A Kötvények nyilvános forgalomba
hozatalát követően a Kötvényeknek a BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési
rendszerbe történő regisztrációja és a Kötvényekkel kapcsolatos kereskedés megkezdése iránt
kérelem került benyújtásra. A BÉT a kérelem elbírálása és az Információs Dokumentum
jóváhagyása során az abban foglalt, a Kibocsátóra, illetve működésére vonatkozó információk
megfelelő alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét nem vizsgálta, ezzel kapcsolatosan
kizárólag a Kibocsátót terheli minden jogi felelősség és ezért ebből a szempontból a Kötvényekbe
történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azon esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll egy
az MNB által jóváhagyott tájékoztató. Tekintettel arra, hogy az Információs Dokumentummal
kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget, ezért a Kibocsátó felhívja a befektetők
figyelmét, hogy a Kötvényekbe történő befektetés kiemelten kockázatos.
I.

A Kibocsátóra vonatkozó fő kockázati tényezők

1.

A piacra és az ágazatra jellemző kockázati tényezők

1.1

Makrogazdasági kockázatok
A Csoport tevékenysége és eredményessége kitett az európai, ezen belül is különösen a középkelet-, délkelet és kelet-európai országok makrogazdasági helyzete, különösen a gazdasági
növekedés és az ipari termelés, valamint az államháztartás pénzügyi helyzete alakulásának. A
gazdasági növekedés, munkanélküliség, az országkockázat, az infláció, valamint az
államháztartási hiány alakulása alapvető hatást gyakorol az üzleti környezetre. A
makrogazdasági környezet esetleges kedvezőtlen változása negatívan hathat a Csoport
jövedelmezőségére.
Ilyen, kedvezőtlen makrogazdasági hatással járhat a koronavírus járvány (COVID-19), továbbá
az arra tekintettel, vagy azzal összefüggésben meghozott nemzetközi, kormányzati, hatósági,
vagy egyéb intézkedések, valamint a piaci folyamatok és fogyasztói magatartások ezzel
kapcsolatos változása. A COVID-19 világjárvány továbbra is hátrányos kihatással van a
regionális és globális gazdaságokra és a pénzpiacokra, és ez kedvezőtlenül érinti
Magyarországot is. A COVID-19 világjárványra adott válaszként a világ több mint 80 országa
reagált különféle, a COVID-19 világjárvány további terjedésének a megakadályozását célzó

10

intézkedésekkel, ideértve egyebek mellett a vállalkozások és az állami intézmények
tevékenységét illetve működését átmenetileg korlátozó intézkedések elrendelését, a nagy
tömegek összegyűlésére alkalmas helyszíneknek (ideértve az iskolákat, a sportlétesítményeket,
bárokat és éttermeket is) a bezárását, az önkéntes otthoni karantén elrendelését, a
határellenőrzéseket, valamint az utazási és egyéb korlátozásokat is. Ezen intézkedések globális
és helyi szinten is fennakadásokat okoztak a rendes üzletmenetben, valamint hátrányos hatással
voltak a globális ellátási láncokra, a globális termelésre, a turizmusra, a fogyasztói kiadásokra
és az eszközárakra. A COVID-19 világjárvány jelentős felfordulást okozott a világpiacokon és
negatív hatással volt a globális és a helyi szintű gazdasági aktivitásra is. A központi bankok és
monetáris hatóságok a pénzügyi piacokon jelenleg is folyamatos intervenciós intézkedéseket
alkalmaznak, továbbá a nemzeti kormányok is a nemzeti gazdaságaik ösztönzése céljából
fiskális politikai lépéseket jelentettek be. A gazdaságok felépülése részben a kormányok által
bevezetett korlátozások feloldásától, illetve könnyítésétől függ, azonban a felépülés gyorsaságát
továbbra is számos bizonytalanság övezi. A jelen Információs Dokumentum dátumának az
időpontjában a Kibocsátó még nem képes a COVID-19 világjárványnak – a Kibocsátó üzleti
tevékenységét, pénzügyi helyzetét és a Csoport működési tevékenységének az eredményességét
érintő – negatív hatásai minden részletre kiterjedő, pontos felmérésére. A fentiek mellett a
COVID-19 világjárványnak a Kibocsátó üzleti tevékenységére gyakorolt átfogó hatásai több
pontosan előre nem látható tényezőtől is függenek, ideértve egyebek mellett a COVID-19
világjárvány időtartamát, súlyosságát, esetleges visszatérését és mértékét, valamint a COVID19 világjárvány tekintetében meghozott kormányzati intézkedések átfogó jellegét is.
Nem zárható ki, hogy a COVID-19 világjárvány egy elhúzódó világgazdasági válságot vagy
recessziót fog okozni, amely általában véve kihathat a magyarországi gazdaságra, valamint azon
országok gazdaságaira is, amelyekben a Csoport a tevékenységét végzi.
1.2

Építőipari kockázatok
A régióbeli építőipari beruházási és épület-felújítási lehetőségek és hajlandóság alakulása, ezek
állami és szabályozói ösztönzői, az energiaár-változások és az alapanyagok árának világpiaci
alakulása (elsősorban az olaj és az acél ára, amelyek jelentős mértékben régión kívüli gazdasági
folyamatok és kereslet-kínálati viszonyok eredményeképpen alakulnak ki) együttesen és különkülön is jelentősen befolyásolhatják a Csoport jövedelmezőségét.
Az utóbbi évek nagyarányú növekedését követően a COVID-19 világjárvány okozta gazdasági
visszaesés mind a piaci, mind a kormányzati megrendeléseket visszavetheti, valamint az
építőipar vonatkozásában a lánctartozások ismételt kialakulásának kockázatát hordozza. A
Magyarország számára elérhető Európai Uniós források csökkenése ugyancsak az építőipari
beruházási hajlandóság csökkenését és beruházási projektek elhalasztását okozhatja.

1.3

Finanszírozási kockázat
A Csoport jelentős arányban hitellel finanszírozza működését, így a hitelpiac és a Csoport
eredményességének alakulása befolyással van a Csoport finanszírozási lehetőségeire. Az
általános gazdasági környezet, a hitelpiacok, a banki kamatlábak és más pénzpiaci tényezők
változása a finanszírozás költségeit növelhetik, megszerzését megnehezíthetik, késleltethetik
vagy ellehetetleníthetik.
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A Csoport hiteleinek nagy része változó kamatozású hitel, amely referencia kamatokhoz kötődik
(pl. EURIBOR). A referencia kamatlábak kedvezőtlen változása negatív hatással lehet a Csoport
jövedelmezőségére.
1.4

Devizaárfolyamok változása
A Csoport konszolidált kimutatását euróban készíti. A Csoport árbevételének több mint 90%-a
az értékesítés országának helyi devizájában képződik, míg a kiadási oldalon számos, ezektől
eltérő devizában teljesítendő vagy devizaárfolyamtól függő tétel áll (pl. anyagköltségek
számottevő része dollárban vagy euróban, egyes hitelek törlesztő részletei és kamatai euróban,
román lejben, illetve szerb dínárban). A Kibocsátó, amennyiben célszerűnek ítéli meg, él a
derivatív árfolyam- és kamatfedezeti ügyletek adta lehetőségekkel, azonban a Csoport számára
kedvezőtlen árfolyamváltozás (főként az euró és dollár árfolyamváltozása) negatív hatással
lehet a Csoport jövedelmezőségére.

1.5

Szabályozási kockázatok
A Csoport tevékenységét számos országban végzi, amelyek szabályozói környezete, jogi és
politikai berendezkedése lényeges eltéréseket mutat.
A Csoport portfóliójába tartozó országok jogi, működési, adminisztrációs, adózási és egyéb
szabályozási változása jelentős hatást gyakorolhat a Csoport üzleti tevékenységére és adózás
előtti eredményére.
A Csoport portfóliójához tartozó országokban esetleg bekövetkező politikai változások,
valamint az országok esetleges jogbizonytalanságai hatással lehetnek a Csoport tevékenységére
és annak jövedelmezőségére.
A Csoport számára kockázatot jelentenek a határokat átívelő kereskedelemmel kapcsolatos
előírások változásai, az egyes termékek országonként különböző engedélyezési procedúráinak
és építőipari szabályainak történő megfelelés biztosításának nehézségei.
A Csoport országainak adózási, munkajogi, munkavédelmi, termékminőségi, környezeti,
egészségügyi és biztonságtechnikai szabályozási környezetében bekövetkező változások
befolyásolhatják a Kibocsátó konszolidált eredményének alakulását.
A Csoport minden tőle elvárhatót megtesz, hogy a jogszabályokhoz alkalmazkodó magatartást
folytasson, ennek ellenére nem zárható ki, hogy a jogszabályi rendelkezéseknek történő meg
nem felelés hatósági eljárást és bírság kiszabását, valamint egyéb jogkövetkezmények
alkalmazását vonhatja maga után.

2.

A Csoportra jellemző kockázati tényezők

2.1

A növekedés kockázata
A Csoport további növekedést tervez mind új üzleti, mind új földrajzi területeken, amely együtt
járhat a munkavállalók létszámának, a létesítmények és eszközök számának és értékének, a
tevékenység méretének jelentős növekedésével. Nem garantálható, hogy a Csoport stratégiája
sikeres lesz, és hogy képes lesz a növekedést hatékonyan és eredményesen kezelni. Továbbá
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nem garantálható, hogy a terjeszkedés pontosan mikor és milyen mértékben tud hozzájárulni a
Csoport eredménytermelő képességének növekedéséhez.
2.2

Új termékek bevezetésének kockázata
A Csoport eltérő fejlettségű és eltérő ütemben fejlődő építőipari piacokon van jelen. A
versenyképesség fenntartása, az egyes piacok változó igényeinek való megfelelés a
termékportfólió folyamatos bővítését igényli. Egy-egy újonnan bevezetett termék sikere
piaconként eltérő lehet, a korábban elért eredmények nem garantálják a sikert minden más
piacon is. Új termék bevezetése során engedélyeztetési procedúráknak kell megfelelni, amely
hosszú és költséges folyamat is lehet, elhúzódása a Csoport jövedelmezőségére is hatással lehet.

2.3

Versenyhelyzet
A Csoport piacain számos, jelentős piaci pozícióval és tapasztalattal, fejlett technológiával,
jelentős kapacitással és pénzügyi erővel rendelkező társaság is versenyez, valamint szállhat
versenybe a jövőben a Csoporttal. A Kibocsátó folyamatos feladata az eladásra kínált
termékeknek a piac igényeihez történő igazítása, a partnerek, valamint a végfelhasználók
igényeinek figyelemmel kísérése. Amennyiben a piaci verseny által felvetett kihívásokra a
Csoport nem megfelelően reagál, a Csoportot piacvesztés fenyegetheti.
Az erős vagy erősödő verseny számottevő, előre nem látható fejlesztéseket, befektetéseket tehet
szükségessé, továbbá negatív hatással lehet a Csoport termékeinek áraira vagy növelheti a
Csoport költségeit, amelyek negatív hatással lehetnek a Csoport jövedelmezőségére.

2.4

Technológiai változások
A Csoport eredményessége és versenyhelyzete kitett az építőipari és építőanyag-ipari
technológiai változásoknak, különösen az energiahatékonyság területén. A technológiai fejlődés
átalakíthatja, vagy akár meg is szüntetheti a Csoport által használt technológiák alkalmazását.
A Csoport folyamatosan figyelemmel kíséri az innovatív technológiai megoldásokat, valamint
azok fejlődését. A Csoport törekszik megfelelni az új technológiai kihívásoknak, továbbá az
ilyen technológiai fejlődés következtében megváltozott piaci, gazdasági környezetnek.
Ugyanakkor, amennyiben olyan megoldások, technológiák kerülnek előtérbe, amelyekben a
Csoport nem rendelkezik megfelelő tapasztalatokkal, vagy amelyekhez nincs hozzáférési
lehetősége (pl. szabadalmi védettség miatt), úgy az a Csoport piacvesztéséhez, árbevételének és
jövedelmezőségének csökkenéséhez vezethet. A Kibocsátó jelentős erőfeszítéseket tesz a piaci
igényeknek mindenkor megfelelő termékportfólió kialakítására, azonban nem garantálható,
hogy mindig a leghatékonyabb termékeket és megoldásokat tudja kiválasztani, és azokat
eredményesen tudja értékesíteni.

2.5

Partnerkapcsolatok kockázata
A Csoport a vevői, szállítói, valamint finanszírozói tekintetében határozott és határozatlan idejű
szerződésekkel is rendelkezik. Nem biztosított, hogy a határozott idejű szerződések lejáratát
követően a felek meg tudnak állapodni a szerződések meghosszabbításáról. A határozott és
határozatlan idejű szerződések esetében sem zárható ki, hogy nem várt, rendkívüli esetben
megszűnnek.

2.6

Hitelezési és kinnlevőségi kockázat
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A Csoport termékeit döntően nagykereskedelemben, a szektorra jellemző, halasztott fizetési
feltételekkel értékesíti, amely azzal a kockázattal jár, hogy késedelmes fizetés vagy nemfizetés
esetén a követelések halmozódhatnak. A Kibocsátó a Csoport kintlévőségeit szorosan nyomon
követi, de ennek ellenére a vevők késedelmes fizetése vagy nemfizetése veszélyt jelenthet a
Csoport pénzügyi helyzetére és jövedelmezőségére.
2.7

Beszerzéssel kapcsolatos kockázatok
A Csoport a gyártás során felhasznált alapanyagokat és az értékesített termékeket számos
piacról, köztük távol-keleti piacokról szerzi be. A termékeket érintő alapanyagár változások és
a nagy távolságok kockázatot jelentenek. Ha a gyártók, szállítók bármilyen ok miatt nem
képesek megfelelő időben, áron és minőségben szállítani a Csoport által megrendelt termékeket
és anyagokat, az a termelés vagy szállítás csúszását és többletköltségeket, vevői
elégedetlenséget okozhat.

2.8

Gyártás gazdaságosságának kockázata
A Csoport már meglévő, valamint a jövőben tervezett gyártóegységeinek gazdaságossága nagy
mértékben függ kapacitásainak hatékony kihasználásától. Nem garantálható, hogy a
gyártóegységek a jövőben mindig gazdaságosan működtethetők, és a versenytársakhoz képest
árelőnyt is biztosítanak a Csoport számára.
A gyártás gazdasági teljesítménye függ a gyárak megfelelő működésétől, amit számos tényező
befolyásolhat, ideértve különösen az alábbiakat:
•

általános és nem várt karbantartási vagy felújítási költségek;

•

üzemszünet vagy leállás a felszerelés meghibásodása miatt;

•

katasztrófa esetek (tűz, árvíz, földrengés, vihar, stb.);

•

működési paraméterek változása;

•

üzemeltetési költségek változása;

•

esetleges, termelés során bekövetkezett hibák; és

•

külső üzemeltetőktől való függőség.

A Kibocsátó rendelkezik géptörés és üzemszünet esetére szóló „all risk” jellegű
vagyonbiztosításokkal, amelyek fedezetet nyújtanak az ilyen okokra visszavezethető károkra.
Nem kizárt azonban, hogy a káresemény részben vagy egészben kívül essék a biztosító által
vállalt kockázati körön, így a kárt a biztosított, mint károsult vagy a károkozó maga lesz köteles
viselni.
2.9

Logisztikai tevékenység kockázata
Termékeinek beszerzésével, tárolásával, valamint a partnereknek történő kiszállításával
komplex disztribúciós feladatot lát el a Csoport. A Kibocsátó versenyelőnye az akár kis
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tételekben, rugalmasan, pontosan, megfelelő minőségben történő kiszállítás, amelyet
veszélyeztethetnek a készletgazdálkodás, minőségellenőrzés és gazdaságos szállítás-szervezés
esetleges nehézségei vagy hiányosságai, az országhatárokon átnyúló szállítási útvonalak
adminisztrációs nehézségei, valamint az üzemanyagár- változással, illetve lopással kapcsolatos
kockázatok.
2.10

Kulcsfontosságú vezetők elvesztésével kapcsolatos kockázatok
A Csoport eredményességének egyik alapja sikeres személyzeti politikája, az elkötelezett és
motivált felsővezetői csapat, és a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek alkalmazása.
A vezetők és kulcsfontosságú alkalmazottak távozása negatívan befolyásolhatja a Csoport
működését és eredményességét. Amennyiben a Csoport elveszítené azon képességét, hogy
pótolja vezetőit és alkalmazottait, annak jelentősen hátrányos következménye lehet a Csoport
pénzügyi helyzetére és jövedelmezőségére.

2.11

Információtechnológiai rendszer működésével kapcsolatos kockázatok
A Csoport zavartalan működésének elengedhetetlen feltétele információtechnológiai
rendszereinek (hardverek és szoftverek) zavartalan működése. A vállalatirányítási rendszer
részleges vagy teljes meghibásodása az üzleti folyamatokat negatívan befolyásolhatja.

2.12

Környezeti károkkal, katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok
A Csoport társaságai tevékenységük során olyan anyagokat használnak, illetve olyan
technológiákat alkalmazhatnak, amelyek rendeltetésellenes használata a környezetet
szennyezheti. A Csoport társaságai rendelkeznek a szükséges környezetvédelmi engedélyekkel,
szabályzatokkal, és szakértő személyzetük a tevékenység által megkívánt fokozott
gondossággal látja el munkáját, azonban előfordulhat olyan rendkívüli esemény, amely az
érintett társaság környezeti kármentesítési kötelezettségét vonhatja maga után. Mivel ezeknek a
potenciális kötelezettségeknek az összege bizonytalan és a vonatkozó költségek felmerülésének
időzítése nem ismert, nem lehet előre meghatározni a Csoport üzletmenetére, működési
eredményére vagy pénzügyi helyzetére gyakorolt hatást. Bár a Csoport úgy tartja, hogy kellő
méretű és az iparági szabványoknak megfelelő biztosítással rendelkezik a váratlan és véletlen
események fedezetére, fennáll annak kockázata, hogy a Csoportnak olyan környezetvédelmi
feladatai merülhetnek fel, amelyek meghaladják a biztosítási összeget. A fentiek hátrányos
hatással lehetnek a Csoport pénzügyi helyzetére.
A Csoport pénzügyi helyzetét, jövedelmezőségét befolyásolhatják előre nem látható
katasztrófák, természeti csapások, ideértve a járványokat is.

2.13

Kulcsfontosságú engedélyek és minősítések
A Csoportnak tevékenysége végzéséhez számos engedélyre (pl. termékengedélyek, telephelyengedélyek, környezetvédelmi engedélyek) van szüksége. Amennyiben ezeket a
tanúsítványokat, minősítéseket és engedélyeket visszavonnák, vagy nem hosszabbítanák meg,
ez jelentősen korlátozhatja a Csoport tevékenységét, így negatív hatást gyakorolhat a Csoport
jövedelmezőségére.

2.14

Állami támogatások visszafizetésének kockázata
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A Kibocsátó pályázat útján vissza nem térítendő támogatásokat nyert el. A Csoport a pályázati
feltételek teljesítését nyomon követi, azonban amennyiben az előírt – döntően foglalkoztatási
létszámhoz kötött – pályázati feltételeket nem tudja teljesíteni, előfordulhat, hogy a támogatások
egy részét vissza kell fizetnie.
2.15

Hitelek felmondásának kockázata
A Kibocsátó piaci feltételekkel kötött bankhitelszerződéseket beruházásainak finanszírozása és
működésének biztosítása érdekében. A hitelszerződések egy része a hitelező által felmondható
bizonyos események bekövetkezése – többek között a tulajdonosi struktúra lényeges
megváltozása – esetén. A Csoport a hitelszerződésekben tett egyéb kötelezettségvállalásokat is
nyomon követi, azonban nem zárható ki, hogy nem várt, rendkívüli esetben az előírt feltételeket
és vállalásokat nem tudja teljesíteni, amelynek következében a hitelező a hitelek egy részét
visszahívhatja.

2.16

A Csoport olyan általános működési kockázatoknak van kitéve, amelyek veszteségeket és
pótlólagos kiadásokat eredményezhetnek
A Csoport üzleti működését, valamint gyáregységeinek, üzemeinek és telephelyeinek
működését is hátrányosan befolyásolhatja számos tényező, beleértve a tüzet, robbanást, gázok
és mérgező vegyszerek kiszabadulását, berendezések vagy technológiák elromlását vagy
meghibásodását, termelésben vagy hatékonyságban az elvárt szint alatti teljesítményt,
munkaügyi vitákat, természeti katasztrófákat, időjárási körülményeket, szabotázst,
üzemszünetet vagy bezárást. Ezek személyi sérüléseket, halálesetet, vagyoni kárt és a
termelésben késedelmeket vagy kieséseket eredményezhetnek. Amennyiben a Csoportnak olyan
veszteségei keletkeznek, amelyeket nem fedez biztosítás, vagy nem haladják meg a vonatkozó
önrész mértékét, az ilyen veszteségeket általában a Csoportnak kell fedezni, növelve ezzel a
Csoport költségalapját.

2.17

Folyamatban lévő adó-, vám-, jövedéki és egyéb pénzügyi vizsgálatok
Időről időre adó-, vám-, jövedéki és egyéb pénzügyi hatósági vizsgálat, revízió lehet
folyamatban különböző Csoport tagvállalatoknál. A Kibocsátó ezeket a vizsgálatokat, revíziókat
a szokványos vállalati üzletmenet részének tekinti. Azonban kimenetelüket jelenleg a Kibocsátó
nem tudja teljes pontossággal előre jelezni. Nem garantálható, hogy ezek nem lesznek lényeges
hátrányos hatással a Csoport üzleti tevékenységére, működési eredményeire vagy pénzügyi
helyzetére.

