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

továbbiakban: „Társaság”) a Társaság 2020-2021. évi és 2021-2022. évi Munkavállalói Résztulajdonosi 

Programjaival (a továbbiakban: „MRP”) összefüggésben, az alábbiak szerint tájékoztatja a tisztelt Befektetőket 

az MRP teljesítéséhez szükséges saját részvények ütemterv szerinti visszavásárlási program keretében történő 

megszerzésének szabályairól. 

A Társaság Közgyűlése (a Közgyűlés hatáskörében eljáró Igazgatótanácsa) a 11/2020. (04.23.) számú 

határozatával jóváhagyta a Társaságnak a menedzsment tagjai és a munkavállalók MRP-n keresztül történő 

részvényalapú ösztönzési rendszere irányelveit a 2020-2021. évre tekintettel, továbbá a 10/2021. (04.29.) számú 

határozatával jóváhagyta a menedzsment tagjai és a munkavállalók MRP-n keresztül történő részvényjuttatási 

ösztönzési rendszerének irányelveit a 2021-2022. évek vonatkozásában. A fenti határozatokat a Társaság a 

közzétételi felületein meghirdette. 

A Társaság a fenti 11/2020. (04.23.) és 10/2021. (04.29.) számú közgyűlési hatáskörben hozott határozataival 

jóváhagyott irányelveknek megfelelően és azok végrehajtása keretében az elkövetkező időszakban saját 

részvényeket (MASTERPLAST törzsrészvényeket) vásárol a Budapesti Értéktőzsdén ütemterv szerinti részvény-

visszavásárlási program keretében, az alábbi feltételekkel. 

A) Az ütemterv szerinti részvény-visszavásárlási program (a továbbiakban: „Program”) célja: a Társaság 2020-

2021. évi és 2021-2022. évi Munkavállalói Résztulajdonosi Programja végrehajtásához szükséges részvény 

fedezet biztosítása. 

B) A beszerzendő részvények száma: 235 000 darab  

C) A Programra előirányzott maximális pénzösszeg: 235 000 darab törzsrészvény aktuális piaci ellenértéke. 

D) A Program időtartama: 

1. számítási alap (eredménycélok teljesítése) tekintetében: 2021. és 2022. 

2. a juttatások tekintetében: a 2022. évi és a 2023. évi rendes közgyűlés napját követő 90 napon belül. 

3. saját részvény vásárlások tekintetében a kereskedés időtartama: 2021.05.17. napjától 2021.06.30. napjáig. 
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E) Kereskedés helyszíne: Budapesti Értéktőzsde. 

F) Kereskedések ütemezése, időpontja: Az ütemezésre a 2016/1052 EU rendelet vonatkozó szabályai irányadóak. 

A kereskedések időpontja: a fenti D) pont 3. alpontjában rögzített időtartamon belül minden tőzsdei kereskedési 

napon, a teljes - B) pont szerinti - részvénymennyiség megszerzéséig. A Társaság a 2016/1052 EU rendelet 3. 

cikk (3) bek. a) pontja alapján a vétellel érintett tőzsdei kereskedési napokon a jelen közzétételt megelőző hónap, 

azaz 2021. április hónap átlagos napi forgalmának 25%-át meg nem haladó, azaz legfeljebb napi 21 131 db  

részvényt vásárol az ütemterv keretében. 

Amennyiben a tervezett 2021.06.30-i határnapig a Társaság által megvásárolt saját részvény tételek nem fedezik 

a Programhoz szükséges 235 000 darab részvénymennyiséget, úgy a Társaság fenntartja a jogot a vásárlási 

időpontok meghosszabbítására és a program módosítására.  

A Társaság a Magyar Nemzeti Bankot, mint Felügyeletet és a Befektetőket folyamatosan tájékoztatja 

bejelentések illetve nyilvános közzétételek útján a megvalósított részvényvásárlásokról. 

 

MASTERPLAST Nyrt. 