2.18

Perek és hatósági eljárások
A Csoport olyan jogi eljárással kapcsolatos kockázatnak van kitéve, amely már folyamatban
lévő vagy a jövőben esetlegesen felmerülő perekből és hatósági eljárásokból származhat. Bár a
Csoport jelenleg nem számít arra, hogy bármely olyan peres vagy hatósági eljárás, amelyben
félként szerepel, lényeges hátrányos hatással lesz pénzügyi helyzetére és működési
eredményeire, a Csoport nem tudja garantálni, hogy bármely ilyen, illetve a jövőben
megindításra kerülő per vagy hatósági eljárás (ideértve a V. (A Kibocsátó bemutatása) fejezet
6. pontjában említett, a Kibocsátó saját tőkéjének 10%-át meghaladó értékre vonatkozó,
folyamatban lévő eljárásokat is) végleges kimenetele nem lesz ilyen hatással a működési
eredményeire vagy a pénzügyi helyzetére.
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2.19

Adatkezelés kockázata
A Csoport nagyszámú személyes adatot kezelhet, mely tevékenységgel szemben a kapcsolódó
törvényi szabályozás rendkívül szigorú követelményeket támaszt. A Csoport minden tőle
telhetőt elkövet az adatkezelés szabályainak minden tekintetben való megfelelés érdekében, de
nem zárható ki, hogy az eljáró bíróság vagy hatóság hiányosságokat állapíthatnak meg a Csoport
gyakorlatával kapcsolatban és jogkövetkezményeket alkalmazhatnak, akár kártérítést ítélhetnek
meg vagy bírságot szabhatnak ki.

2.20

Reputációs kockázat
Ha a Kibocsátó vezetőségének intézkedései ellenére MASTERPLAST márkanév iránti bizalom
lecsökken, vagy bármilyen a Csoport jó hírnevére negatívan ható esemény következne be, úgy
az jelentős negatív hatással lehetne a Csoport bevételeire, és ezáltal az eredményességére.

II.

Kötvényekhez kapcsolódó fő kockázati tényezők

1.

Befektetés kockázata
A Kötvények nem minden Befektető számára jelentenek megfelelő befektetési formát. Így
minden leendő Befektetőnek elengedhetetlen mérlegelnie, hogy a Kötvények a számára
megfelelő pénzügyi eszközt jelentenek-e. A leendő Befektetőnek többek között szükséges saját
körülményeit figyelembe véve megvizsgálni, hogy (i) kielégítő ismeretekkel és tapasztalatokkal
rendelkezik-e a Kötvényekbe történő befektetés kockázatainak és a befektetési portfóliójára
gyakorolt hatásainak, valamint az Információs Dokumentumban szereplő információk teljes
körű megítélése tekintetében; (ii) a Kötvényekbe történő befektetés megfelel-e pénzügyi
helyzetének, lehetőségeinek és céljainak; (iii) a befektetés összhangban van-e befektetési
politikájával, irányelveivel, valamint az alkalmazandó jogszabályokkal és egyéb előírásokkal.

2.

Devizakockázat
Amennyiben a Befektető a könyveit a kibocsátás pénznemétől (HUF) eltérő devizanemben
vezeti, úgy árfolyamkockázatból adódó kitettsége keletkezik. A kibocsátási pénznem erősödése
esetén a Befektetőnek pénzügyi vesztesége-, a kibocsátási pénznem gyengülése esetén pénzügyi
nyeresége keletkezhet.

3.

Kamatkockázat
Általános piaci hozamemelkedés esetén a korábban megvásárolt Kötvény piaci értéke
alacsonyabb lesz. Ha a Befektető lejárat előtt értékesíti a Kötvényt, pénzügyi veszteséget
szenvedhet el. Amennyiben a Befektető Kötvényt a lejárat előtt nem kívánja értékesíteni, csak
relatív kockázatot vállal.

4.

Inflációs kockázat
Az infláció mértékének esetleges növekedése csökkenti a Kötvényekbe történő befektetés
reálhozamát.

5.

Kötvények formája
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A Kötvények dematerializált formában kerültek előállításra. A Kötvénytulajdonosok a
Tőkepiaci törvény rendelkezései alapján nem kérhetik a Kötvények nyomdai úton történő
előállítását és kiadását.
6.

Jogszabályváltozások
A Kötvények forgalomba hozatalát követően bekövetkezhet olyan magyar vagy európai uniós
jogszabályváltozás (ideértve az adózási szabályozás esetleges megváltozását is), amely hatással
lehet a Kötvényekre vagy a Kötvények másodpiacára.

7.

A Tájékoztató Rendelet és a Tőkepiaci törvény 21. § (1) bekezdése szerinti tájékoztató hiánya
és a korlátozott másodpiaci forgalom
A Kötvényekkel kapcsolatosan készített jelen Információs Dokumentum nem minősül a
Tőkepiaci törvény 21. § (1) bekezdése, a Tájékoztató Rendelet, valamint a Tájékoztató
Végrehajtási Rendelet alapján elkészített tájékoztatónak. Tekintettel arra, hogy a Kötvényeket a
Kibocsátó a Tájékoztató Rendelet 1. Cikk 4. pont (c) bekezdése előírásainak megfelelően hozta
forgalomba, továbbá arra, hogy a Kibocsátó nem tervezi a Kötvények szabályozott piacra
történő bevezetését, a Kibocsátót nem terhelik a Tőkepiaci törvény 21. § (1) bekezdése, a
Tájékoztató Rendelet, valamint a Tájékoztató Végrehajtási Rendelet szerinti tájékoztató
készítésével kapcsolatos, valamint a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokkal kapcsolatos
tájékoztatási, illetve közzétételi kötelezettségek. Ennek megfelelően a Kibocsátó a Tőkepiaci
törvénynek és a Kötvényrendeletnek megfelelő minden információt közöl az Információs
Dokumentumban, azonban a közölt információk sem strukturáltságukban, sem mélységükben
nem feltétlenül felelnek meg a Tőkepiaci törvény 21. § (1) bekezdése, a Tájékoztató Rendelet,
valamint a Tájékoztató Végrehajtási Rendelet szerint készített tájékoztatóban megjelentetendő
információknak.
A Forgalmazó a Kötvények tekintetében az 596/2014/EU Rendelet 3. Cikk (2) bekezdésének
(d) pontja szerinti piaci stabilizációs kötelezettséget nem vállalt.
Nem adható garancia arra, hogy a másodpiaci forgalom – illetve a Kötvényeknek a BÉT XBond
multilaterális kereskedési rendszerben lebonyolított forgalma – megfelelő likviditást biztosít.
Ilyen esetben előfordulhat, hogy a Befektetőknek csak korlátozott lehetőségük lesz a Kötvények
értékesítésére, vagy a megfelelő likviditással rendelkező hasonló értékpapírokhoz vagy a
Befektetők által elvárt árfolyamhoz képest kedvezőtlenebb feltételek mellett, illetve árfolyamon
tudják értékesíteni azokat, vagy egyáltalán nem lesznek értékesíthetők a Kötvények. A lejárat
előtt történő piaci értékesítés a Befektetőnek akár árfolyamveszteséget is eredményezhet.

8.

Tőkepiaci szereplők szabályozása
Az egyes tőkepiaci szereplők működését érintő jogszabályi környezet változásai, illetve az ilyen
változások hatásai negatívan befolyásolhatják az egyes pénzügyi eszközök, így a Kötvények
másodpiaci likviditását, piaci árának alakulását.

III.

A Kibocsátó kockázatkezelési mechanizmusainak a bemutatása
A Kibocsátó vezetése tudomással bír és figyelemmel kíséri a fenti kockázatokat és szükség
esetén nemzetközi szabványoknak megfelelő és a legjobb iparági gyakorlatokon alapuló belső
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kockázatkezelési eljárásokat tart fenn és alkalmaz. Ennek során figyelembe veszi a vállalati
értékteremtés bizonytalanságoknak való kitettségét, a célkitűzések megvalósításának sikerét
befolyásoló tényezőket és az azt fenyegető veszélyeket, továbbá olyan váratlan események
előfordulását, amelyek potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy
a vállalati hírnév szempontjából. A kockázatok kezelése kockázattulajdonosok feladata, akik
jellemzően a meglévő ellenőrzési keret működtetéséért felelős vezetők.
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III.

KÖTVÉNYFELTÉTELEK

Az alábbi szöveg a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 8143
Sárszentmihály, Árpád utca 1/A, Magyarország, nyilvántartja a Székesfehérvári Törvényszék
Cégbírósága, cégjegyzékszáma: Cg.07-10-001342; adószáma: 13805300-4-07; LEI kód:
529900T52BKQIM96BG24) (a Kibocsátó)) által „MASTERPLAST 2027/I KÖTVÉNY” elnevezésű,
HU0000360219 ISIN kóddal ellátott kötvényeinek (a Kötvények, egyenként pedig a Kötvény)
feltételeit (a Kötvényfeltételek) tartalmazza. A Kötvényfeltételek az Okirat (meghatározását lásd az
alábbiakban) részét képezik.
1.

JOGSZABÁLYI ALAP, FELHATALMAZÁS ÉS A KIBOCSÁTÁS CÉLJA

1.1

A Kötvények kibocsátásának jogszabályi alapja
A Kötvények a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a Tőkepiaci törvény) 12/B §-a,
valamint a kötvényről szóló 285/2001 (XII.26.) Kormányrendelet továbbá a polgári
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a Ptk.) és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott
piacra történő bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló 2017/1129 rendelet (a Tájékoztató Rendelet) 2. Cikk (d) pontja
alapján kerültek kibocsátásra és ezen jogszabályok értelmében hitelviszonyt megtestesítő, névre
szóló értékpapírok.

1.2

Felhatalmazás
A Kibocsátó Igazgatótanácsa a 2020. december 14.-i ülésén határozatban döntött a Kötvények
forgalomba hozataláról. A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra vagy azzal egyenértékű
kereskedési helyszínre történő bevezetését (ide nem értve a Kötvényeknek a BÉT által
működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját) nem tervezi.

1.3

A kibocsátás célja, a Kötvényeken alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett
pénzügyi fedezete
A Kötvényekkel kapcsolatosan befolyt forrásokat a Kibocsátó a Csoport új beruházásainak és
esetleges vállalatfelvásárlásainak a finanszírozásával, valamint a Csoport rövid távú
adósságának átmeneti jellegű refinanszírozásával kapcsolatosan kívánja felhasználni. A
Kötvényeken alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetét a
Kibocsátónak az Információs Dokumentum „Kibocsátó Bemutatása” című fejezetben
részletezett eszközei, illetve forrásai alkotják.

2.

AZ ELŐÁLLÍTÁS MÓDJA, A KIÁLLÍTÁS HELYE ÉS NAPJA

2.1

A Kötvények előállításának módja
A Kötvények dematerializált értékpapírként kerültek előállításra. A Kibocsátó a Tőkepiaci
törvény 7. § (2) bekezdése alapján kiállította, és a KELER Központi Értéktár Zártkörűen
Működő Részvénytársaságnál (a KELER) letétbe helyezte a Kötvények adatait tartalmazó –
értékpapírnak nem minősülő – okiratot (az Okirat). Az Okirat mintája az Információs
Dokumentum 1. számú mellékletét képezi, és 1. pontja tartalmazza az Okiratot aláíró személyek
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nevét és képviseleti jogosultságuk alapját. Az Okirat mindaddig letétben marad, amíg a
Kötvények tulajdonosainak a Kötvényeken alapuló fizetési igényei teljes mértékben kielégítésre
nem kerülnek. A Kötvényfeltételek a Kötvények – és így az Okirat – részét képezik.
2.2

A Kötvények forgalomba hozatalának
(kiállításának) módja, helye és napja

(kibocsátásának)

és

keletkeztetésének

A Kötvények nyilvános forgalomba hozatalának (kibocsátásának) és keletkeztetésének
(kiállításának) helye Magyarország, Budapest. A Kötvények nyilvános forgalomba hozatalára
a magyar és a vonatkozó európai uniós jog alkalmazandó.
A Kötvények aukciós értékesítésére 2020. december 17-én került sor, és a Kötvények nyilvános
forgalomba hozatalára (kibocsátására) és keletkeztetésére (kiállítására) 2020. december 21-ével,
mint értéknappal került sor.
2.3

A Kötvények minimális forgalomba hozatali ára
A Kötvényeknek az aukció során alkalmazott minimális forgalomba hozatali ára (azaz az aukció
során benyújtható árajánlatok alsó korlátja) Kötvényenként a névérték 93,1291 %-a volt.

3.

FUTAMIDŐ, DARABSZÁM, ÉS NÉVÉRTÉK

3.1

A Kötvények futamideje
A Kötvények futamideje 7 év, amely 2020. december 21. napján kezdődik és 2027. december
21. napján (a Lejárat Napja) jár le. A Kötvények Lejárati Napot megelőző visszaváltására a
jelen Kötvényfeltételek 12. pontjában foglaltak szerinti esetekben, valamint a jelen
Kötvényfeltételek 9. pontjában foglaltak szerinti visszavásárlás eseteiben a Kibocsátó által
visszavásárolt Kötvények tekintetében kerülhet sor.

3.2

A Kötvények darabszáma, névértéke (címletbeosztás) és a kibocsátás teljes összege
A Kötvények egy, 120 (egyszázhúsz) darabból álló sorozatban, egyenként 50.000.000
(ötvenmillió) forintos névértéken (a Névérték) kerültek forgalomba hozatalra. A fentiekkel
összhangban a kibocsátott Kötvények teljes összege: 6.000.000.000 (hatmilliárd) forint.

3.3

Rábocsátás
A Kibocsátó a Kötvénytulajdonosok hozzájárulása nélkül bármikor jogosult rábocsátás
keretében – a Kötvényekkel megegyező sorozatú, de eltérő sorozatrészletszámú – további
kötvényeket kibocsátani.

4.

TULAJDONJOG ÉS ÁTRUHÁZÁS

4.1

A Kötvények tulajdonosai
A Kötvénytulajdonosra vagy Kötvénytulajdonosokra mint a Kötvényekből eredő jogok
gyakorlására a Ptk. 6:566. § (6) bekezdésének és a Tőkepiaci törvény 138. § (2) bekezdésének
megfelelően jogosult személyre vagy személyekre történő hivatkozások a Kötvények
vonatkozásában az ellenkező bizonyításig azon személyt vagy személyeket jelentik, akiknek az
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értékpapír-számláján a Kötvényeket nyilvántartják. A Kötvények átruházása - az átruházásra
irányuló szerződés vagy más jogcím alapján - az átruházó értékpapírszámlájának
megterhelésével, és a Kötvényeknek az új jogosult értékpapírszámláján történő jóváírásával
történik meg.
Amennyiben illetékes bíróság vagy jogszabályi előírás másként nem rendelkezik, bármely
Kötvénytulajdonos, aki a Kötvényeket a fentieknek megfelelően szerezte, a Kötvény
jogosultjának tekintendő és akként kezelendő, és mint ilyen jogosult minden ilyen Kötvény
kapcsán teljesített kifizetésre akkor is, ha a Kötvény futamideje lejárt.
A Kötvénytulajdonosok jogosultak továbbá a Kötvényből eredő tőke- és kamatkifizetésekre,
valamint a Kötvényfeltételekben meghatározott vagy jogszabály alapján a
Kötvénytulajdonosokat megillető egyéb jogaik gyakorlására.
4.2

A Kötvények átruházásának korlátozása
A Kötvények a Bszt. szerinti szakmai ügyfélnek vagy elfogadható partnernek minősülő
Befektetők részére kerültek forgalomba hozatalra. A forgalomba hozott Kötvények átruházását
a Kibocsátó nem korlátozza.
A Kötvények átruházása esetén az értékpapírszámla-vezetők összevont értékpapírszámlái
közötti átvezetésre vonatkozóan a KELER mindenkori szabályzatai a Kötvényekhez kapcsolódó
jogok átszállása tekintetében korlátozásokat és zárt időszakokat tartalmazhatnak, amelyek a
Kötvénytulajdonosokra kötelezőek.

4.3

A Kötvények nem átváltható kötvények
A Kötvények átváltás útján, vagy az általuk megtestesített jog gyakorlásával nem adnak jogot
valamely más értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz megszerzésére.

5.

FIZETŐ BANK
FELTÉTELEI

ÉS

A

FIZETŐ

BANKI

MEGÁLLAPODÁS

ÁLTALÁNOS

A Kötvények kibocsátására egyebek mellett a Kibocsátó és a Raiffeisen Bank Zrt., mint kamat, és tőkefizető bank közötti fizető banki megállapodás (a Fizető Banki Megállapodás)
megkötése mellett került sor, amellyel a Kibocsátó a Kötvényekkel kapcsolatos kamat-, és
tőkefizető banki feladatokkal a Raiffeisen Bank Zrt.-t (a Fizető Bank) bízta meg.
A Fizető Banki Megállapodás másolata (ide nem értve a Fizető Banki Megállapodásnak a Fizető
Bank díjazására vonatkozó részét) előzetes írásbeli bejelentést követően – telefonon egyeztetett
időpontban, de igény esetén nem később, mint a bejelentés Kibocsátó általi kézhezvételét követő
8. (nyolcadik) Munkanapon – megtekinthető a Kibocsátó mindenkori székhelyén bármely
Kötvénytulajdonos által, aki a Kibocsátó számára kielégítő módon tudja igazolni
személyazonosságát és Kötvénytulajdonosi státuszát.
A Fizető Bank személye módosulhat, feltéve, hogy a Kötvények futamideje alatt mindig lesz
egy magyarországi fizető bank (ideértve azt is, hogy fizető bank hiányában és a jogszabályok
által megengedett mértékben átmenetileg a Kibocsátó is elláthatja a fizető banki feladatokat). A
Fizető Banki Megállapodás alapján a Fizető Bank önállóan, mint a Kibocsátó megbízottja jár el
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és ilyen minőségében nem vállal semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget a
Kötvénytulajdonosokkal szemben.
6.

A KÖTVÉNYEK JELLEGE
A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított
kötelezettségeit testesítik meg. A Kötvények egymással, valamint a Kibocsátó és az Ellenőrzött
Leányvállalatok egyéb jelenlegi és jövőbeli, nem biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel
– ide nem értve a jogszabály alapján előrébb rangsorolt hitelezői követeléseket – legalább
azonos rangsorban (pari passu) állnak.

7.

TŐKETÖRLESZTÉS

7.1

A tőke és kamatok értelmezése
A Kötvényfeltételekben a Kötvényekkel kapcsolatos valamennyi tőkére való hivatkozást úgy
kell értelmezni, mint amely – amennyiben alkalmazandó – magában foglalja az alábbiakat:

7.2

(a)

a Kötvények (alább meghatározott) Résztörlesztési Összegét;

(b)

a Kötvények (alább meghatározott) Végső Törlesztési Összegét; és

(c)

a Kötvények (alább meghatározott) Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét.

A Kötvények futamideje alatti részbeni tőketörlesztés és törlesztés lejáratkor
A Kibocsátó a Kötvények
Kötvénytulajdonosoknak:
(a)

tőkeösszegét

az

alábbi

részletekben

fizeti

meg

a

a Kibocsátó a Kötvények tőkeösszegéből a Kötvényekkel kapcsolatos negyedik
Kamatfizetési Naptól kezdődően (ezen Kamatfizetési Napot is beleértve) a legutolsó
Kamatfizetési Napig (ezen Kamatfizetési Napot bele nem értve) minden Kamatfizetési
Napon, azaz:
(i)

2024. december 21-én Kötvényenként 12.500.000 forintot törleszt;

(ii)

2025. december 21-én Kötvényenként 12.500.000 forintot törleszt; és

(iii)

2026. december 21-én Kötvényenként 12.500.000 forintot törleszt,

(a fenti (i) – (iii) bekezdésekben foglalt összegek külön-külön a Résztörlesztési Összeg,
együtt a Résztörlesztési Összegek); és
(b)

a Kibocsátó a Kötvények tőkeösszegéből a Kötvényekkel kapcsolatos legutolsó
Kamatfizetési Napon (amely a Kötvények lejárati napja is egyben) Kötvényenként
12.500.000 forintot fizet meg (a Végső Törlesztési Összeg).

A Kötvényekkel kapcsolatos kamatösszegek, Résztörlesztési Összegek és a Végső Törlesztési
Összeg hiánytalan megfizetését követően a Kötvények a KELER szabályzataival összhangban
bevonásra és törlésre kerülnek.
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7.3

Lejárat Előtti Visszaváltási Összegek
A Kötvények Lejárat Előtti Visszaváltási Összege megegyezik az adott visszaváltási napon még
vissza nem fizetett tőkeösszeggel.

8.

KAMATOK

8.1

Kamatfizetési Napok
A Kötvények 2020. december 21. napjától (ezt a napot is beleértve) a fenti 7.2(a)
Kötvényfeltétel alapján még nem törlesztett tőkeösszegük után évi 2,1 %-on (a Kamatláb)
kamatoznak. A Kibocsátó a kamatot a Kötvények futamideje alatt utólag fizeti meg, minden év
december 21. napján (minden ilyen nap külön-külön a Kamatfizetési Nap) a Lejárat Napjáig
(ezt a napot is beleértve). Ennek megfelelően:
(i)

a Kibocsátó az első (teljes évre és 50.000.000 forint teljes Kötvényenkénti névértékre
számított) kamatösszeget (1.050.000 forint) 2021. december 21. napján fizeti meg a
Kötvénytulajdonosoknak;

(ii)

a Kibocsátó a második (teljes évre és 50.000.000 forint teljes Kötvényenkénti
névértékre számított) kamatösszeget (1.050.000 forint) 2022. december 21. napján fizeti
meg a Kötvénytulajdonosoknak;

(iii)

a Kibocsátó a harmadik (teljes évre és 50.000.000 forint teljes Kötvényenkénti
névértékre számított) kamatösszeget (1.050.000 forint) 2023. december 21. napján fizeti
meg a Kötvénytulajdonosoknak;

(iv)

a Kibocsátó a negyedik (teljes évre és 50.000.000 forint teljes Kötvényenkénti
névértékre számított) kamatösszeget (1.050.000 forint) 2024. december 21. napján fizeti
meg a Kötvénytulajdonosoknak;

(v)

a Kibocsátó az ötödik (teljes évre és 37.500.000 forint Kötvényenkénti tőkeösszegre
számított) kamatösszeget (787.500 forint) 2025. december 21. napján fizeti meg a
Kötvénytulajdonosoknak;

(vi)

a Kibocsátó a hatodik (teljes évre és 25.000.000 forint Kötvényenkénti tőkeösszegre
számított) kamatösszeget (525.000 forint) 2026. december 21. napján fizeti meg a
Kötvénytulajdonosoknak; és

(vii)

a Kibocsátó a hetedik (teljes évre és 12.500.000 forint Kötvényenkénti tőkeösszegre
számított) kamatösszeget (262.500 forint) 2027. december 21. napján fizeti meg a
Kötvénytulajdonosoknak.

Fennálló tőke (forint)

Kamat (forint)

2021. 12. 21.

50.000.000

1.050.000

2022. 12. 21.

50.000.000

1.050.000
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8.2

2023. 12. 21.

50.000.000

1.050.000

2024. 12. 21.

50.000.000

1.050.000

2025. 12. 21.

37.500.000

787.500

2026. 12. 21.

25.000.000

525.000

2027. 12. 21.

12.500.000

262.500

A kamat kiszámítása
Az egy Kötvény alapján a teljes évre fizetendő kamat kiszámításához a Kötvénynek (az előző
Kamatfizetési Napig, beleértve ezt a napot is, már törlesztett Résztörlesztési Összegekkel
csökkentett) Névértékét először össze kell szorozni a Kamatlábbal, majd az így kapott
eredményt össze kell szorozni:
(A)

a Kötvények kibocsátási napja, vagy adott esetben a legutóbbi Kamatfizetési Nap óta
eltelt napok száma és 365 hányadosával, amennyiben a soron következő Kamatfizetési
Nap nem szökőévre esik; vagy

(B)

a Kötvények kibocsátási napja, vagy adott esetben a legutóbbi Kamatfizetési Nap óta
eltelt napok száma és 366 hányadosával, amennyiben a soron következő Kamatfizetési
Nap szökőévre esik.

Az eredményként kapott esetleges tört összeget Kötvényenként egész forintra kell kerekíteni
úgy, hogy a 0,5 forint felfelé legyen kerekítve.
Amennyiben a kamatot egy teljes évnél rövidebb időszakra kell kiszámítani, akkor a
Kötvénynek (az előző Kamatfizetési Napig, beleértve ezt a napot is, már törlesztett
Résztörlesztési Összegekkel csökkentett) Névértékét először össze kell szorozni a Kamatlábbal,
majd az így kapott eredményt össze kell szorozni:
(A)

a Kötvények kibocsátási napja, vagy adott esetben a legutóbbi Kamatfizetési Nap óta
eltelt napok száma és 365 hányadosával, amennyiben a soron következő Kamatfizetési
Nap nem szökőévre esik; vagy

(B)

a Kötvények kibocsátási napja, vagy adott esetben a legutóbbi Kamatfizetési Nap óta
eltelt napok száma és 366 hányadosával, amennyiben a soron következő Kamatfizetési
Nap szökőévre esik.

Az eredményként kapott esetleges tört összeget Kötvényenként egész forintra kell kerekíteni
úgy, hogy a 0,5 forint felfelé legyen kerekítve.
8.3

Kamatozás késedelem esetén
(a)

Az egyes Kötvényekkel kapcsolatos Résztörlesztési Összegek, Végső Törlesztési
Összeg vagy Lejárat Előtti Visszaváltási Összeg az esedékességük napjától kezdve – a
jelen 8.3(a) Kötvényfeltételben foglaltak kivételével – nem kamatoznak. Ha a tőke
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visszafizetését a Kibocsátó jogellenesen késlelteti vagy megtagadja, vagy a Kötvényből
eredő fizetési kötelezettséggel a Kibocsátó egyébként késedelembe esik, a kérdéses
tőkerész után a Kibocsátó évi 4 (négy) százalékos mértékű késedelmi kamatot köteles
fizetni addig, ameddig az illető Kötvény után járó teljes késedelmes tőkeösszeg
kifizetésre kerül.
(b)

Amennyiben a Kibocsátó a Kötvények alapján fizetendő bármely kamatösszeggel
kapcsolatosan késedelembe esik, úgy évi 4 (négy) százalékos mértékű késedelmi
kamatot köteles megfizetni a lejárt, de még nem teljesített kamattartozása
vonatkozásában addig, ameddig az illető Kötvény után járó teljes késedelmes
kamatösszeg kifizetésre kerül.

(c)

A Kibocsátó által a Kötvények alapján fizetendő bármely kamat vagy tőkeösszeg
megfizetésével kapcsolatos részleges késedelem esetén:

(d)

8.4

(i)

a Kibocsátó a Kötvénytulajdonosokat a 13. (Értesítések) Kötvényfeltétel
rendelkezéseinek megfelelően köteles legalább az esedékesség napját megelőző
5 (öt) Munkanappal értesíteni;

(ii)

a Fizető Bank a részlegesen rendelkezésre álló esedékes részösszeget a
Kötvénytulajdonosok részére az esedékességkor megfizeti (Részteljesítés) oly
módon, hogy a Részteljesítés során fizetett összeg:
(A)

elsősorban a Kötvények alapján esedékes kamatösszegekre, majd az
esedékes tőkeösszegekre kerül elszámolásra; és

(B)

a Kötvénytulajdonosok részére a Kötvényeik arányában, a kerekítés
általános szabályainak figyelembe vételével kerül megfizetésre (úgy,
hogy a 0,5 forint felfelé kerül kerekítésre).

A 12. (Rendkívüli Lejárati Események) Kötvényfeltétel rendelkezéseinek
alkalmazhatóságát nem érintve, a jelen Kötvényfeltétel szerint végrehajtott
Részteljesítés során megfizetett összeg tekintetében a fenti (a) és (b) bekezdésekben
foglalt késedelem következményei nem alkalmazandóak.

Munkanap
A Kötvényfeltételekben a Munkanap olyan napot jelent, amely egyszerre:

9.

(a)

olyan nap, amelyen kereskedelmi bankok fizetési műveleteket végeznek és nyitva
tartanak az általános üzletmenet számára Budapesten; és

(b)

olyan nap, amikor a KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket hajt végre.

VISSZAVÁSÁRLÁS
A Kötvények forgalomba hozatalát követően – harmadik személyek mellett – a Kibocsátó is
jogosult – a Kötvények tekintetében a Magyar Nemzeti Bank részére a Kötvények arányos
visszavásárlása tekintetében tett kötelezettségvállalásával összhangban – Kötvényeket
vásárolni. Amennyiben a Kibocsátó vásárol Kötvényeket, úgy a visszavásárlási ár

26

meghatározására a Kötvénytulajdonosok előzetes megkeresését követően, az adott
Kötvénytulajdonossal az általa tulajdonolt Kötvények tekintetében történt megegyezés alapján
kerülhet sor.
10.

KIFIZETÉSEK

10.1

A kifizetés módja
A Kötvényekkel kapcsolatos kifizetésekre a Kötvénytulajdonos részére a Fizető Bankon
keresztül kerül sor a KELER vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatával és az alkalmazandó
adózási jogszabályok figyelembe vételével azon értékpapírszámla-vezetők útján, amelyeknek a
KELER által vezetett értékpapír-számláin – a KELER mindenkor hatályos szabályzatában
meghatározott – fordulónap (a Fordulónap) végén a Kötvények a KELER-nél nyilván vannak
tartva. A KELER hatályos szabályzata alapján a Fordulónap jelenleg a Kamatfizetési Napot
megelőző második Munkanap. Az esedékes kifizetést azon Kötvénytulajdonos részére kell
teljesíteni, aki a Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül.

10.2

Munkaszüneti nap
Ha a Kötvény kapcsán teljesítendő kifizetés esedékességi időpontja nem Munkanapra esik, a
kifizetés esedékessége a következő Munkanap, és a Kötvénytulajdonos nem követelhet
kifizetést a következő Munkanapig, továbbá ezzel a késedelemmel összefüggésben sem további
kamatra, sem késedelmi kamatra, sem más kifizetésre nem tarthat igényt.

10.3

A kifizetésekre vonatkozó általános rendelkezések
Kizárólag a Kötvénytulajdonosok jogosultak kifizetésre a Kötvények alapján és a
Kötvénytulajdonosok részére történő – és a Kötvényfeltételeknek megfelelően teljesített –
kifizetéssel a Kibocsátó teljesítése megtörténtnek tekintendő.

10.4

A Kötvények tőkeösszegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító
kötelezettségvállalások
A Kibocsátó a 7. és 8.1 Kötvényfeltételekben vállalt kötelezettségein kívül nem jött létre a
Kötvények tőkeösszegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító
kötelezettségvállalás.

10.5

Adózás
A Kötvények tekintetében a Kibocsátó által vagy nevében teljesítendő valamennyi tőke-, kamatés egyéb kifizetésre anélkül kerül sor, hogy bármilyen természetű, Magyarország vagy bármely
magyar adókivetési jogkörrel rendelkező hatóság részéről vagy annak nevében kivetett vagy
kirótt adó vagy illeték (a További Összeg) levonásra vagy visszatartásra kerülne, kivéve
amennyiben az adott adó vagy illeték levonását vagy visszatartását jogszabály írja elő. Ez utóbbi
esetben a Kibocsátó, a Raiffeisen Bank Zrt., mint Forgalmazó és Fizető Bank, illetve bármely
egyéb jövőbeli Fizető Bank nem fizeti meg azokat a További Összegeket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a Kötvénytulajdonosok által az ilyen visszatartást vagy levonást követően kapott
összegek megegyezzenek azzal a tőke- és/vagy kamatösszeggel, amely egyébként, az ilyen
visszatartás vagy levonás nélkül járna a Kötvényekkel kapcsolatosan. Sem a Kibocsátó, sem a
Raiffeisen Bank Zrt., mint Forgalmazó és Fizető Bank, sem pedig bármely egyéb jövőbeli Fizető

27

Bank nem felel a Kötvénytulajdonosok felé semmilyen a Kötvényekkel kapcsolatos tőke-,
kamat- és egyéb kifizetéshez kapcsolódó díj, kiadás vagy veszteség megtérítését illetően.
10.6

Késedelemmel kapcsolatos értesítés
Amennyiben a Kötvények futamideje alatt a Kibocsátó olyan körülmények bekövetkezéséről
vagy fennállásáról szerez tudomást, amelyek meggátolják vagy akadályozzák a Kötvényekkel
kapcsolatos kifizetések esedékességkori teljesítését vagy a jelen Kötvényfeltételek 12. pontja
szerinti rendkívüli lejárati események elkerülését, úgy a Kibocsátó a tudomásszerzését követően
legkésőbb 3 (három) Munkanapon belül a 13. Kötvényfeltételben foglaltak szerint értesíti a
Kötvénytulajdonosokat a késedelemről, illetve az esetleges rendkívüli lejárati eseményről és
azok lehetséges okáról, továbbá várható időtartamáról, valamint a késedelem orvoslása – illetve
az esetleges rendkívüli lejárati események elkerülése – céljából a Kibocsátó által megtett vagy
megtenni tervezett intézkedésekről.

11.

ELÉVÜLÉS
A Kötvényen alapuló követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el, kivéve, ha azt a jelenlegi
vagy jövőbeli magyar jogszabályok lehetővé teszik.

12.

RENDKÍVÜLI LEJÁRATI ESEMÉNYEK
Amennyiben az alábbi események valamelyike bekövetkezik, a Kötvényekkel kapcsolatos
fizetési kötelezettségek azonnali hatállyal lejárttá és esedékessé válnak. Ebben az esetben a
Kibocsátó köteles:
(1)

erről a tényről, valamint a Kötvények visszaváltásának pontos időpontjáról a
Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul, de legkésőbb az adott rendkívüli lejárati
esemény bekövetkezésétől számított 10 (tíz) Munkanapon belül értesíteni; és

(2)

a rendkívüli lejárati esemény bekövetkezésétől számított harminc (30) Munkanapon
belül a Kötvényeket visszaváltani és a Kötvények Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét
és a kifizetés napjáig felhalmozott kamatait megfizetni a Kötvénytulajdonosok részére,
feltéve hogy a Kötvények tekintetében az adott Kötvénytulajdonos a Kibocsátó felé a
Kötvénytulajdonos értékpapírszámláján nyilvántartott Kötvények mennyiségét
megfelelően igazolta:
(a)

A Kibocsátó bármely a jelen Kötvényfeltételek szerint kibocsátott Kötvény
tekintetében esedékes tőke- vagy kamatfizetési kötelezettségét több mint
harminc Munkanapon keresztül hiánytalanul nem teljesíti; vagy

(b)

a Kibocsátónak a Kötvényfeltételek 6. (Kötvények jellege) pontjában foglalt
kötelezettségvállalása a Kibocsátó vagy a Kibocsátó egy Ellenőrzött
Leányvállalata valamely kötelezettségének tekintetében nem teljesül, és a
Kibocsátó ezen kötelezettségszegése legalább 90 napig fennáll; vagy

(c)

a Kibocsátó vagy a Kibocsátó Ellenőrzött Leányvállalata bármely Vonatkozó
Adósság tekintetében az esedékes és a Küszöbértéket meghaladó mértékű
fizetési kötelezettségét – az adott felek között esetlegesen eredetileg kikötött
türelmi időszak leteltét követően – nem teljesíti. Jelen bekezdés
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alkalmazásában: (i) a Vonatkozó Adósság bármely, (A) a Kibocsátó vagy a
Kibocsátó
Ellenőrzött
Leányvállalata
által
megkötött
bármely
kölcsönszerződésben vagy hitelkeret-szerződésben foglalt adósságot jelent;
vagy (B) a Kibocsátó vagy a Kibocsátó Ellenőrzött Leányvállalata által
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt jelent; és (ii) Küszöbérték:
150.000.000 forintnak megfelelő összeget jelent; vagy
(d)
13.

A hatáskörrel rendelkező bíróság a Kibocsátó vagy a Kibocsátó Ellenőrzött
Leányvállalata ellen csőd- vagy jogerősen felszámolási eljárást rendel el.

AZ ÉRDEKELTEK (KÖTVÉNYTULAJDONOSOK)
MÓDJA, ÉRTESÍTÉSEK

TÁJÉKOZTATÁSÁNAK

A Kötvényekkel kapcsolatos, a Kötvénytulajdonosoknak szóló valamennyi értesítés a
Kibocsátó honlapján történő első közzétételük napján tekintendők a Kötvénytulajdonosokkal
érvényesen közöltnek.
A Kötvénytulajdonosok az értesítéseket írásban, a Kibocsátó székhelyére kötelesek küldeni
Kötvénytulajdonosi minőségükre vonatkozó, a Kötvénytulajdonosok értékpapír-számlavezetője
vagy adott esetben a KELER által kiállított igazolással együtt.
A fentiektől függetlenül a Kibocsátó az éves és féléves jelentéseit a közzétételükkel egyidejűleg
közvetlenül is megküldi azon kötvénytulajdonosok részére, amelyek elérhetőségét ismeri (az
MNB esetében: nkp@mnb.hu);
14.

ALKALMAZANDÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS

14.1

Alkalmazandó jog
A Kötvények, az azokból eredő vagy azokkal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelmi
viszonyok, valamint azok értelmezése tekintetében a magyar jog alkalmazandó.

14.2

Vitarendezés
A Kibocsátó és a Kötvénytulajdonosok valamennyi, a Kötvényekből, azok forgalomba
hozatalából vagy az ilyen forgalomba hozatalból eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi
jogvita (a Kötvényekből eredő vagy azokkal kapcsolatos szerződésen kívüli kötelmi
viszonyokkal összefüggő jogvitákat is ideértve) vonatkozásában a magyar rendes bíróságok
kizárólagos joghatóságát és hatáskörét kötik ki.
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IV.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

A Kibocsátó mindenkor hatályos alapszabálya illetve a Kibocsátó éves és évközi beszámolói, jelentései
– ideértve a Kibocsátó 2019. évi Konszolidált Vezetőségi és Üzleti Jelentését, a Kibocsátó 2020. első
féléves jelentését, valamint a Kibocsátó 2020. november 12-i időközi vezetőségi beszámolóját is –
megtekinthetőek a Kibocsátó (www.masterplastgroup.com) honlapján, az MNB által üzemeltetett
hivatalosan kijelölt információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu) és a BÉT (www.bet.hu)
honlapján.
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V.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

1.

A Kibocsátó általános bemutatása

1.1

Céginformációk a Kibocsátóról

1.1.1

A Kibocsátó cégneve

1.1.2

A Kibocsátó cégneve:

MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A Kibocsátó rövidített neve:

MASTERPLAST Nyrt.

A Kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma
A Kibocsátót a Cégbíróság a 07-10-001342-es cégjegyzékszámon tartja nyilván.

1.1.3

A Kibocsátó bejegyzésének időpontja
2006. szeptember 29.

1.1.4

A Kibocsátó tevékenységének időtartama
A Kibocsátót határozatlan időre hozták létre.

1.1.5

1.1.6

A Kibocsátó létesítő okirat szerinti székhelyének címe és telefonszáma:
A Kibocsátó székhelye:

8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A, Magyarország

A Kibocsátó telefonszáma:

+36-22-801-300

A Kibocsátó jogi formája
A Kibocsátó jogi formája nyilvánosan működő részvénytársaság. A Kibocsátó nem minősül az
Európai Tanács 3603/93/EK rendeletének 8. cikk (1) bekezdése, illetve az Európai Bizottság
2006/111/EK irányelvének 2. cikk (b) pontja szerinti közvállalkozásnak és sem közvetve, sem
közvetlenül nem áll a Magyar Állam, vagy bármely egyéb állam vagy más regionális vagy helyi
hatóság meghatározó befolyása alatt.

1.1.7

A Kibocsátó működésére irányadó jog
A Kibocsátó működésére irányadó jog a magyar jog.

1.1.8

A Kibocsátó bejegyzésének országa
A Kibocsátó Magyarországon bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaság.

1.1.9

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete
A Társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei
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Név
Tibor Dávid
Ács Balázs
OTP Alapkezelő Zrt.
SOH Kft. és LPH
Vagyonkezelő Kft.
együttesen*
Összesen

Letétkezelő

nem
nem
nem
nem

Mennyiség (db)
4.548.057
3.877.259
936.762
798.869

Részesedés (%)
31,15%
26,55%
6,42%
5,47%

10.160.947

69,59%

* Az SOH Kft. tényleges tulajdonosai Sinkó Ottó, Sinkó Gabriella, Sinkó Zsolt és Sinkó
Szabolcs. Az LPH Vagyonkezelő Kft. tényleges tulajdonosai Lakatos Péter, Lakatosné Csiby
Éva Ildikó, Lakatos Dávid és Dr. Lakatos Marcell.
A Kibocsátó tulajdonosi szerkezetére vonatkozó fenti információk a Kibocsátó 2020. november
12-i időközi vezetőségi beszámolójának (jelen Információs Dokumentum 4. sz. melléklete) 23.
oldalán, a 17. („A Társaság 5% feletti részesedéssel rendelkező részvényesei”) pont alatt
található információkon alapulnak.
1.2

Cégstruktúra, szervezeti felépítés

1.2.1

A vállalatcsoport és jelentős Leányvállalatok rövid bemutatása
A Masterplast csoport (továbbiakban: Csoport) fő tevékenysége az építőipari szigetelőanyagok
gyártása és értékesítése. A magyarországi központú, közép- és kelet-európai nemzetközi
cégcsoport ma a világ 9 országában rendelkezik saját tulajdonú aktív Leányvállalattal, ahol 4
telephelyen több gyártóegységet is működtet. A Csoport fő termékeivel a homlokzati
hőszigetelő rendszer, hő-, hang- és vízszigetelés, tetőfedés, valamint a szárazépítészet területén
van jelen. Nemzetközi gyártóbázisai (saját, bérgyártás) biztosítják, hogy a Csoport termékei
Leányvállalatain és partnerein keresztül eljussanak az európai és egyes Európán kívüli piacokra.
A Csoport a fenntarthatóság, energiahatékonyság és környezetvédelem szempontjait mind belső
folyamataiban, mind pedig a termékei gyártásában és fejlesztésében kiemelten fontosnak tarja.
A Csoport Leányvállalatainak, valamint a Leányvállalatnak nem minősülő, társult és közös
vezetésű vállalatainak felsorolását a Kibocsátó 2020. november 12-i időközi vezetőségi
beszámolójának (jelen Információs Dokumentum 4. sz. melléklete) 22. oldalán, a 15.
(„Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok”) pont alatt találhatók.
A Csoport konszolidációs körbe bevont Leányvállalatainak rövid bemutatása:
Masterplast Hungária Kft. (Magyarország) – 100%-os tulajdonrész
A Masterplast Hungária Kft. a Csoport legnagyobb forgalmú Leányvállalata, fő tevékenysége a
magyarországi piac ellátása és kiszolgálása. Nagyszámú partnerkapcsolatán keresztül a teljes
országot kereskedelmileg lefedi, és a Csoport teljes termékpalettáját forgalmazza. A
magyarországi értékesítés biztos kiszolgálásához megfelelő méretű raktárkészletet tart fenn,
biztosítva ezzel a folyamatos, zavartalan ugyanakkor gazdaságos partnerkiszolgálást.
Telephelye Sárszentmihályon található, partnerei kiszolgálásának meghatározó részét saját
logisztikai flottájával végzi.
Masterplast International Kft. (Magyarország) – 100%-os tulajdonrész
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A Masterplast International Kft. fő tevékenysége az export partnerek kiszolgálása, valamint a
Csoport Leányvállalatainak áruellátása. A társaság Európa szinte minden országában
rendelkezik értékesítési partnerekkel, termékköre elsősorban homlokzati hőszigetelő rendszer
elemek és tetőfóliák. A partnerek kiszolgálását jellemzően idegen flottával végzi.
Ebből a vállalatból történik a kapcsolt Leányvállalatok áruellátása, ami a Sárszentmihályon
található központi telephelyről, elsősorban saját flottával történik.
Masterplast YU. D.O.O. (Szerbia) – 100%-os tulajdonrész
A Masterplast YU. D.O.O. a Csoport legnagyobb létszámú Leányvállalata, fő tevékenysége a
szerb piac kiszolgálása, a környező országokba (Montenegró, Koszovó) irányuló export
biztosítása, valamint EPS szigetelőanyag, üvegszövet és hálós élvédő termékek gyártása. A
szerbiai piacot a szabadkai saját tulajdonú munkapontról, teljes termék-szortimenttel szolgálja
ki.
Az EPS gyártás a szerb, a horvát és a magyar piacokra biztosít termékeket, míg a hálós élvédő
és az üvegszövet gyár termékek célpiacai elsősorban az Európai Uniós országok. A szerbiai
értékesítés logisztikai szolgáltatását a társaság nagyrészt saját flottájával végzi.
Masterplast Romania SRL. (Románia) – 100%-os tulajdonrész
A Masterplast Romania SRL. az egész országot lefedő partnerkörrel rendelkezik, a Csoport
teljes termékpalettáját forgalmazza. Az értékesítési tevékenysége regionálisan szervezett, a
vevők kiszolgálása két saját tulajdonú munkapontról (Nagyvárad és Bukarest) történik,
nagymértékben saját logisztikai eszközökkel.
MasterPlast S.R.O. (Szlovákia) – 100%-os tulajdonrész
A MasterPlast S.R.O. saját tulajdonú diószegi központjából és egy eperjesi bérelt munkapontról
szolgálja ki teljes termékválasztékkal szlovákiai partnereit és export tevékenységet bonyolít
Csehország déli, Szlovákiához közel eső régióiba.
Masterplast D.O.O. (Horvátország) – 100%-os tulajdonrész
A Masterplast D.O.O a horvát piacot Dályokról a Csoport teljes termékkínálatával szolgálja ki
részben saját logisztikai eszközeivel.
Masterplast Ukrajna TOV. (Ukrajna) – 80%-os tulajdonrész
A Masterplast Ukrajna TOV. folyamatosan növekvő partnerszám mellett 5 munkapontról,
szolgálja ki az ukrán piacot. A vállalat központja Ungváron található, logisztikai flottája saját
tulajdonában van.
Masterplast Sp.z.o.o. (Lengyelország) – 80,04%-os tulajdonrész
A Masterplast Sp.z.o.o. a térség legnagyobb építőipari piacán egy munkapontról értékesít az
egész országot lefedve. A vállalat központja Rokietnica-ban (Poznan mellett) található,
partnerei kiszolgálásához részben saját logisztikai hátterét, illetve külső logisztikai
szolgáltatatót vesz igénybe.
Masterfoam Kft. (Magyarország) – 100%-os tulajdonrész
A Masterfoam Kft. fő tevékenysége polietilén habfólia termékek gyártása, melyek építőipari és
csomagolóipari felhasználásra alkalmasak. A Masterfoam Kft. termékeit részben a cégcsoporton
belül értékesíti, másrészt saját értékesítést is folytat harmadik felek felé bel- és külföldön
egyaránt. A külső vevőkör jelentős része csomagolóipari piaci szereplő. Termékeit idegen
fuvarral vagy telephelyi kiszolgálással értékesíti.
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Masterplast Kft. (Magyarország) – 100%-os tulajdonrész
A Masterplast Kft. tevékenysége két fő működési területre irányul. Egyrészt működteti a
cégcsoport központi raktárbázisát, valamint logisztikai szolgáltatást nyújt a Masterplast
Hungária Kft. és Masterplast International Kft. számára a Csoport sárszentmihályi telephelyén.
A Kft. másik nagy és egyre erősödő működési területe a termék tovább-feldolgozás és a gyártás.
A feldolgozás keretében tekercses termékek konfekcionálását, csomagolását, a vevői
igényeknek megfelelően egyedi brand kialakítását végzi a Kft, kiegészítve kis volumenű
színvakolat készre keverésével. A Masterplast Kft 2020 második negyedévétől a stratégiai
termékkörbe tartozó diffúziós tetőfólia termékeket gyártja. A Kft. harmadik fél felé közvetlenül
nem értékesít és nem is szolgáltat. A Masterplast Kft. gyártási tevékenységében keletkező
termékek a piacra társvállalkozásokon keresztül jutnak el.
Masterplast D.o.o. (Észak-Macedónia) – 90%-os tulajdonrész
A Masterplast D.o.o. a Csoport saját ingatlanon, saját logisztikai flottával, egy munkapontról
szolgálja ki a vevőit.
Green MP Invest (Ukrajna) – 100% tulajdonrész – 100%-os tulajdonrész
A Kibocsátó 2012-ban döntött az ukrajnai EPS beruházás elindításáról, melyet a kialakult
politikai és piaci helyzet függvényében 2013-ban fel is függesztett, majd ezt követően 2016-ban
döntött a beruházás leállításáról, valamint a beszerzett eszközök értékesítéséről. A Green MP
Invest működése határozatlan időre fel lett függesztve, további hasznosítása vizsgálat alatt van.
Mastermesh Production Kft. (Magyarország) – 100% tulajdonrész
A Mastermesh Production Kft. a Kibocsátó korábbi üvegszövet gyártó vállalata. A Kibocsátó
Szerbiában építette fel üvegszövet háló gyártó bázisát és kompetencia központját, ebből
adódóan a Mastermesh Production Kft. teljes tevékenysége is Szerbiába lett telepítve. A
Mastermesh Production Kft. működése határozatlan időre fel lett függesztve, további
hasznosítása vizsgálat alatt van.
Masterplast Nonwoven GmbH (Németország) – 50% tulajdonrész, valamint kizárólagos
menedzsment jogok
A Társaság – a 2020. május 21. napján közzétett - németországi üzemegység megvásárlásáról
szóló megállapodással kapcsolatban, 2020. június 4. napján megalapította a Masterplast
Nonwoven GmbH (székhely: Daimlerstrasse 2, 06449 Aschersleben, Németország) társaságot.
A korábban meghirdetett megállapodással egyezően, a Társaság 50%-os tulajdonrészt, valamint
kizárólagos menedzsment jogokat szerzett a Masterplast Nonwoven GmbH-ban, a fennmaradó
50%-os üzletrész tulajdonjogát pedig Hartmut Layer szerezte meg. A kizárólagos menedzsment
jogok részeként, a Masterplast Nonwoven GmbH önálló ügyvezetőjének az alapítók a Társaság
által kijelölt személyt - a MASTERPLAST International Kft. cégvezetőjét - Jancsó Illést
választották meg. A Masterplast Nonwoven GmbH az operatív működését 2020. július 1.
napjával kezdte meg, az egészségügy és építőipar részére speciális flízeket és többrétegű
membránokat gyártó ascherslebeni üzemegység átvételével.
Fidelis BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország)
– 100% tulajdonrész
A Társaság - 2020. július 1. napján kötött üzletrész adásvételi szerződés útján - 100%-os
üzletrészt szerzett a Fidelis BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságban
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 40., Cg.07-09-008437, a továbbiakban: Fidelis
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BAU Kft.). A 2002. évben alapított Fidelis BAU Kft. az újrahasznosított alapanyagból
előállított hőszigetelő könnyűbeton, a „Thermobeton” gyártója és a Csoport korábbi
beszállítója. A Fidelis BAU Kft. rendelkezik a polisztirol hulladék begyűjtéséhez, szállításához
és feldolgozásához szükséges hatósági engedélyekkel, valamint gyártási technológiával. A
Fidelis BAU Kft. megszerzésével a Csoporton belül rendelkezésre áll a polisztirol hulladék
újrahasznosításhoz szükséges gyártási technológia, és valamennyi hatósági engedély, ezzel a
Csoport „Hungarocell Zöld Program” néven körforgásos gazdálkodási rendszert valósít meg.
A Leányvállalatnak nem minősülő, társult vállalatok rövid bemutatása:
Masterprofil Kft. (Magyarország) – 20% tulajdonrész
A társaság a Csoport káli telephelyén végez gipszkarton profil gyártási tevékenységet, mellyel
a Csoport Leányvállalatait látja el termékkel.
T-CELL Plasztik Kft. (Magyarország) – 24% tulajdonrész
A T-CELL Plasztik Kft. fő tevékenysége a polisztirol gyártás, Magyarországon két üzemében –
Hajdúszoboszlón és Zalaegerszegen –gyárt EPS szigetelőanyagot. Termékei a magyar piacon
kerülnek értékesítésre, ahol több, mint 10%-os piaci részesedéssel rendelkezik.
1.2.2

Szervezeti ábra

1.2.3

Könyvvizsgáló
(a)

A Kibocsátó bejegyzett könyvvizsgálója a 2019.-es év tekintetében:
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Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132
Budapest, Váci út 20.; cégjegyzékszám: 01-09-267553; kamarai szám: 001165).
A könyvvizsgálatért felelős személy: Bartha Zsuzsanna Éva (kamarai szám: 005268).
A könyvvizsgáló társaságnak és a személyében felelős könyvvizsgálónak semmilyen
lényeges érdekeltsége nincsen a Kibocsátóban.
(b)

A Kibocsátó bejegyzett könyvvizsgálója a 2020. év tekintetében:
MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14.; Cg. 01-09-078412; kamarai nyilvántartási szám:
000220).
A könyvvizsgálatért felelős személy: Molnár Andrea Kinga (kamarai szám: 007145).
A könyvvizsgáló társaságnak és a személyében felelős könyvvizsgálónak semmilyen
lényeges érdekeltsége nincsen a Kibocsátóban.

1.3.

Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy
gyártási eljárások rövid bemutatása
A Kibocsátónak nincs tulajdonában lényeges szabadalom.

1.4

Az alkalmazottak létszáma az információs dokumentumban szereplő pénzügyi időszak
végén
A Kibocsátó alkalmazottainak a száma 2020. szeptember 30-án 46 fő volt.
A Csoport konszolidált létszáma 2020. szeptember 30-án 1134 fő volt.

2.

A Kibocsátó és a Masterplast Csoport üzleti tevékenységének bemutatása
A Masterplast Nyrt. főtevékenysége vagyonkezelői tevékenység és mellette
ingatlanhasznosítást is végez. A Masterplast Nyrt. befektetései a Masterplast Csoport
Leányvállalataiban lévő befektetések, ebből adódóan az építőipari piac alakulása nagyban
befolyásolhatja a Kibocsátó eredményességét az egyes Leányvállalatok eredményességén és
tőkeszerkezetén keresztül.
A Masterplast Nyrt. ingatlanhasznosítási tevékenysége a sárszentmihályi és káli telephelyekhez
kapcsolódik. A két telephelyen létesített ingatlanok mindegyike a Masterplast Nyrt. 100%-os
tulajdona, melyeket bérleti szerződéseken keresztül hasznosít. A bérlők döntő hányada a
telephelyeken működő Leányvállalatok, kisebb részben a cégcsoporthoz nem köthető független
vállalkozások.
A fentieken túlmenően a Társaság anyavállalati hiteleket nyújt Leányvállalatai részére, valamint
csoport szintű banki hitel és beszerzési szerződéseket köt. A Csoport menedzsmentje és a
csoport szintű feladatokat is ellátó munkavállalók a Masterplast Nyrt. alkalmazásában állnak,
ebből adódóan a csoport szintű funkciók is a Társaság felügyelete alatt működnek, így a Csoport
irányítása is a Társaságon keresztül valósul meg.
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A Masterplast Közép-Kelet-Európa egyik vezető szigetelőanyagot és más építőipari termékeket
értékesítő és gyártó multinacionális Csoportja. A Csoport komplex szolgáltatási csomagot kínál,
amelynek alapja az erős kontroll a gyártás felett, valamint a több ezer kereskedelmi partner rövid
határidejű, pontos, szükség esetén akár kis tételű kiszolgálása saját tulajdonban lévő és külsős
logisztikai háttérrel.
A Csoport termékkínálatában mind a magas minőségű, prémium kategóriás, mind az
alacsonyabb minőségű, olcsóbb, ún. „hobbi” kategóriás termékek helyet kaptak.
Szolgáltatásaival elsősorban kis- és közepes méretű építőanyag-kereskedőket céloz meg.
A Csoport fő tevékenysége:
 szigetelőanyag és más építőipari termékértékesítés
 szigetelőanyag és más építőipari termékgyártás.
2.1

A Kibocsátó működése
A MASTERPLAST szegmenseinek a bemutatása
2020. I-II. né
(Adatok euróban)

Árbevétel
Szegmens közti árbevétel
Értékcsökkenés
Működési ráfordítások

Értékesítés

Gyártás

Fel nem osztott
költségek

Szegmensek közti
kiszűrés

Konszolidált

52 451 214
14 865 692
-564 370
-63 531 580

0
16 920 846
-557 813
-15 846 065

0
0
-127 043
-977 472

0
-31 786 538
0
31 786 538

52 451 214
0
-1 249 226
-48 568 579

EBITDA
Árbevétel%

3 785 326
5,6%

1 074 781
6,4%

-977 472
0%

0
-

3 882 635

EBIT
Árbevétel%

3 220 956
4,7%

516 968
3,1%

-1 104 515
0%

0
-

2 633 409

Tárgyi eszköz
Készlet

10 867 456
15 423 021

18 938 598
7 121 312

6 188 340
0

0
0

35 994 394
22 544 333

2019. I-II. né
(Adatok euróban)

Értékesítés

Gyártás

Fel nem osztott
költségek

Szegmensek közti
kiszűrés

7,4%

5,0%

Konszolidált

Árbevétel
Szegmens közti árbevétel
Értékcsökkenés
Működési ráfordítások

50 575 054
11 628 297
-498 138
-58 782 461

0
12 662 057
-480 677
-11 768 650

0
0
-132 294
-872 740

0
-24 290 354
0
24 290 354

50 575 054
0
-1 111 108
-47 133 498

EBITDA
Árbevétel%

3 420 890
5,5%

893 407
7,3%

-872 740
0,0%

0
-

3 441 556
7,6%

EBIT
Árbevétel%

2 922 752
4,7%

412 730
3,4%

-1 005 034
0,0%

0
-

2 330 448
5,1%

Tárgyi eszköz
Készlet

11 819 444
18 696 982

18 222 940
2 746 919

6 809 434
0

0
0

36 851 818
21 443 901

37

Az Értékesítési szegmens árbevétele 2020. I. félévben 52 451 ezer euró volt, ami 1 876 ezer
euróval (4%) magasabb a bázisidőszak értékénél. A forgalom bővülése mellett növekedett a
kereskedelmi árréstömeg is 2019. I. félévéhez képest. Érdemben a magyarországi és ukrán
piacokon nőtt a Csoport realizált kereskedelmi árrése, de a román, szerb, szlovák, és lengyel
piacokon is bővült az árréstömeg. Az értékesítési EBITDA 3 785 ezer euró volt, az EBITDA
hányad pedig 5,6% volt.
A Gyártási szegmenst vizsgálva az árbevétel 2020. I. félévben 16 921 ezer euró volt, ami 4 259
ezer euróval (34%) magasabb a bázisidőszak értékénél. A tovább bővülő termelési
kibocsátásokkal hatékonyabbá és eredményesebbé vált a saját gyártás, de a csökkenő
csomagolóipari kereslet miatt a tervezett szint alatt maradt az árbevétel. A gyártási EBITDA 1
075 ezer euró (EBITDA hányad 6,4%) volt szemben a 2019. I. féléves 893 ezer euróval
(EBITDA hányad 7,3%). A tárgyi eszközök állománynövekedése nagyobb értékcsökkenést
okozott, és az EBIT 517 ezer euró volt 2020. első félévében a tavalyi 413 ezer euróval szemben.
Az egyes gyártóegységek termelési teljesítménye az alábbiakban kerül bemutatásra.
A Csoport saját gyártási tevékenységében ellátási zavar nem volt a korlátozó intézkedések
ellenére sem. Magas alapanyag és félkész termék készlet biztosította az értékesítés zavartalan
áruellátását. A munkaszervezés különösen nehéz volt, de napi szintű koordinációval és
szervezéssel a Társaság megoldotta. A csökkenő kereslethez hozzáigazítódott a termelés: nyári
szabadságok kiadásával és a tervezett féléves karbantartási feladatok elvégzésével. A COVID19 vírus elleni helyi védekezést segítő szigorú belső eljárásokat alkalmazott a Társaság,
minimalizálva ezzel a munkahelyi fertőzés kockázatát.
A Csoport szabadkai EPS gyárában 2020. II. negyedéve elmaradt 7%-kal a 2019. év azonos
időszakának kibocsátásától, de magasabb szintet ért el, mint a tervezett. Alacsony áprilisi és
májusi kiszállítások után a júniusi kibocsátás már magasabb volt ez előző évi teljesítménynél.
A kumulált 2020. I. féléves termelés szintén 7%-kal marad el a 2019. évtől, de a tervekhez
képest magasabb volt. Megemlítendő, hogy a 2020-as évben már nem csak a szabadkai
munkapont biztosítja az EPS értékesítés áruellátását (T-Cell Plasztik Kft. hajdúszoboszlói és
zalaegerszegi gyárai), ezért erre az évre tudatosan alacsonyabb kibocsátással tervezett a
Társaság.
A szabadkai hálós élvédő gyártás kibocsátása a 2020. II. negyedévben 10%-kal haladta meg a
2019. év azonos időszakát. Összességében jól indult a 2020. I. félév, a kumulált növekedés
szintén 10%-os volt.
Szabadkán az üvegszövet gyárban is magasabb volt a termelés volumene a 2020. II.
negyedévben, 25%-kal haladta meg a bázist. Mindezt sikerült úgy elérni, hogy május és június
hónapban kiadásra kerültek a nyári és őszi szabadágok is. Mindkét üzemrészben tovább javult
a termelés hatékonysága. A 2020. I. féléves kibocsátás pedig 33%-kal volt magasabb a tavalyi
féléves teljesítménynél.
A Csoport káli központú habfólia üzemében sajnos tovább csökkent a kibocsátás. A 2020. II.
negyedéves teljesítmény 27%-kal maradt el a tavalyi év azonos időszakától. Mind a belföldi,
jellemzően csomagolóipari értékesítés, mind az export értékesítés érezhetően megtorpant. A
vevői rendelések jelentősen csökkentek. A belső, leányvállalati értékesítés azonban a bázishoz
hasonló szinten teljesített. A 2020. I. féléves kibocsátás 22%-kal lett alacsonyabb az előző évnél.
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A sárszentmihályi központi telephelyen telepítésre került egy diffúziós tetőfólia gyártó,
lamináló sor, melynek sikeres volt a beüzemelése.
A Kibocsátó működésével kapcsolatos fenti információk a Kibocsátó 2020. első féléves
jelentésének (jelen Információs Dokumentum 3. sz. melléklete) 18-19. oldalain
találhatóinformációkon alapulnak.
2.2

A Kibocsátó főbb tevékenységi köreinek/termékeinek és/vagy szolgáltatásainak
ismertetése
Árbevétel fő termékcsoportok szerinti bontása:
Adatok ezer euróban

2020. III. né 2019. III. né
(A)

Homlokzati hőszigetelő rendszer

(B)

Index
(A/B-1)

2020. I-III. né

2019. I-III. né

Index

(A)

(B)

(A/B-1)

15 950

15 179

5%

41 917

40 388

4%

Tetőfóliák és tető elemek

7 857

4 517

74%

14 625

11 092

32%

Szárazépítészeti rendszer

3 151

2 931

8%

9 423

8 824

7%

Hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok

3 923

3 582

10%

10 134

9 991

1%

Építőipari kiegészítő termékek

1 602

1 628

-2%

4 304

4 344

-1%

Ipari alkalmazások

5 067

3 571

42%

9 599

7 345

31%

Nettó árbevétel

37 550

31 408

20%

90 001

81 983

10%

A termékcsoportok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz
Homlokzati hőszigetelő rendszer

42%

48%

47%

49%

Tetőfóliák és tető elemek

21%

14%

16%

14%

Szárazépítészeti rendszer

8%

9%

10%

11%

10%

11%

11%

12%

4%

5%

5%

5%

Ipari alkalmazások

13%

11%

11%

9%

Nettó árbevétel

100%

100%

100%

100%

Hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok
Építőipari kiegészítő termékek

Forrás: a Csoport IFRS szerinti, konszolidált, 2020. szeptember 30-i nem auditált és 2019. szeptember 30-i nem auditált
beszámolói, valamint a Csoport vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

A MASTERPLAST árbevétele 2020. III. negyedévben 37 550 ezer euró volt, 20%-kal
magasabb a 2019-es bázisév azonos időszakánál. A Csoport árbevételén belül továbbra is a
homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a legnagyobb hányadot (42%), ahol a III.
negyedévben 5%-kal emelkedett a forgalom. Cikkcsoportokat illetően kisebb csökkenés
az EPS termékeknél mutatkozott, míg az üvegszövet forgalma jelentősen emelkedett.
Magyarországon és Németországban csökkent, míg a többi országban bővült a
termékcsoport árbevétele az előző év azonos időszakához képest.
A tetőfóliák és tető elemek árbevétele 2020. III. negyedévben jelentős 74%-kal magasabb
értéken zárt, mint a 2019- es év ezen időszaka. A diffúziós tetőfóliák forgalma megduplázódott,
melyhez nagymértékben hozzájárult a Masterplast Nonwoven GmbH gyártóegység forgalma
is. A piacokat vizsgálva minden országban nőtt az árbevétel, egyedül Észak-Macedóniában és
Horvátországban csökkent.
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A szárazépítészeti rendszerek területén is javult 8%-kal a negyedéves árbevétel a 2019-es
bázishoz viszonyítva. A gipszkarton lemezek eladása stagnált, míg a profilok és kiegészítők
forgalma javult a tavalyi év azonos időszakával összehasonlítva. Országokat vizsgálva
Horvátországban, Lengyelországban, Romániában, Magyarországon és Németországban nőtt
a bevétel, míg a többi piacon csökkent.
A hő-, hang- és vízszigetelő anyagok termékcsoportban 2020. III. negyedévben 10%-kal
emelkedett a forgalom 2019. azonos időszakához képest. Csökkent a habfólia, míg az üveg-és
kőzetgyapot, valamint XPS termékek forgalma nőtt. Piacok tekintetében vegyesen alakult a
kép, a szlovák, szerb, magyar és román piacokon nőtt, a többi területen pedig csökkent a
Társaság forgalma.
Az építőipari kiegészítő termékek forgalma 2%-kal csökkent 2020. III. negyedévben a bázissal
összevetve, ahol a horvát, export, szlovák és ukrán piacok kivételével mindegyik országban
nőtt az árbevétel.
Az ipari alkalmazások termékcsoport termékei esetében 42%-kal bővült a forgalom 2020. III.
negyedévében a bázishoz képest. A nem stratégiai alapanyag-kereskedelem csökkent,
ugyanakkor a csomagolóipari termékek bevétele nőtt a tavalyi év azonos időszakához
viszonyítva.
A MASTERPLAST saját gyártókapacitásának bemutatása
A Csoport szabadkai EPS gyárában 2020. III. negyedéve 16%-kal elmaradt a tavalyi év azonos
időszakának kibocsátásától, de közel megegyezett a tervezettel. A kumulált termelés pedig
10%-kal maradt el a tavalyi évtől, de a tervekkel megegyező volt. Megemlítendő, hogy a 2020as évben már nem csak a szabadkai munkapont biztosítja az EPS értékesítés áruellátását (TCell Plasztik Kft. hajdúszoboszlói és zalaegerszegi gyárai), ezért erre az évre tudatosan
alacsonyabb kibocsátással tervezett a Társaság.
A szabadkai hálós élvédő gyártás kibocsátása 14%-kal haladta meg a tavalyi év azonos
időszakát. Az egész éves folyamatos túlteljesítés következtében a kumulált teljesítmény
pedig 12%-kal haladta meg az előző évi kibocsátást.
Szabadkán az üvegszövet gyárban jelentősen magasabb volt a termelés volumene a harmadik
negyedévben, 42%- kal haladta meg a bázist. A kumulált kibocsátás 36%-kal volt magasabb a
tavalyi teljesítménynél. Ez a jelentős növekedés a termelési hatékonysági mutató javulásokkal
párosult, ami kedvezően hatott az önköltség csökkentésére.
A Csoport káli központú habfólia üzemében az 2020. első féléves trenddel ellentétben
növekedésnek indult a kibocsátás. A harmadik negyedéves teljesítmény ugyan 8%-kal elmarad
a tavalyi év azonos időszakától, de a trend javuló képet mutat. A belföldi, jellemzően
csomagolóipari értékesítés már a bázis felett teljesített, míg az export értékesítés továbbra is
visszaesést hozott. A leányvállalati értékesítés jelentősen bázis felett teljesített. A kumulált
teljesítmény összességében 18%-os elmaradást hozott.
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A sárszentmihályi központi telephelyen a 2020. év első felében beüzemelt diffúziós tetőfólia
gyártó üzemrész a harmadik negyedévben próbagyártásokat végzett, melyből már került ki
továbbértékesített termék.
Az ascherslebeni flízgyártó egység magas kapacitás-kihasználtsággal kezdte meg a 2020.
III. negyedévet. Július és augusztus hónapokban az értékesítés nagyobb része történt az
egészségipar irányába, leginkább maszk, védőruha és védőköpeny alapanyagok
vonatkozásában. Mindkét hónapban meghaladta a kibocsátás az előzetesen tervezett
mennyiséget és a termékeloszlás is segítette a termelési hatékonyságot. Szeptembertől az
építőipari igények lettek hangsúlyosabbak, de még a maszk alapanyag gyártása is jelentős
volt. Műszaki meghibásodás miatt nem tervezett kényszerleállás volt, ami termeléskiesést
eredményezett, de mindezek ellenére a nyersanyagellátás és a kiszállítások zavartalanul
folytak, a készletszintek megfelelőek voltak, így a vevők ellátása akadálymentes volt.
A Kibocsátó fő tevékenységi köreivel/termékeivel és/vagy szolgáltatásaival kapcsolatos fenti
információk a Kibocsátó 2020. november 12-i időközi vezetőségi beszámolójának (jelen
Információs Dokumentum 4. sz. melléklete) 7., 8. és 19. oldalain található információkon
alapulnak.
2.3

A Kibocsátó legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat tevékenységi
körönkénti és földrajzi bontásban, a Kibocsátó versenyhelyzete
Külső gazdasági, iparági környezet bemutatása
A MASTERPLAST fő tevékenységét alkotó szigetelő- és más építőanyagok gyártását és
értékesítését jelentős mértékben befolyásolja a külső gazdasági, iparági környezet
alakulása. Az építőanyagok és kiegészítő termékek forgalma elsősorban az új épületek
piacához köthető, míg a szigetelőanyagok (elsősorban hőszigetelés) forgalma mind az új
építésű ingatlanok, mind pedig a felújítási piachoz kapcsolódik.
A koronavírus meghatározta az életkörnyezetet, de az építőipar működését alapvetően nem
befolyásolta. A folyamatban lévő projektek haladtak és a felújítási szektor is élénk volt, viszont
az üzleti környezet változása miatt el nem indult beruházások hatása később jelentkezhet.
A piacok szempontjából legnagyobb súlyú Magyarországon vegyesen alakult az építőipar
a 2020. III. negyedévben. Az április-májusi mélypont után javulásnak indult az építőipar
teljesítménye, s a negyedév közepétől nőtt a termelés, de a magas bázistól még elmaradt.
A szektor kibocsátására a vírushelyzeten kívül más tényezők is negatívan hatottak, mint
az uniós támogatások csökkenése a költségvetési ciklus vége miatt, továbbá a lakásépítési
szegmenst jelentősen érintő lecsökkent építési engedélyszám a visszavont áfakedvezmény miatt. A megkötött szerződések száma ugyan emelkedett, azonban volumene
elmaradt a tavalyi időszaktól. A jelenlegi építőipari várakozás a 2021-es évre az új
elemekkel bővülő családtámogatási otthonteremtő programnak, az 5 százalékos lakásáfa
visszahozásának, illetve a jövő évben bevezetésre kerülő lakásfelújítási támogatásnak
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köszönhetően ismételten kifejezetten pozitív. Azonban megemlítendő, hogy pont ezen
intézkedések az idei év hátralévő részére visszavetik az amúgy is gyenge keresletet.
Romániában enyhe növekedés jellemezte az építőipart. A vírushelyzet miatt bevezetett
kormányzati intézkedések részben feloldásra kerültek, így nem csak a kereslet tudott nőni, de
a kínálat is. Újra lehetett vásárolni különböző barkácsáruházakban, illetve a megkezdett
építkezéseknél is a cél a minél előbbi befejezés lett. Szeptemberben pedig már folytatódhattak
a hőszigetelési projektek munkálatai a fővárosban és nagyobb városokban.
Szerbiában csökkent a GDP nem csak a 2019. év azonos időszakához képest, de 2020. II.
negyedévéhez képest is. Csökkent az ipari termelés, csakúgy, mint a külkereskedelem. A
kormány gazdaságvédelmi intézkedései továbbra is érvényben voltak, a kamatláb
megtartásával igyekezett biztosítani a gazdaság likviditását. Az építőiparban a negyedév elején
még csökkenés mutatkozott, de szeptemberben már nőtt az elvégzett munkák értéke a tavalyi
évhez képest. Kissé visszaesett a kiadott építési engedélyek száma.
Ukrajnában folytatódott az építőipar csökkenése a 2020. III. negyedévben. Az októberi
önkormányzati választások miatt lelassult az építőipar, csökkent a kereslet. Az elvégzett építési
munkálatok értéke alacsonyabb volt, mint a 2019. év azonos időszakában mért. Nem csak a
lakásépítések volumene csökkent, de a nem lakóépületek építési száma is alacsonyabb volt az
időszakban, míg a mérnöki építmények építése, valamint a felújítási munkálatok értéke nőtt.
Németországban az előző negyedéves jelentős GDP-csökkenés után, amikor is a koronavírusjárvány nagyrészben megbénította a gazdaságot, nagyon jól alakult a 2020. III. negyedév. A
kormány továbbra is több stabilizációs és növekedésösztönző programot tartott érvényben a
járvány hatásainak ellensúlyozására. A negyedévben megállt a gazdasági visszaesés,
rekordmértékben nőtt a gazdaság, és javult a GDP is az előző időszakhoz képest. Az
építőipar is jól teljesített, az állami beruházások ugyan elmaradtak, de a lakásépítések
száma jelentősen megugrott.
Lengyelországban a 2020. III. negyedévben összességében visszaesés volt tapasztalható
az építőiparban. A negyedév első két hónapjában csökkent a kereslet, az építőanyag
gyártók kibocsátása, és az építkezések száma is visszaesett. Szeptembertől azonban
megélénkült az építőipar, rekordot ért el a gazdaság a megkezdett építési projektek
számában. A negyedévben összességében az építkezések száma meghaladta a bázist, míg
a kiadott építési engedélyek száma kissé csökkent.
Szlovákiában a 2020. III. negyedévben csökkent az ipari termelés. Az építőiparban
vegyesen alakult a helyzet, a koronavírus és a szakképzett munkaerőhiány miatt a
nagyobb építkezések lelassultak, csökkent az építési projektszám és építési
engedélyszám, míg a felújítások száma nőtt.
Horvátországban a 2020. III. negyedévben sem a gazdaság, sem az építőipar nem tudott
bővülni a tavalyi év azonos időszakához képest. A járványügyi helyzet miatt a jelentősen
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visszaesett turizmus gyengítette az építőipari aktivitást, visszaesett a beruházási kedv, és
a kiadott építési engedélyek száma is csökkent.
Észak-Macedóniában csökkent az ipari termelés, csökkent a külkereskedelem. Az építőipart
illetően a vírushelyzet miatt csökkent a kereslet, a kiadott építési engedélyek száma is
alacsonyabb volt a tavalyi év azonos időszakához képest, míg az átlagbérek emelkedtek a
negyedévben.
A fenti folyamatokhoz kapcsolódóan mutatjuk az EUROSTAT negyedéves statisztikáját
a kiadott lakásépítési engedélyek számának alakulásáról, ami százalékosan mutatja be az
építési engedélyek számának országonkénti negyedéves alakulását az előző negyedévhez
viszonyítva.
Építési engedélyek negyedéves százalékos változása 2019. II. negyedévtől - 2020. II.
negyedévig:
2019. II. né

2019. III. né

2019. IV. né

2020. I. né

2020. II. né

Horvátország

-8,8

1,1

-6,6

-12,8

16,5

Magyarország

-17,8

11,5

-23,5

-3,6

-27,9

Lengyelország

6,3

-2,5

-0,8

-1,5

-3,1

Románia

-4,8

-1,4

10,2

-2,5

-26,2

Szlovákia

6,8

0,7

0,5

6,2

-11,3

Szerbia

-16,3

27,1

1,1

26,5

-17,8

Forrás: EUROSTAT: Building permits - quarterly data

Árbevétel országonkénti bontása
Az országonkénti árbevétel-bontás kimutatás azon országokban realizált árbevételt mutatja,
ahol a MASTERPLAST saját leányvállalattal rendelkezik, függetlenül attól, hogy melyik
leányvállalata értékesített az adott ország területén. A leányvállalattal nem rendelkező
országokban történő értékesítés Exportként kerül kimutatásra. A Társaság 2020. év I.
félévében felülvizsgálta és megváltoztatta árbevételének országok szerinti bontását. A
Masterplast Nonwoven GmbH működésének elindításával a Csoport német piacát átsorolta
Export kategóriából önálló kategóriába, hiszen az adott országban 2020. II. félévétől saját
leányvállalattal rendelkezik. Az alábbi táblázat ismerteti a bázisidőszakot érintő átsorolásokat:
Adatok ezer euróban

2019. III. né
Régi besorolás
szerinti árbevétel

Magyarország
Export
Románia
Szerbia

12 487
4 023
3 943
2 583

Forgalom
átsorolás

-446
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2019. I-III. né
Új besorolás
szerinti
árbevétel

12 487
4 023
3 943
2 583

Régi besorolás
szerinti árbevétel

31 443
12 702
9 307
6 763

Forgalom
átsorolás

-1 274

Új besorolás
szerinti
árbevétel

31 443
12 702
9 307
6 763

Ukrajna
Németország
Lengyelország
Szlovákia
Horvátország
Észak-Macedónia
Nettó árbevétel

3 060

3 060
446
1 946
1 527
989
404
31 408

446
1 946
1 527
989
404
31 408

0

6 938

6 938
1 274
5 626
3 788
2 902
1 241
81 983

1 274
5 626
3 788
2 902
1 241
81 983

0

Forrás: a Csoport vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

Árbevétel országok szerinti bontása:
Adatok ezer euróban

Magyarország

2020. III. né

2019. III. né

Index

2020. I-III. né

2019. I-III. né

Index

(A)

(B)

(A/B-1)

(A)

(B)

(A/B-1)

11 632

12 487

-7%

34 052

31 443

8%

Export

4 767

4 023

18%

11 657

12 702

-8%

Románia

4 498

3 943

14%

10 751

9 307

16%

Szerbia

2 893

2 583

12%

7 217

6 763

7%

Ukrajna

3 071

3 060

0%

6 492

6 938

-6%

Németország

5 134

446

1051%

6 060

1 274

376%

Lengyelország

2 556

1 946

31%

5 912

5 626

5%

Szlovákia

1 440

1 527

-6%

3 786

3 788

0%

Horvátország

1 071

989

8%

2 873

2 902

-1%

Észak-Macedónia

489

404

21%

1 201

1 241

-3%

Nettó árbevétel

37 550

31 408

20%

90 001

81 983

10%

Az országok százalékos hozzájárulása a teljes forgalomhoz
Magyarország

30%

40%

38%

38%

Export

13%

13%

13%

15%

Románia

12%

13%

12%

11%

Szerbia

8%

8%

8%

8%

Ukrajna

8%

10%

7%

8%

Németország

14%

1%

7%

2%

Lengyelország

7%

6%

7%

7%

Szlovákia

4%

5%

4%

5%

Horvátország

3%

3%

3%

4%

Észak-Macedónia

1%

1%

1%

2%

Nettó árbevétel

100%

100%

100%

100%

Forrás: a Csoport IFRS szerinti, konszolidált, 2020. szeptember 30-i nem auditált és 2019. szeptember 30-i nem auditált
beszámolói, valamint a Csoport vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

A Csoport legnagyobb súlyú magyar piacán 7%-kal csökkent az árbevétel 2020. III.
negyedévben a bázissal összehasonlítva. A piac forgalmi visszaesése hátterében a belföldi
alapanyag-kereskedelem csökkenése állt, de az ipari alkalmazások kivételével mindegyik
termékcsoportban növekedett a negyedéves bevétel a bázis időszakhoz képest. A homlokzati
hőszigetelő rendszer termékcsoportba tartozó EPS eladás kissé visszaesett, melyet a növekvő
üvegszövet, XPS és üveg-és kőzetgyapot eladások kompenzálni tudtak.
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Az export piacon 18%-kal emelkedett a forgalom az előző év azonos időszakához képest
2020. III. negyedévben. A homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportba tartozó saját
gyártású üvegszövet háló, valamint a tetőfóliák és tető elemekhez tartozó diffúziós tetőfóliák
árbevétele nőtt leginkább, de az ipari alkalmazások között kimutatott egészségügyi fóliák
forgalma is bővült. A többi termékcsoportban visszaesett a forgalom. Piacok tekintetében
növekedést ért el a MASTERPLAST az angol és portugál területeken, míg leginkább
Észtországban és Norvégiában csökkent a forgalom.
A román piacon 14%-kal nőtt az árbevétel 2020. III. negyedévében a bázisidőszakhoz képest.
A homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoport, azon belül is az üvegszövet termékek
forgalma nőtt leginkább, de az ipari alkalmazások termékcsoport kivételével mindegyik
termékcsoportban bővült az árbevétel 2019. III. negyedévéhez képest.
Szerbiában 2020. III. negyedévben 12%-kal emelkedett a forgalom a bázissal összevetve.
Bővült a forgalom a homlokzati hőszigetelő rendszer, tetőfóliák és tető elemek, hő-, hang-, és
vízszigetelő anyagok, valamint az építőipari kiegészítő termékek termékcsoportban. A többi
termékcsoport forgalma csökkent a bázisév azonos időszakával összehasonlítva.
Ukrajnában 2020. III. negyedévben a forgalom a 2019-es bázisidőszak szintjén zárt. A
legnagyobb súlyú homlokzati hőszigetelő rendszer termékcsoportban kissé nőtt az árbevétel,
ahol a nem saját gyártású üvegszövet háló eladások tették ki a forgalom nagy részét. A
tetőfóliák és tető elemek forgalma szintén emelkedett, míg többi termékcsoportban kis
mértékben, de csökkent a Társaság forgalma.
A német piac az előző időszakokhoz képest külön kerül bemutatásra, ugyanis a 2020. II.
félévtől közvetlen értékesítéssel van jelen a Masterplast az országban. Az új gyártócégnek
köszönhetően jelentősen megnőtt a forgalom. A Masterplast Nonwoven termékei a tetőfóliák
és tető elemek, valamint az ipari alkalmazások termékcsoportban jelennek meg. A Csoport
azonban a többi termékcsoportjával is jelen van a német piacon, ahol a szárazépítészeti
rendszer és építőipari kiegészítő termékek árbevétele nőtt, míg a homlokzati hőszigetelő
rendszer, illetve a hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok forgalma csökkent a bázisidőszakhoz
képest.
A lengyel piacon 31%-kal bővült a forgalom 2020. III. negyedévben a bázishoz képest. A hő, hang-, és vízszigetelő anyagok kivételével mindegyik termékcsoport forgalma növekedett a
2019. év azonos időszakához képest, leginkább a tetőfóliák és tető elemekhez tartozó diffúziós
tetőfólia értékesítés nőtt meg a bázishoz viszonyítva.
A szlovák piacon 2020. III. negyedévében 6%-kal csökkent az árbevétel. A homlokzati
hőszigetelő rendszer, a tetőfóliák és tető elemek, valamint a hő-, hang-, és vízszigetelő
anyagok termékcsoport árbevétele emelkedett az előző év azonos időszakához viszonyítva,
míg a többi csoportban csökkent a Társaság forgalma.
A horvát piacon 8%-kal emelkedett az árbevétel 2020. III negyedévben az előző év azonos
időszakához képest. A tetőfóliák és tető elemek, a hő-, hang-, és vízszigetelő anyagok, illetve
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az építőipari kiegészítő termékek árbevétele csökkent az előző év azonos időszakához
viszonyítva, míg a többi csoportban nőtt a Társaság forgalma.
A legkisebb forgalmi részaránnyal bíró Észak-Macedóniában 21%-os forgalom növekedés
volt 2020. III. negyedévében. A homlokzati hőszigetelő rendszer és építőipari kiegészítő
termékek forgalma nőtt, míg a többi termékcsoport árbevétele csökkent a negyedévben a
bázishoz viszonyítva.
Összességében elmondható, hogy a negyedév elején még kedvezőtlen építőipari környezettel
szembesült a Társaság, míg később már javuló képet mutatott az ágazat a Társaság értékesítési
területein. Mindent egybevéve 20%-kal nőtt az árbevétel 2020. III. negyedévben az előző év
azonos időszakához képest, melyhez nagymértékben hozzájárult az új német gyártócég is. A
magyar piacon a nem stratégiai termékek kereskedelme csökkent, de a szlovák területeken is
kissé visszaesett a forgalom, Ukrajna a 2019. évvel azonos szinten zárt, míg a Társaság többi
piacán forgalmi növekedés mutatkozott. A termékcsoportokat tekintve szinte mindegyik
termékcsoportban nőtt a forgalom, csupán az építőipari kiegészítő termékeknek forgalma
csökkent.
A Kibocsátó legfontosabb piacaival és versenyhelyzetével kapcsolatos információk a
Kibocsátó 2020. november 12-i időközi vezetőségi beszámolójának (jelen Információs
Dokumentum 4. sz. melléklete) 5-10. oldalain találhatók.
2.4

A Kibocsátó stratégiai partnereinek és a velük történő együttműködés bemutatása
A Csoport értékesítési stratégiája, hogy a végfelhasználókat (egyéni vagy vállalkozói) nem
közvetlenül, hanem üzleti partnerein keresztül közvetve szolgálja ki, olyan módon, hogy az
építőanyag-kereskedelem minden szegmensében jelen legyen.
A partnerek működési formájuk és területük szerint az alábbi módon szegmentálhatók:
 hagyományos partnerek (építőanyag-kereskedések, fakereskedések, festék- és
barkácsboltok);
 egyedi márkakereskedői hálózat (a Masterplast termékcsoportjaiban kizárólag a
Masterplast termékeit forgalmazó partner-kör);
 beszerzési társaságok;
 DIY barkácsáruházak, nemzetközi áruházláncok;
 központi vevők (gyártók, nagykereskedések, viszonteladók);
 beszállítók, akikkel kölcsönös kereskedelmi tevékenységet bonyolít a Csoport.
Business-to-business (B2B) stratégiát követve a Kibocsátó a közép-kelet-európai régióban az
elmúlt években nagyszámú és stabil – több mint 4.000 állandó partnerrel rendelkező –
vevőhálózatot épített ki. Partnerei megfelelő színvonalú kiszolgálása, illetve a Kibocsátó
stratégiai céljainak (vevő-centrikus szemléletmód, piaci igények nyomon követése, magasabb
hozzáadott értékkel bíró termékek és szolgáltatások értékesítése) megvalósítása érdekében nagy
létszámú, saját értékesítési hálózatot működtet.

2.5

A Kibocsátó üzleti stratégiájának rövid összefoglalása
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A Csoport minden év végén meghatározza a következő 3 évre szóló stratégia esszenciáját, amely
irányadó lesz az előtte álló három éves időszak döntéseiben és megvalósítási terveiben. Ennek
szellemében 2018. év végén a Csoport elkészítette a 2021 végéig szóló időszakra a stratégiai
sarokpontok kitűzését, frissítését és közzétette a fő irányokat.
A stratégia vezérelvei a fókuszált és hatékony működés, amelynek értelmében a Társaság
működésének minden területén kiválót szeretne alkotni. Figyelme központjában továbbra is a
vevői értékteremtés áll, amelyhez a hátteret a bővülő gyártói tevékenység és a szolgáltatások
folyamatos fejlesztése biztosítja.
A Csoport célja továbbra is, hogy a közép-kelet-európai régió vezető disztribútora legyen a
hőszigetelő rendszer elemek területén, valamint a teljes Európai piac második legnagyobb
üvegszövet és tetőfólia értékesítőjévé váljon.
A fókuszált és hatékony működés magában foglalja a földrajzi, termékekre, piacokra és vevőkre
meghatározott rész stratégiákat a Csoport, mind a Leányvállalatok és export vonatkozásában.


A Csoport disztribútor Leányvállalatai építőanyag kereskedőket, beszerzési
társaságokat és barkácsáruház láncokat szolgálnak ki. Országonként eltérő az
építőanyag kereskedelmi szektor felépítése, ezért minden piacon olyan egyedi
értékesítési politika kerül kidolgozásra, amely a legmagasabb eredményességet
biztosítja. A szolgáltatási portfólió általánosan meghatározó eleme a gyors és biztos
kiszolgálás, amelyet a hatékony kiszállítási rendszer és az állandó árukészlet biztosít.
A szakmai kompetencia erősítése, ezáltal a szakértői státusz elérése kiemelt cél.



Az export tevékenység fejlődése biztosítja az üvegszövet és tetőfólia piaci pozíció
erősítését, és ezen szegmensekben a nyugat- és dél-európai országokban megcélzott
piaci részesedés növelését. Ezen termékkörökben a széles szortiment és a fejlődő
gyártói háttér biztosítja a növekvő versenyképességet. A partnerek számára értéket
elsősorban az ár-érték arány és a stabil minőség, valamint a termékekhez tartozó
tanúsítványok jelentenek.



Minden országban és termékkörben meghatározásra került a szolgáltatások optimális
szintje, amelyeket a partnerek valóban értékesnek gondolnak. Az ebből kialakult
termék–szolgáltatás csomag versenyképes alternatívát jelent, amely a partnerek
számára biztosíthatja az üzleti fejlődés lehetőségét.



A termék portfólió döntő többsége a homlokzati hőszigetelő, a magastető szigetelő és a
szárazépítészeti rendszerek elemeiből áll. Stratégiai cél folyamatosan növekvő fókuszt
helyezni azon termékekre, ahol a Csoport minden piacán valóban jelentős szereplőként
és szakértőként tud megjelenni az építőipar több szegmense felé is.

A Csoport a már meglevő saját gyártási kapacitások további bővítésével, fejlesztésével tervezi
piaci helyzetének megszilárdítását és bővítését a stratégiailag kiemelt termékek körében. Ezen
termékkörökben a Csoport célja, hogy a régió meghatározó iparági benchmarkává váljon. A
fejlődés fókuszában a lean folyamatok kialakítása mellet a szakértelem folyamatos fejlesztése,
a minőség folyamatos javítása és a versenyképesség további növelése szerepel, a Csoport
minden termékét illetően.
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A Csoport szabadkai gyáregységében 2019 során lezárult a termelési kapacitás bővítése
egyrészt a meglévő gépek számának növelése, másrészt a meglévő géppark
hatékonyságának fejlesztése által. Ezáltal az üzem szélesebb szortimenttel,
versenyképes ár-érték arányú minőségi termékekkel látja el a Csoportot. A 3 éves
stratégiai ciklusban üvegszövet tudásbázis kerül kialakításra, amely jó alapja lehet a
jövőbeli, nem építőipari terjeszkedésnek üvegszövet termékek esetében.



A Csoport káli egységében új, magas minőségű termékek előállítására képes habfólia
gépsor indítására került sor 2018 során, mellyel az építőiparon belül új termékek és új
piacok elérése válik lehetővé. A duplájára növelt kapacitás képes kiszolgálni magas
szintű ipari elvárásokat, egyben költséghatékonyabb termelést biztosít.



A stratégiai időszak elején a Csoport megkezdte vizsgálatát további saját gyártási
kapacitás fejlesztéseknek a legfajsúlyosabb termékköreiben. Potenciális beruházásai
által a Masterplast saját gyártásból lehet képes fedezni a stratégiai termékek
kiszolgálásának jelentős hányadát, és izgalmas lehetőségek nyílnak az ipari
felhasználási területek felé. Ezen fejlesztések első lépéseként indította el a Csoport
sárszentmihályi telephelyén a stratégiai termékkörbe tartozó diffúziós tetőfólia
termékek gyártását 2020 második negyedévében. A 2020 nyarán Németországban
magvalósult akvizícióval a csoport egy új iparág szereplőjévé vált. Ascherslebenben
egy egyedülálló, egészségipari termék gyártása folyik, úgynevezett linopore
előállításával, amely egy kétrétegben, öntési technológiával készülő védőruha
alapanyag.

A fenntarthatóság a hosszú távú, biztonságos és nyereséges működést az ellátásbiztonságon,
valamint a kockázatok folyamatos csökkentése révén támogatja.
Mindezen stratégia célok a munkatársi gárda számára olyan világos jövőképet teremtenek,
amellyel azonosulni, ezáltal keményen dolgozni, küzdeni is tud annak megvalósulásáért.
Minden munkavállaló maximálisan elkötelezett a folyamatos fejlődés mellett, tartósan magas
szintű teljesítményt elérve. E mellett a Csoport hisz abban, hogy sikerének fontos tényezője a
tehetséges vezetőinek, dolgozóinak folyamatos fejlesztése.
2021. január 12.-i online befektetői konferencia
A Társaság 2021. január 12.-én online befektetői konferenciát tartott, amelynek anyagai
elérhetőek a Társaság és a BÉT honlapjain.
3.

A Kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó tájékoztatás – A Kibocsátó vezetésének
elemzése a Kibocsátó elmúlt egy évének pénzügyi helyzetéről és a működés eredményéről

3.1

Üzleti tevékenységből származó eredményt jelentősen befolyásoló lényeges tényezők
bemutatása
A koronavírus hatásai ellenére rekordforgalmat elévre 20%-kal nőtt a Csoport árbevétele a
2020. III. negyedévben. A bővülő építőipari forgalomhoz jelentősen hozzájárult a 2020.
júliusban induló német gyártó leányvállalat nagyrészben egészségügyi szegmensre irányuló
értékesítése is. A forgalom bővülésén túl nőtt a kereskedelmi árrés is az építőipari
szegmensben, melyet nagy részben támogattak a vállalat gyártóegységeinek magasfokú
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kapacitás-kihasználtságai. A németországi ipari textília gyártással a Társaság sikeresen lépett
be az egészségipari piacra, amely az árbevételen túl magasabb eredménytermelésével
támogatta a Csoport teljesítményét. Mindezek eredményeképpen rekordszintű 4,2 millió
euróra nőtt a Csoport EBITDA-ja (+59%) a 2020. III. negyedévben, ahol a mind az építőipari
mind az egészségipari szegmens kiemelkedő eredményt ért el. A negatív árfolyamhatások
miatt a Csoport pénzügyi eredménye kissé romlott, az adózott eredménye így is rekordszintű
2 621 ezer euró nyereség volt a bázisidőszak 2 097 ezer euró nyereségével szemben.
A sikeres 2020. harmadik negyedév tükrében a Társaság biztosítottnak látja a közzétett 2020as évre vonatkozó 120 millió euró forgalom, 10,2 millió euró EBITDA, valamint 6.2 millió
euró adózott eredmény elérését.
Adatok ezer euróban
Értékesítés árbevétele

2020. III. né

2019. III. né

2020. I-III. né

2019. I-III. né

37 550

31 408

90 001

81 983

EBITDA

4 210

2 652

8 093

5 993

EBITDA hányad

11,2%

8,4%

9,0%

7,3%

Adózott eredmény

2 621

2 097

4 732

4 159

Adózott eredmény hányad

7,0%

6,7%

5,3%

5,1%

Forrás: a Csoport IFRS szerinti, konszolidált, 2020. szeptember 30-i nem auditált és 2019. szeptember 30-i nem auditált beszámolói,
valamint a Csoport vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok









A koronavírus meghatározta az életkörnyezetet, de az építőipar működését alapvetően nem
befolyásolta. A folyamatban lévő projektek haladtak és a felújítási szektor is élénk volt,
viszont az üzleti környezet változása miatt el nem indult beruházások hatása később
jelentkezhet. A piacok szempontjából legnagyobb súlyú Magyarországon vegyesen alakult
az építőipar a 2020. III. negyedévben, javulásnak indult a szektor teljesítménye, de a magas
bázistól még elmaradt. Romániában, Szerbiában és Németországban növekedés jellemezte
az építőipart, miközben Ukrajnában és Lengyelországban összességében visszaesés volt
tapasztalható. Szlovákiában is vegyesen alakult a helyzet, míg Horvátországra 2020. III.
negyedévben visszaesett építőipari aktivitás volt jellemző.
A Masterplast árbevétele 2020. III. negyedévben 37 550 ezer euró volt, 20%-kal
magasabb a 2019-es bázisév azonos időszakánál. A növekedéshez nagymértékben
hozzájárult az új német gyártócég működése, de fontos megemlíteni, hogy az
alaptevékenységében is forgalmi növekedést ért el a Társaság.
Továbbra is a homlokzati hőszigetelő rendszerek adták a legnagyobb hányadot, ahol a III.
negyedévben 5%-kal bővült a forgalom. A tetőfóliák és tető elemek árbevétele 74%-kal
emelkedett, a szárazépítészeti rendszer termékcsoport pedig 8%-kal. A hő-, hang- és
vízszigetelő anyagok forgalma szintén javult 10%-kal, míg az építőipari kiegészítő
termékeké 2%-kal csökkent. Az ipari alkalmazások termékcsoport árbevétele jelentősen
emelkedett (42%-kal) az új, egészségügyi piacra szánt termékek megjelenése miatt a
negyedévben 2019. azonos időszakához képest.
A Csoport legnagyobb súlyú magyar piacán a nem stratégiai termékek kereskedelmi
visszaesése miatt 7%-kal csökkent a forgalom, míg az export piacon 18%-kal nőtt 2020. III.
negyedévben. Romániában (14%) és Szerbiában (12%) is bővült az árbevétel. Ukrajnában
nem változott (0%), míg a már külön tételként bemutatott Németországban is jelentősen nőtt
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3.2

a bevétel, csakúgy, mint Lengyelországban (31%). Szlovákiában 6%-kal csökkent a
forgalom, míg Horvátországban (8%) és a legkisebb forgalmi részaránnyal bíró ÉszakMacedóniában (21%) is nőtt.
Az árbevétel bővülése mellett nőtt a kereskedelmi árrés és árréstömeg is 2020. III.
negyedévben a bázisidőszakhoz képest. Ehhez a kiemelkedő eredményt termelő
egészségügyi termékeket is gyártó Masterplast Nonwoven cég nagymértékben hozzájárult,
de a hagyományos termékek értékesítéséből származó árrés is javult.
Tovább erősödött a gyártás. Emelkedett az üvegszövetgyár kibocsátása, a hálós élvédő
gyártás szintén bővült, míg az EPS gyártás a nagyon erős bázishoz képest csökkent.
A német flízgyártó egység magas kapacitás- kihasználtsággal kezdte meg a negyedévet.
A saját termelésű készletek állományváltozását is figyelembe véve a Társaság anyagok
és igénybevett szolgáltatások költségei a forgalom bővülésénél kisebb mértékben
emelkedtek a negyedévben az előző évi bázishoz képest.
Az ascherslebenbeni gyár elindításának, illetve a béremeléseknek tulajdoníthatóan
növekedtek a személyi jellegű ráfordítások 2020. III. negyedévében a bázisidőszakkal
összehasonlítva. 2020. szeptember végével 1 134 főt alkalmazott a Csoport, szemben a
bázisidőszak 1 114 fős állományával.
Nagyrészben az ascherslebenbeni leányvállalat működéséhez kapcsolódóan növekedett a
Társaságnál az elszámolt amortizáció 2020. III. negyedévben. Szintén növekedtek az egyéb
működési ráfordítások 2020. III. negyedévben a bázisidőszak eredményével szemben.
A Csoport EBITDA-ja 2020. III. negyedévében 4 210 ezer euró (11,2% EBITDA hányad)
volt a bázisidőszak 2 652 ezer eurós (8,4% EBITDA hányad) értékével szemben, ami
59%-os növekedést jelentett. Csupán az alaptevékenységet vizsgálva a hatékony
működésnek és a gyártás bővülésének köszönhetően sikeres negyedévet tudhat maga
mögött a MASTERPLAST, de az amúgy is erős EBITDA eredményt tovább javította a
német gyár elindítása, ahol a magasabb marzs tartalmú termékek értékesítése javította az
eredményt.
Az üzleti tevékenység eredménye (EBIT) 3 471 ezer euró volt, ami 70%-kal haladta meg a
bázis 2 042 ezer euró értékét.
Javult a Társaság kamateredménye a tavaly kibocsátott kötvényeknek köszönhetően, míg
a pénzügyi műveletek egyéb eredményeként a negatív árfolyamhatások miatt veszteség
került elszámolásra, a bázisidőszak nyereségével szemben.
A Csoport adózott eredménye 2020. III. negyedévben 2 621 ezer euró nyereség volt, a
bázisidőszak 2 097 ezer euró nyereségével szemben.
A befektetett eszközök értéke 2020. III. negyedév végén 49 074 ezer eurót mutatott, ami
11 649 ezer euróval magasabb a bázisidőszak fordulónapi állományánál. A növekedés
a német leányvállalat konszolidációjából fakad, azaz annak jelentős tárgyi eszköz
állománya megjelent a könyvekben.
A készletállomány 2020. III. negyedév végén 22 432 ezer euró volt, ami a német
gyártócég beindításának ellenére csupán 694 ezer euróval magasabb a bázisidőszak
zárókészleténél.
2020. szeptember végén a vevőállomány 20 552 ezer euró volt, ami 1 132 ezer euróval
alacsonyabb a jóval magasabb forgalom ellenére a 2019-es bázissal összehasonlítva.
Árbevétel
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A Kibocsátó 2019. évi árbevétele: 952.648.464 forint volt.
A Csoport 2019. évi árbevétele: 107.104.241 euró volt.
3.3

Működési ráfordítások
A Csoport 2019. évi egyéb működési ráfordítása: 219.432 euró volt.

3.4

Üzleti tevékenység eredménye, EBITDA
A Kibocsátó 2019. évi üzleti tevékenységének eredménye: -42.603.025 forint volt. A Csoport
2019. évi üzleti tevékenységének eredménye: 5.242.118 euró volt.
Az alábbi táblázat a MASTERPLAST konszolidált, auditált 2019. évi eredménykimutatását
tartalmazza összköltség típusú eredménykimutatás formátumnak megfelelően ezer euróban.
Eredménykimutatás (ezer euró)

2019. december 31.

2018. december 31.

(A)

(B)

Értékesítés árbevétele

107 104 97 340

Változás

Változás %

(A-B)
9 764

(A/B-1)
10%

Anyagok és igénybevett szolgáltatások

-87 808

-79 203

-8 605

11%

Személyi jellegű ráfordítások

-14 027

-11 548

-2 479

21%

-2 085

-1 915

-170

9%

1 838

24

1 814

7468%

219

-579

798

-138%

Értékcsökkenési leírás, amortizáció és értékvesztés
Saját termelésű készletek állományváltozása
Egyéb működési bevételek (ráfordítások)
ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

5 242

4 120

1 122

27%

Kamatbevétel

77

74

4

5%

Kamatköltség

-554

-555

1

0%

572

-14

586

-4104%
-119%

Pénzügyi műveletek egyéb (ráfordításai) bevételei
Pénzügyi eredmény

96

-495

591

ADÓZOTT EREDMÉNY
EBITDA

4 763
7 327

3 326
6 035

1 437

EBITDA hányad

6,8%

6,2%

Egy részvényre jutó eredmény (EPS()EUR)

0,32

0,23

Egy részvényre jutó higított eredmény (higított EPS)(EUR)

0,32

0,23

43%

Forrás: a Társaság 2019. évi IFRS szerinti, konszolidált, auditált beszámolója

A Kibocsátó 2020. november 12-i időközi vezetőségi beszámolója (jelen Információs
Dokumentum 4. sz. melléklete) a Csoport EBITDA tekintetében az alábbi táblázatot
tartalmazza:
Adatok ezer euróban
Értékesítés árbevétele

2020. III. né

2019. III. né

2020. I-III. né

2019. I-III. né

37 550

31 408

90 001

81 983

EBITDA

4 210

2 652

8 093

5 993

EBITDA hányad

11,2%

8,4%

9,0%

7,3%

Adózott eredmény

2 621

2 097

4 732

4 159

Adózott eredmény hányad

7,0%

6,7%

5,3%

5,1%
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Forrás: a Csoport IFRS szerinti, konszolidált, 2020. szeptember 30-i nem auditált és 2019. szeptember 30-i nem auditált beszámolói,
valamint a Csoport vezetői információs rendszeréből származó nem auditált adatok

3.5

Pénzügyi eredmény
A Kibocsátó 2019. évi pénzügyi eredménye: 61.983.214 forint volt. Csoport 2019. évi pénzügyi
eredménye 95.522 euró volt.

3.6

Adózott eredmény
A Kibocsátó 2019. évi adózott eredménye: -1.369.569 forint volt. A pénzügyi eredményeket is
figyelembe véve a Csoport 2019. évi adózás utáni eredménye 4.762.918 euró volt.

3.7

Befektetett eszközök, forgóeszközök, források
A Csoport vagyoni helyzetének bemutatása
Mérlegtétel (ezer euró)

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Tárgyi eszközök

2019. december 31.

2018. december 31.

Változás

(A)

(B)

(A-B)

37 193

35 455

Immateriális javak

191

207

-16

-8%

Befektetések társult vállalkozásokban

321

34

287

850%

Halasztott adó-eszközök

362

304

59

19%

38 067

35 999

2 068

6%

Készletek

21 257

23 060

-1 803

-8%

Vevők

14 471

12 453

2 018

16%

784

1 076

-291

-27%

Befektetett eszközök

1 739

Változás
%
(A/B-1)
5%

FORGÓESZKÖZÖK

Adókövetelés
Egyéb pénzügyi követelések

2

23

-21

-90%

Egyéb forgóeszközök

1 767

1 773

-6

0%

Pénzeszközök

4 530

2 090

2 441

117%

Forgóeszközök

42 812

40 475

2 337

6%

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

80 880

76 474

4 406

6%

SAJÁT TŐKE
Jegyzett tőke
Tartalékok
Visszavásárolt saját részvény

5 504

5 504

0

0%

22 438

20 929

1 509

7%

-381

-21

-361

1730%

Anyavállalat részesedése az eredményből

4 573

3 283

1 290

39%

Anyavállalati részvényesekre jutó saját
tőke

32 133

29 695

2 438

8%

473

288

185

64%

32 606

29 983

2 623

9%

3 864

6 051

-2 187

-36%

Külső tulajdonosok részesedése
Saját tőke
HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Hosszú lejáratú hitelek
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Tartozás kötvénykibocsátásból

18 136

Halasztott adókötelezettség
Halasztott bevételek

18 136

0%

266

182

84

46%

3 748

4 068

-320

-8%

695

721

-27

-4%

Egyéb hosszú lejáratúkötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek

0

26 709

11 021

15 687

142%

Rövid lejáratú hitelek

5 853

18 376

-12 523

-68%

Szállítók

10 728

12 774

-2 046

-16%

Rövid lejáratú pénzügyilízing kötelezettségek

290

289

1

0%

Egyéb pénzügyi kötelezettségek

92

0

92

36015%

Adókötelezettség

1 047

641

406

63%

Halasztott bevételek rövid lejáratú része

626

934

-308

-33%

Céltartalékok

219

187

32

17%

Egyéb rövid lejáratúkötelezettségek

2 710

2 269

441

19%

Rövid lejáratú kötelezettségek

21 565

35 470

-13 905

-39%

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

48 273

46 491

1 782

4%

FORRÁSOK ÖSSZESEN

80 880

76 474

4 406

6%

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Forrás: a Csoport IFRS szerinti, konszolidált, 2091. december 31-i auditált és 2018. december 31-i auditált beszámolói

Befektetett eszközök
A Kibocsátó 2019. december 31. napján hatályos befektetett eszközeinek értéke:
12.261.649.119 forint volt. A Csoport 2019. december 31. napján hatályos befektetett
eszközeinek értéke: 38.067.158 euró volt.
Forgóeszközök
A Kibocsátó 2019. december 31. napján hatályos forgóeszközeinek értéke: 1.878.867.836 forint
volt. A Csoport 2019. december 31. napján hatályos forgóeszközeinek értéke: 42.812.391 euró
volt.
Források
A Kibocsátó 2019. december 31. napján hatályos forrásainak értéke: 14.140.516.955 forint volt.
A Csoport 2019. december 31. napján hatályos forrásainak értéke: 80.879.549 euró volt.
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3.8

Cash Flow
A Csoport konszolidált cash flow kimutatása a Kibocsátó 2019. éves konszolidált jelentése
alapján:
Cash-flow elemek

2019. évi

2018. évi

ÜZLETI TEVÉKENYSÉG
5 325 871

3 624 917

2 085 057

1 914 860

Elszámolt értékvesztés

127 082

202 621

Készletek hiánya és selejtezése

159 806

342 245

Értékcsökkenési leírás, amortizáció és tárgyi eszközök értékvesztése

Céltartalékok (feloldása) képzése

31 880

98 499

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének (nyeresége)

-75 360

121 212

Kamatköltség

553 566

554 556

Kamatbevétel

-77 426

-73 736

Társult vállalkozásokból származó (nyereség) veszteség

11 769

-194

9 318

873 744

-2 179 766

-1 236 619

1 677 924

-2 339 493

318 013

620 420

-2 046 063

-89 773

Egyéb kötelezettségek állományváltozása

-717 241

618 256

Fizetett nyereségadó

-200 213

-198 060

5 004 216

5 033 455

-3 586 900

-8 648 993

213 605

439 030

100

100

77 426

73 736

-3 295 770

-8 136 127

Nem realizált (árfolyamnyereség) árfolyamveszteség

Készletek állományváltozása
Egyéb forgóeszközök állományváltozása
Szállítók állományváltozása

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉG
Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
Leányvállalatok értékesítése
Kapott kamat

PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG
Hitelfelvétel
Hiteltörlesztés
Kötvénykibocsátás
Kapott támogatás
Fizetett osztalék
Fizetett kamat

1 305 750

15 167 540

-16 015 776

-12 449891

18 136 170

0

0

934 547

-1 568 165

-564 354

-553 566

-554 556

1 304 413

2 533 286

Pénzeszközök növekedése(csökkenése)

3 012 859

-569 386

Pénzeszközök az év elején

2 089 823

3 013 001

-572 342

-353 793

4 530 341

2 089 823

Pénzeszközök árfolyamkülönbözete
Pénzeszközök az év végén
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3.9

Információk a Kibocsátó meglévő, folyamatban lévő és jövőbeli beruházásairól és
befektetéseiről
Immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és befejezetlen beruházások
2018

Immateriális
javak

Gépek,
berendezések

Ingatlanok

Befejezetlen
beruházás

Tárgyi
eszközök

Összesen

Nyitó bruttó érték

678 259

21 904 273

18 650 209

1 246 376

41 800 858

42 479 117

Növekedés

271 095

615 592

5 771 128

1 991 178

8 377 898

8 648 993

Csökkenés

-78 410

0

-1 522 725

6 776

-1 515 949

-1 594 359

0

0

0

0

0

0

-18 000

-250 580

-213 467

22 804

-441 243

-459 243

Záró bruttó érték

852 944

22 269 285

22 685 145

3 267 134

48 221 564

49 074 508

Nyitó halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

660 792

3 977 539

8 378 605

96 218

12 452 362

13 113 154

Növekedés

31 252

437 120

1 435 682

0

1 872 802

1 904 054

Csökkenés

-64 285

0

-1 749 143

10 807

-1 738 336

-1 802 621

Átsorolás
Átváltási különbözet

Átsorolás

0

0

0

0

0

0

18 157

65 111

120 396

-5 404

180 103

198 260

645 916

4 479 770

8 185 540

101 621

12 766 931

13 412 847

Nyitó nettó érték

17 467

17 926 734

10 271 604

1 150 158

29 348 496

29 365 963

Záró nettó érték

207 028

17 789 515

14 499 605

3 165 513

35 454 633

35 661 661

Átváltási különbözet
Záró halmozott értékcsökkenés és értékvesztés

Egészségügyi nagyberuházás a MASTERPLAST-nál
A Társaság leányvállalata, a MASTERPLAST Kft. egészségipari nagyberuházást indított
(továbbiakban: a Projekt) védőfelszerelések gyártásához szükséges alapanyagok előállítását
szolgáló gyártóüzem létesítésével, melyet a Magyar Állam támogat.
A Projekt a Társaság székhelyén, Sárszentmihályon kerül megvalósításra, egy 7700 m2
alapterületű új gyártóüzem felépítésével és egy flíz gyártó technológia telepítésével. A létesülő
gyár teljes mértékben alkalmas a pandémiás védekezéshez szükséges orvosi védőruházatok,
szájmaszkok, és az egészségügyben használt egyéb higiéniai eszközök gyártóinak alapanyag
ellátására. A nagyfokú termelékenységet magas szintű automatizáltsággal működő gyártási
technológia biztosítja, amely speciális terméktulajdonságok elérése mellett képes egy vagy
többrétegű egészségipari textíliák előállítására. A Társaság a németországi akvizíciója által
megszerzett tudásra és tapasztalatra alapozva kutatás fejlesztési tevékenységet is kíván
folytatni új üzemében, melynek célja az egészségipar igényeire szabott új, innovatív
alapanyagok kifejlesztése. A Projekt további részletei:



A beruházás összértéke: 9.460.286.426 Ft, azaz kilencmilliárd-négyszázhatvanmilliókettőszáznyolcvanhatezer-négyszázhuszonhat forint
A Projekt forrása: 20% saját forrás és 80% vissza nem térítendő állami támogatás. Az
állami támogatás összege 7.504.736.260 Ft, amelyből a „Covid19 szempontjából releváns
termékek előállítására irányuló beruházási támogatás” jogcímen nyújtott támogatás
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összege 7.320.917.905 Ft, továbbá a „Covid19 szempontjából releváns kutatáshoz és
fejlesztéshez nyújtott támogatás” jogcímen nyújtott támogatás összeg 183.818.355 Ft
A flíz gyártó technológia várható kapacitása: 7 ezer tonna/év
A gyár várható munkaerőigénye: 50 fő
A termelés tervezett indítása: 2021 júniusa
Az egészségipari üzletág tervezett árbevétele 2021-ben: 15-20 millió euró

Az állami támogatás az Egészségipari Támogatási Program keretében „a hazai kis-, közép-, és
nagyvállalkozások koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termék
kifejlesztésére vagy előállítására irányuló beruházásainak, továbbá a hazai egészségügyi
gyártás megerősítésének érdekében nyújtott támogatás” elnevezésű vissza nem térítendő forrás,
melynek folyósítója a Pénzügyminisztérium mint Támogató. A vonatkozó Támogatási
szerződés 2020. december 16. napján a Felek által aláírásra került.
A Projekttel a Csoport története legnagyobb gyártásfejlesztési beruházását indítja el, amellyel
az egész Kárpát-medencében egyedülálló regionális gyártóüzem jön létre, hozzájárulva
Magyarország pandémiás védekezőképességének erősödéséhez. Az egészségiparban
megszokott, az építőiparnál magasabb nyereségtartalom mellett több mint 20 millió eurós éves
árbevételt hozhat az egészségipari üzletág a Csoport számára. A jövőben az egészségipari
divízió a Csoport stratégiájának kiemelt része lesz, fejlesztésére tudatosan törekszik, így az az
építőipari szegmens szintjére erősödhet az évtized végére a Társaság tervei szerint.
Újabb üvegszövet gyártási fejlesztést indít a MASTERPLAST
A Társaság szabadkai leányvállalatánál, a MASTERPLAST YU D.o.o- nál (székhely: Ferenca
Bodrogvarija 172, Subotica 24000, Szerbia) megvalósítandó - a Magyar Állam által támogatott
- projektet indít az üvegszövet termelés további fejlesztése érdekében (a továbbiakban:
Projekt). A Projekttel az üvegszövet termelési kapacitás 25 százalékkal bővül, korszerűsítésre
kerül a meglévő szövő és bevonó géppark, kialakításra kerül egy modern raktárbázis és egy
konfekcionáló részleg. A modern, döntő részben német technológiára épülő új gépekkel és a
megújuló gyártói, logisztikai és konfekcionáló szolgáltatásokkal a legmagasabb minőségi
igényű, prémium kategóriás termékek piacát is ki fogja tudni szolgálni a Csoport.
A 7,6 millió euró összegű projekt 25 százalékos önerő részét a növekedési kötvényprogramból
bevont forrás biztosítja, továbbá a Prosperitati Alapítvány 39 százalékos, mintegy 3 millió euró
összegű, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt, valamint a fennmaradó részhez banki
hitelt vesz igénybe a MASTERPLAST YU D.o.o. Az építkezési munkák 2021 elején
kezdődnek, a gyártóegységek sikeres üzembehelyezését követően a termelés várhatóan a 2022.
év elejétől indulhat meg. A Prosperitati Alapítvány a támogatásról szóló szerződést 2021. január
8. napján kötötte meg a MASTERPLAST YU D.o.o-val. A Projekt megvalósításával a Csoport
üvegszövet gyártása a tervek szerint 150 millió m2/év mennyiségre nő, amely a Csoportot
Európa második, a világ harmadik legnagyobb üvegszövet gyártójává teszi.
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3.10

Tőkeforrások bemutatása mind rövid, mind hosszú távon (saját tőke, hitelek mértéke,
lejárata, fajtája, EU-s és állami támogatások)
A Csoport saját tőkéje:
A Csoport 2019. december 31. napján hatályos saját tőkéje: 32.606.339 euró volt, amelyből a
jegyzett tőke 5.503.939 eurót; a tartalékok 22.437.942 eurót tettek ki.
A Csoport hitelei:
A Csoport hitelállományának tételes felsorolása a Csoport 2019. éves konszolidált jelentése
(jelen Információs Dokumentum 2. sz. melléklete) alapján:
Diszkontálatlan cash-flow 2019

2-

Teljes hitelállomány
Teljes hitelállomány kamatai
Diszkontálatlan cash-flow

5 825 621

3 640 354

223 247

285 920

744 883

7 637

6 111 541

4 385 237

230 884

Diszkontálatlan cash-flow 2018

2-

Teljes hitelállomány

18 375 553

5 759 117

291 578

480 569

875 360

10 176

18 856 122

6 634 477

301 754

Teljes hitelállomány kamatai
Diszkontálatlan cash-flow

5 éven túl

A Csoport által kapott EU-s és állami támogatások:
A Csoport által kapott támogatásokra vonatkozó információk a Csoport 2019. éves konszolidált
jelentése (jelen Információs Dokumentum 2. sz. melléklete) alapján:
Támogatás azonosító
száma

Támogatás megnevezése

Támogatásban
megnevezése

2019

2018

Masterplast Nyrt.
Masterplast Kft.

41 268

43 566

Közép-Kelet európai regionális vállalatközpont:
„Master” képző; a MASTER3AS központ Termék, Szolgáltatás, Oktatás"Mester" szinten

Masterplast Nyrt.
Masterplast Kft.

250 655

265 231

MasterFoamKft habosított fóliagyártó üzemének fejlesztése, a Heves megyei Kálon

Masterfoam Kft.

14 460

14 866

GOP-1.3.3.09-2010-0013 részegységek kifejlesztése a

Masterfoam Kft.

12 033

13 136

NGM/34052-6/2017

Nagyvállalati Beruházási Támogatás

Masterfoam Kft.

680 996

761 580

Állami támogatás

Üvegszövet gyár

Masterplast YU D.o.o.

3 213 713

3 728 512

GOP-1.3.1-10/A-2010-0143

"Premix gyártási know-how kialakítása a MASTERMasterplast Kft
PLAST Kft-nél'

2 884

2 964

SZVP-2003-6-03-08-1
GVOP-1.1.2-2004-110003/5.0
GVOP-1.1.1-05/1.-2005-110010/5.0

Hálózatépítés "Master"-fokon

Új típusú építőipari és csomagolóipari
MASTERFOAM Kft.-nél, a beszállítói
státusz megerősítésére
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GINOP-2.1.1-15-2016-00767
GOP-1.3.1-11/A-2011-0084

Új kedvező tulajdonságú szél és légzáró
diffúziós tetőfólia termék fejlesztése a
Masterplast Kft.
MASTERPLAST Kft.-nél.
Magas-épületek energetikai korszerűsítése és Masterplast Kft
az ehhez kapcsolódó tűzvédelmi megfelelőség
fejlesztése a MASTERPLAST Kft.-nél.

Összesen:
Rövid lejáratú rész:
Hosszú lejáratú rész:

124 957

136 551

33 043

35 235

4 374 009

5 001 641

625 658

933 723

3 748 351

4 067 918

4.

A Kibocsátó tulajdonosai, tisztségviselői, munkavállalói

4.1

A Kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek (ügyvezetés, IT, audit bizottság,
esetleges egyéb bizottság, testület, ha releváns) tagjainak, valamint a kulcsfontosságú
munkatársak neve és beosztása, rövid bemutatása, ellenük az elmúlt 3 évben lefolytatott
bármilyen, szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárás és azok eredménye
A Masterplast Nyrt. Igazgatótanácsának tagjai:
Tibor Dávid az Igazgatótanács tagja, elnök
A Kibocsátó jogelődjének társalapítója, ügyvezetője 1997-től 1998-ig, majd 1999-től a
Kibocsátó jogelődjének átalakulásáig, a Kibocsátó vezérigazgatója 2017-ig, Igazgatóságának
elnöke 2008-tól, valamint Igazgatótanácsának elnöke 2011. február 11. napjától.
Tibor Dávid a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján végzett 1999-ben
közgazdászként, a főiskolai diploma mellett középfokú banki tanácsadói végzettséget szerzett,
angolul és németül tárgyalóképesen beszél. 2007-ben az Ernst & Young „Az év üzletembere” –
díján „A jövő ígérete” – címet nyerte el. 2008-ban a Junior Chamber International a világ három
legkreatívabb üzletembere közé választotta Új-Delhiben, 2009-ben pedig megkapta a
Menedzserek Országos Szövetsége „Az év fiatal menedzsere” díját.
Ács Balázs az Igazgatótanács tagja, alelnök
A Kibocsátó jogelődjének társalapítója, a Kibocsátó és jogelődjének ügyvezetésében
ügyvezetőként, illetve cégvezetőként 1998 és 2008 között vett részt, a Masterplast Kft.
ügyvezető igazgatója 2008-tól, a Kibocsátó Igazgatóságának 2008-tól, Igazgatótanácsának
2011. február 11. napjától tagja, alelnöke.
Ács Balázs a győri Széchenyi István Egyetemen, építőmérnöki szakon szerzett diplomát 1998ban. Hozzá fűződik a logisztikai rendszer, műszaki és gyártó háttér kiépítése és irányítása.
Dezse Margaret az Igazgatótanács tagja
Margaret az Ernst & Young (EY) korábbi partnere. Összesen 35 évet töltött Big 4-ba tartozó
tanácsadó cégeknél. Margaret ezen időszak alatt 20 évig volt partner a PwC-nél tranzakciós
tanácsadás és vállalati pénzügyek területén, az utolsó 10 évben pedig az EY-nál. Magyar szülők
gyermekeként Kanadában született. Okleveles könyvvizsgálói végzettségének megszerzését
követően pályafutását auditorként ott kezdte. 1989-ben Magyarországra költözött, kezdetben
auditorként, majd a privatizáció és a vállalati pénzügyek területén dolgozott. Több száz
tranzakcióban vett részt, mint tanácsadó, sokféle iparágakban támogatott különféle ügyfeleket a
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stratégiai és befektetési döntések meghozatalában ezen 30 év alatt. A magyarországi vállalati
pénzügyekkel és tranzakciókkal foglalkozó tanácsadó csoportok vezetésén túl öt különféle
regionális vezetői pozíciót is betöltött Közép- és Kelet-Európában, egy éven át hetente utazott
Kijevbe, amikor Ukrajnában elindította a vállalati pénzügyek osztályát. Margaret jelenleg a
United Way Magyarország (nonprofit alapítvány), valamint az Impact Ventures Kockázati
Tőkealap-kezelő Zrt. Felügyelő Bizottságának tagja. Nemrég választották meg a Kometa
Igazgatóságának tagjává.
Sinkó Ottó az Igazgatótanács tagja
1958-ban született. 1982-ben villamosmérnökként diplomázott a Budapesti Műszaki
Egyetemen. 1982-től a Medicornál szoftver fejlesztőmérnök pozícióban, 1983-tól a
Műszertechnikánál fejlesztőmérnökként, majd hardver/szoftverfejlesztési osztályvezetőként
tevékenykedett. 1988-1990 közt a Műszertechnika amerikai leányvállalatának rezidens
igazgatója volt. A leányvállalat, az akkori szovjet blokkhoz képest szokatlan módon, általuk
Magyarországon kifejlesztett, Tajvanon gyártatott, high-tech IT hardver/szoftver termékek piaci
értékesítését végezte az Egyesült Államokban. Jelenleg is a Műszertechnika Rt. egyik
tulajdonosa. Angol MBA diplomát szerzett 1991-1994 között, 1996-ban pedig a Harvardon
executive programban vett részt. 1991 decemberétől, a privatizációtól kezdődően a VIDEOTON
Holding Rt. tulajdonos-vezetője, az igazgatótanács tagja. 1996-tól Lakatos Péterrel együtt
vezérigazgatókként a VIDEOTON operatív és stratégiai irányítását végzik. Elsődleges területe
a vállalatcsoport pénzügyi vezetése, befektetési, treasury döntések meghozatala,
vagyonhasznosítás, a beruházások, a cégek operatív működésének kontrollja.
Dirk Theuns az Igazgatótanács tagja
Dirk Theuns értékesítési és marketing vezetőként az Atab cégnél kezdte pályafutását, amely a
Benelux államok egyik vezető tetőfedőanyag- és vízszigetelési-anyag gyártója. Szakmai
karrierjének első évtizedében fő feladata volt a cég hazai kereskedelmi és üzleti piacainak
fejlesztése, valamint a skandináviai, dél-kelet-ázsiai, közép- és kelet-európai export piacok
fellendítése. 2002-től az IKO európai üzletfejlesztési vezetője. Számos az IKO Csoporthoz
tartozó cég vezérigazgatója Belgiumban, Hollandiában és Franciaországban. Az Antwerpeni
Kereskedelmi Kamara Igazgatótanácsának tagja, valamint a Flamand kormány által is
támogatott „Gazdasági terv 2020” projekt elnöke, melynek célja a flamand nemzetközi cégek
és nemzetközi cégcsoportok leányvállalatainak fejlesztése, támogatása.
A Masterplast Nyrt. felső-vezetése:
Tibor Dávid elnök
Ács Balázs alenök
Nádasi Róbert vezérigazgató
Nádasi Róbert a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1991-ben. Pénzügyi, és
egyben üzleti szemlélettel rendelkező menedzser, aki 17 éves multinacionális környezetben
szerzett gazdasági vezetői tapasztalattal bír. 1993-2000 között hét éven át a PHILIPS
Magyarország Kft. szórakoztató elektronikai szektorában az értékesítési és marketing szervezet
pénzügyi és számviteli igazgatója, majd 2000-2010 között a Johnson & Johnson Kft.
egészségügyi szektorában Shared Services igazgató és egyben gazdasági igazgató volt. Szakmai
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pályafutása során felelős volt a pénzügy, kintlévőség-kezelés, banki kapcsolattartás, számvitel,
kontrolling, IT, HR területek megfelelő működéséért, a Johnson & Johnson Kft-nál nevéhez
fűződik a magyarországi Shared Service részleg (szolgáltató csoport) működtetése, irányítása
(Sarbanes-Oxley, ISO, belső audit SLA bevezetése, ERP upgrade) és továbbfejlesztése. A
Kibocsátó menedzsmentjéhez 2010 augusztusában csatlakozott. Gazdasági igazgatóként többek
között felelős a pénzügy, számvitel, kontrolling és informatikai területek irányításáért, a
cégcsoport komplex üzleti tervének kidolgozásáért, valamint pénzügyi tevékenységének
megszervezésért, irányításáért és ellenőrzéséért.
A Masterplast Nyrt. audit bizottságának tagjai
A Masterplast Nyrt. audit bizottságának tagjai 2020. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig
Dirk Theuns, Dezse Margaret Elizabeth és Sinkó Ottó igazgatótanácsi tagok.
A Kibocsátó igazgatási, irányító és felügyelő szerveinek tagjai, valamint a kulcsfontosságú
munkatársak ellen az elmúlt 3 évben szakmai tevékenységükkel kapcsolatos eljárás nem folyt.
4.2

A Kibocsátó fő részvényesei
A Kibocsátó fő (azaz 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel bíró) részvényeseinek bemutatása
a Masterplast 2020. november 12-i időközi vezetőségi beszámolójának (jelen Információs
Dokumentum 4. sz. melléklete) 23. oldalán, a 17. („A Társaság 5% feletti részesedéssel
rendelkező részvényesei”) pont alatt található.
A Kibocsátó fő (azaz 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel bíró) részvényesei nem
rendelkeznek a tulajdoni részesedésüktől eltérő mértékű szavazati jogokkal.

5.

Pénzügyi információk

5.1

A Kibocsátó legutolsó két pénzügyi évre vonatkozó, auditált pénzügyi beszámolói (az üzleti
jelentéssel és egyéb mellékletekkel együtt), továbbá a beszámolókkal kapcsolatos
könyvvizsgálói jelentés, valamint a Kibocsátó legutolsó két pénzügyi évre vonatkozó
konszolidált éves beszámolói
A Kibocsátó 2018. és 2019. éves konszolidált jelentéseit az Információs Dokumentum 2. sz.
melléklete tartalmazza.

5.2

A Kibocsátó utolsó ellenőrzött pénzügyi beszámolójának időpontja óta negyedévente vagy
félévente közzétett pénzügyi információk
A Kibocsátó 2020. első féléves jelentését az Információs Dokumentum 3. sz. melléklete
tartalmazza. A Kibocsátó 2020. november 12-i időközi vezetőségi beszámolóját az Információs
Dokumentum 4. sz. melléklete tartalmazza.

5.3

A Kibocsátót érintő közelmúltbeli események
A Kibocsátónak nincsen tudomása olyan a Kibocsátót érintő közelmúltbeli eseményről, amely
a Kibocsátó megítélése szerint jelentős mértékben befolyásolhatja a Kibocsátó
fizetőképességének az értékelését.
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6.

A Kibocsátó saját tőkéjének 10%-át meghaladó értékre vonatkozó, folyamatban lévő
bírósági, választottbírósági vagy egyéb hatósági (pl. adó) eljárások
Az alábbiakban részletezettektől eltekintve a Kibocsátónak nincsen tudomása a Kibocsátó saját
tőkéjének 10%-át meghaladó értékre vonatkozó, folyamatban lévő bírósági, választottbírósági
vagy egyéb hatósági (pl. adó) eljárásokról.
A romániai adóhatóság a Kibocsátó romániai Leányvállalata beszállítóit érintő, antidömping alá
eső termékek importjához kapcsolódó feltételezett adótartozás miatti vizsgálatot a
MASTERPLAST Romania S.R.L.-re is kiterjesztette, majd a nyomozóhatóság a
MASTERPLAST Romania S.R.L.-t és két vezető tisztségviselőjét meggyanúsította. Az eljárás
idejére a nyomozóhatóság – élve adójogi lehetőségeivel – végrehajtási biztosítékul 2.082.175
euró (9.951.341 RON) keretösszeg erejéig történő esetleges jövőbeli végrehajtás biztosítékául a
MASTERPLAST Romania S.R.L. tulajdonában álló romániai ingatlanokra lefoglalást és
elidegenítési tilalmat rendelt el. Az intézkedés a MASTERPLAST Romania S.R.L. működését,
gazdasági tevékenységét nem érinti, nem korlátozza. A határozat ellen a vállalat jogorvoslattal
élt, a jogorvoslati eljárás jelenleg is folyamatban van. A lezajlott adóvizsgálat eredményeképpen
a romániai adóhatóság határozatában összesen 260 719 euró (1 246 053 RON) ÁFA, valamint
82 991 euró (396 638 RON) késedelmi kamat befizetési kötelezettséget állapított meg az
ellenőrzött 2014.01.01.-2016.08.31. időszakra vonatkozóan. A vállalat az esetleges
kötelezettség fedezetére bankgaranciát nyújtott be.

7.

Lényeges szerződések
Az alábbiakban részletezettektől eltekintve a Kibocsátónak nincsen tudomása olyan lényeges
szerződésről, amely a szokásos üzleti tevékenységén kívül esne, és amely a Kibocsátó bármely
tagjánál olyan kötelezettséget eredményezne, amely jelentősen befolyásolná azon képességét,
hogy az általa kibocsátott Kötvények tulajdonosai felé ezen Kötvényekben foglalt
kötelezettségeit teljesítse.
Egészségipari nagyberuházással kapcsolatos támogatási szerződés aláírása
A Kibocsátó 2020. december 16.-án rendkívüli közzététel útján bejelentette, hogy a Kibocsátó
leányvállalata, a MASTERPLAST Kft. egészségipari nagyberuházást indít (továbbiakban: a
Projekt) védőfelszerelések gyártásához szükséges alapanyagok előállítását szolgáló
gyártóüzem létesítésével, melyet a Magyar Állam támogat. A Projekt a Kibocsátó székhelyén,
Sárszentmihályon kerül megvalósításra, egy 7700 m2 alapterületű új gyártóüzem felépítésével
és egy flíz gyártó technológia telepítésével. A létesülő gyár teljes mértékben alkalmas a
pandémiás védekezéshez szükséges orvosi védőruházatok, szájmaszkok, és az egészségügyben
használt egyéb higiéniai eszközök gyártóinak alapanyag ellátására. A nagyfokú
termelékenységet magas szintű automatizáltsággal működő gyártási technológia biztosítja,
amely speciális terméktulajdonságok elérése mellett képes egy vagy többrétegű egészségipari
textíliák előállítására. A Kibocsátó a németországi akvizíciója által megszerzett tudásra és
tapasztalatra alapozva kutatás fejlesztési tevékenységet is kíván folytatni új üzemében, melynek
célja az egészségipar igényeire szabott új, innovatív alapanyagok kifejlesztése.
A Projekt további részletei:
1.

A beruházás összértéke: 9.460.286.426 Ft, azaz kilencmilliárdnégyszázhatvanmillió- kettőszáznyolcvanhatezer-négyszázhuszonhat forint.
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2.

A Projekt forrása: 20% saját forrás és 80% vissza nem térítendő állami
támogatás. Az állami támogatás összege 7.504.736.260 Ft, amelyből a
„Covid19 szempontjából releváns termékek előállítására irányuló beruházási
támogatás” jogcímen nyújtott támogatás összege 7.320.917.905 Ft, továbbá a
„Covid19 szempontjából releváns kutatáshoz és fejlesztéshez nyújtott
támogatás” jogcímen nyújtott támogatás összeg 183.818.355 Ft.

3.

A flíz gyártó technológia várható kapacitása: 7 ezer tonna/év.

4.

A gyár várható munkaerőigénye: 50 fő.

5.

A termelés tervezett indítása: 2021 júniusa.

6.

Az egészségipari üzletág tervezett árbevétele 2021-ben: 15-20 millió euró.

Az állami támogatás az Egészségipari Támogatási Program keretében „a hazai kis-, közép-, és
nagyvállalkozások koronavírus-járvány elleni védekezés szempontjából releváns termék
kifejlesztésére vagy előállítására irányuló beruházásainak, továbbá a hazai egészségügyi
gyártás megerősítésének érdekében nyújtott támogatás” elnevezésű vissza nem térítendő forrás,
melynek folyósítója a Pénzügyminisztérium mint Támogató. A vonatkozó támogatási szerződés
2020. december 16. napján a felek által aláírásra került.
A Projekttel a Masterplast Csoport története legnagyobb gyártásfejlesztési beruházását indítja
el, amellyel az egész Kárpát-medencében egyedülálló regionális gyártóüzem jön létre,
hozzájárulva Magyarország pandémiás védekezőképességének erősödéséhez. Az
egészségiparban megszokott, az építőiparnál magasabb nyereségtartalom mellett több mint 20
millió eurós éves árbevételt hozhat az egészségipari üzletág a Masterplast Csoport számára. A
jövőben az egészségipari divízió a Masterplast Csoport stratégiájának kiemelt része lesz,
fejlesztésére tudatosan törekszik, így az az építőipari szegmens szintjére erősödhet az évtized
végére a Kibocsátó tervei szerint.
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VII. XBOND REGISZTRÁCIÓVAL ÉS A NÖVEKEDÉSI KÖTVÉNYPROGRAMBAN
TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELLEL KAPCSOLATOS NYILATKOZATOK
Tekintettel arra, hogy a Kötvények a forgalomba hozatalukat követően regisztrálásra fognak kerülni a
BÉT által működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerben, továbbá arra, hogy a Kötvények
kibocsátására a Magyar Nemzeti Bank által felállított Növekedési Kötvényprogram keretében kerül sor,
a MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság az alábbi nyilatkozatokat és
kötelezettségvállalásokat teszi:
A Kibocsátó vállalja:
(a) hogy a Kötvények kibocsátását a BÉT által üzemeltetett aukciós kereskedési rendszeren (MMTS1
kereskedési rendszer) keresztül bonyolítja le;
(b) annak biztosítását, hogy az aukciót követően forgalomba hozatalra kerülő Kötvények legfeljebb
50%-a kerülhet egy szereplő birtokába;
(c)

hogy a Kötvényeket a forgalomba hozatal lezárását követő 90 napon belül regisztrálja a BÉT által
működtetett XBond multilaterális kereskedési rendszerbe és ott azokat lejáratukig forgalomban
tartja;

(d)

annak biztosítására, hogy legalább egy árjegyző a Kötvények teljes futamidejére árjegyzési
szerződést köt a BÉT-tel a kereskedési helyszínen kötelező érvényű árjegyzés fenntartásáról,
melynek keretében:
(i)

az árjegyző minden kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű
vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart;

(ii)

az ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább 100.000
eurónak megfelelő forintösszeget vagy legalább 1 darab Kötvényre vonatkozik; és

(iii)

a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második kereskedési
napra számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 200 bázispontot.

(e)

tartózkodik minden olyan ügylettől vagy ügylet együttestől, konstrukciótól, ami önmagában vagy
együttes hatásait tekintve alkalmas lehet arra, hogy azon vállalatcsoport tagjától, vagy a
vállalatcsoportba tartozó vállalat tulajdonosától, illetve tulajdonosának közeli hozzátartozójától az
NKP-ban kibocsátott kötvény révén történő forrásbevonást valósítson meg, amelynek a Kibocsátó
a csoporttagja;

(f)

az MNB felhívására a fenti (e) pontban foglalt kötelezettség teljesülésének ellenőrzése céljára eseti
adatszolgáltatást teljesít;

(g)

hogy a Kötvények lejáratáig a hitelminősítést évenként felülvizsgáltatja, továbbá a
felülvizsgálatról és annak eredményéről haladéktalanul és teljeskörűen tájékoztatja a
Kötvénytulajdonosokat a megfelelő közzétételi helyeken. Emellett azon Kötvénytulajdonosokat,
amelyeknek a kapcsolattartási adatait (MNB esetében: nkp@mnb.hu) a Kibocsátó ismeri, a
Kibocsátó közvetlenül is értesíti az éves felülvizsgálatról és annak eredményéről haladéktalanul
és teljeskörűen;

(h)

hogy a hitelminősítéshez szükséges minden dokumentumot és információt a megfelelő időben a
hitelminősítő rendelkezésére bocsát és a minősítés során vele mindenben együttműködik, továbbá
hozzájárul ahhoz, hogy (1) az MNB – egy az MNB honlapján elhelyezett és a Kibocsátó vagy a
hitelminősítő honlapjának megfelelő oldalára továbbutaló link elhelyezésével – elérhetővé tegye
a Kötvények hitelminősítését és annak évenkénti felülvizsgálatát a kapcsolódó hitelminősítői
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MELLÉKLETEK
1.
2.
3.
4.

Dematerializált Kötvényekről kiállított okirat
A Kibocsátó 2018. és 2019. éves konszolidált jelentései
A Kibocsátó 2020. első féléves jelentése
A Kibocsátó időközi vezetőségi beszámolója (2020. november 12.)
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1. számú melléklet
DEMATERIALIZÁLT KÖTVÉNYEKRŐL KIÁLLÍTOTT OKIRAT
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MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MASTERPLAST 2027/I Kötvény (rövidített név: MPHUF27)
OKIRAT DEMATERIALIZÁLT KÖTVÉNYRŐL
(A JELEN OKIRAT NEM TEKINTHETŐ ÉRTÉKPAPÍRNAK VAGY KÖTVÉNYNEK)
A 2020. december __-i Információs Dokumentumban foglalt Kötvényfeltételek a jelen Okirat részét
képezik.
1. A Kibocsátó adatai:
Teljes név:

MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Rövidített név:

MASTERPLAST Nyrt.

Székhely:

8143 Sárszentmihály, Árpád utca 1/A

Nyilvántartási szám:

Cégjegyzékszám: 07-10-001342

Adószám:

13805300-4-07

Első aláíró neve:

Nádasi Róbert

Képviseleti jogának alapja
(beosztás):

Vezérigazgató

Második aláíró neve:

Nem alkalmazandó.

Képviseleti jogának alapja
(beosztás):

Nem alkalmazandó.

2. A Kötvények kibocsátásával kapcsolatos kibocsátói felhatalmazásra és döntésre vonatkozó
adatok
Kibocsátói döntés típusa és dátuma:

A Kötvények Kibocsátó általi kibocsátását a Kibocsátó
Igazgatótanácsa a 2020. december 14.-én kelt
határozatában hagyta jóvá.

3. A Kötvényekre vonatkozó adatok
Kötvény elnevezése:

MASTERPLAST 2027/I Kötvények (rövidített név:
MPHUF27)

ISIN Kód:

HU0000360219

Devizanem:

HUF

Névérték:

HUF 50.000.000
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Kibocsátott Kötvények darabszáma:

120 darabból álló sorozatban

Kötvények össznévértéke:

HUF 6.000.000.000

Forgalomba hozatal módja:

Nyilvános forgalomba hozatal

Kibocsátás Napja:

2020. december 21.

Kibocsátás Értéknapja (keletkeztetés
napja):

2020. december 21.

Kötvények futamideje:

A Kötvények futamideje hét (7) év, amely időszak 2020.
december 21-én kezdődik és a Lejárat Napjáig tart.

Lejárat Napja:

2027. december 21.

Kamatozással kapcsolatos
rendelkezések:

Fix kamatozás

Kamatláb:

évi 2,1 % (A Kötvények 2020. december 21. napjától (ezt a
napot is beleértve) évi 2,1 %-on kamatoznak.

Nem teljes kamatidőszakok
tekintetében alkalmazandó
Kamatbázis:

Tényleges/Tényleges

Kamatfizetési Napok:

A Kötvények még nem törlesztett tőkeösszege után 2020.
december 21-tól (ezt a napot is beleértve) évente, utólag
december 21-án 2,1 % összegű kamat kerül kifizetésre. A
Kötvényekkel kapcsolatos első Kamatfizetési Nap 2021.
december 21.

Kamatfizetési Napok ütemezése:

2021. december 21.
2022. december 21.
2023. december 21.
2024. december 21.
2025. december 21.
2026. december 21.
2027. december 21.

Kamatfizetési és beváltási
(törlesztési) feltételek, Munkanap
Szabály:

A Kibocsátó a Kötvények tőkeösszegét az
részletekben fizeti meg a Kötvénytulajdonosoknak:
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alábbi

(a)

a Kibocsátó a Kötvények tőkeösszegéből:
2024. december 21-én,
2025. december 21-én és
2026. december 21-én
Kötvényenként 12.500.000 – 12.500.000 forintot
törleszt; és

(b)

a Kibocsátó a Kötvények tőkeösszegéből a
Kötvények Lejárati Napján Kötvényenként
12.500.000 forintot fizet meg.

A
Kötvényekkel
kapcsolatos
kifizetésekre
a
Kötvénytulajdonos részére a Fizető Bankon keresztül kerül
sor a KELER vonatkozó, mindenkor hatályos szabályzatával
és az alkalmazandó adózási jogszabályok figyelembe
vételével azon értékpapírszámla-vezetők útján, amelynek a
KELER által vezetett értékpapír-számláin – a KELER
mindenkor hatályos szabályzatában meghatározott –
fordulónap (a Fordulónap) végén a Kötvények a KELERnél nyilván vannak tartva. A KELER hatályos szabályzata
alapján a Fordulónap jelenleg a Kamatfizetési Napot
megelőző második Munkanap. Az esedékes kifizetést azon
Kötvénytulajdonos részére kell teljesíteni, aki a
Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak minősül.
Ha a Kötvény kapcsán teljesítendő kifizetés esedékességi
időpontja nem Munkanapra esik, a kifizetés esedékessége a
következő Munkanap, és a Kötvénytulajdonos nem
követelhet kifizetést a következő Munkanapig, továbbá azzal
a késedelemmel összefüggésben sem további kamatra, sem
más kifizetésre nem tarthatnak igényt.
Kizárólag a Kötvénytulajdonosok jogosultak kifizetésre a
Kötvények alapján és a Kötvénytulajdonosok részére történő
vagy utasításainak megfelelő kifizetéssel összefüggésben
sem további kamatra, sem késedelmi kamatra, sem más
kifizetésre nem tarthat igényt.
Munkanap:

A Kötvényfeltételekben a Munkanap olyan napot jelent,
amely egyszerre: (a) olyan nap, amelyen kereskedelmi
bankok fizetési műveleteket végeznek és nyitva tartanak az
általános üzletmenet számára Budapesten; és (b) olyan nap,
amikor KELER pénzátutalásokat és értékpapír transzfereket
hajt végre.

Átruházhatóság:

A Kötvények átruházását a Kibocsátó nem korlátozza.
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Kötvények jellege:

A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem
alárendelt és nem biztosított kötelezettségeit testesítik meg.
A Kötvények egymással, valamint a Kibocsátó és az
Ellenőrzött Leányvállalatok egyéb jelenlegi és jövőbeli, nem
biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel legalább
azonos rangsorban (pari passu) állnak.

Kötvényekkel kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésének
biztosítéka:

A Kötvények a Kibocsátó nem biztosított kötelezettségeit
testesítik meg.

Kötvények kibocsátásának célja:

A Kötvényekkel kapcsolatosan befolyt forrásokat a
Kibocsátó a Csoport új beruházásainak és esetleges
vállalatfelvásárlásainak a finanszírozásával, valamint a
Csoport rövid távú adósságának átmeneti jellegű
refinanszírozásával kapcsolatosan kívánja felhasználni.

4. Kibocsátó által megjeleníteni kívánt további információk
RENDKÍVÜLI LEJÁRATI ESEMÉNYEK
Amennyiben az alábbi események valamelyike bekövetkezik, a Kötvényekkel kapcsolatos fizetési
kötelezettségek azonnali hatállyal lejárttá és esedékessé válnak. Ebben az esetben a Kibocsátó köteles:
(1)

erről a tényről, valamint a Kötvények visszaváltásának pontos időpontjáról a
Kötvénytulajdonosokat haladéktalanul, de legkésőbb az adott rendkívüli lejárati esemény
bekövetkezésétől számított 10 (tíz) Munkanapon belül értesíteni; és

(2)

a rendkívüli lejárati esemény bekövetkezésétől számított harminc (30) Munkanapon belül a
Kötvényeket visszaváltani és a Kötvények Lejárat Előtti Visszaváltási Összegét és a kifizetés
napjáig felhalmozott kamatait megfizetni a Kötvénytulajdonosok részére, feltéve hogy a
Kötvények tekintetében az adott Kötvénytulajdonos a Kibocsátó felé a Kötvénytulajdonos
értékpapírszámláján nyilvántartott Kötvények mennyiségét megfelelően igazolta:
(a)

A Kibocsátó bármely a jelen Kötvényfeltételek szerint kibocsátott Kötvény
tekintetében esedékes tőke- vagy kamatfizetési kötelezettségét több mint harminc
Munkanapon keresztül hiánytalanul nem teljesíti; vagy

(b)

a Kibocsátónak a Kötvényfeltételek 6. (Kötvények jellege) pontjában foglalt
kötelezettségvállalása a Kibocsátó vagy a Kibocsátó egy Ellenőrzött Leányvállalata
valamely kötelezettségének tekintetében nem teljesül, és a Kibocsátó ezen
kötelezettségszegése legalább 90 napig fennáll; vagy

(c)

a Kibocsátó vagy a Kibocsátó Ellenőrzött Leányvállalata bármely Vonatkozó
Adósság tekintetében az esedékes és a Küszöbértéket meghaladó mértékű fizetési
kötelezettségét – az adott felek között esetlegesen eredetileg kikötött türelmi időszak
leteltét követően – nem teljesíti. Jelen bekezdés alkalmazásában: (i) a Vonatkozó
Adósság bármely, (A) a Kibocsátó vagy a Kibocsátó Ellenőrzött Leányvállalata által
megkötött bármely kölcsönszerződésben vagy hitelkeret-szerződésben foglalt
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adósságot jelent; vagy (B) a Kibocsátó vagy a Kibocsátó Ellenőrzött Leányvállalata
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt jelent; és (ii) Küszöbérték:
150.000.000 forintnak megfelelő összeget jelent; vagy
(d)

a hatáskörrel rendelkező bíróság a Kibocsátó vagy a Kibocsátó Ellenőrzött
Leányvállalata ellen csőd- vagy jogerősen felszámolási eljárást rendel el.

Budapest, 2020. december 17.
MASTERPLAST Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

Nádasi Róbert
Vezérigazgató
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2. számú melléklet
A MASTERPLAST NYRT. 2018. ÉS 2019. ÉVES KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEI
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3. számú melléklet
A MASTERPLAST NYRT. 2020. ELSŐ FÉLÉVES JELENTÉSE
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4. számú melléklet
A MASTERPLAST NYRT. IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓJA
(2020. NOVEMBER 12.)
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