Rendkívüli tájékoztatás
A FUSO Ecosystem Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Jakab József út. 17. fsz.
12., Cégjegyzékszám: 01-10-046724; a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága ezúton értesíti a tisztelt részvényeseket
és befektetőket, hogy a Társaság Igazgatósága a 2012. november 26. napján megtartott ülésén az alábbi változásokról
döntött, mely határozatokat a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg.01-10-046724/34. végzésével bejegyzett.


A Társaság jegyzett tőkéje: 923.500.000,- HUF
Az alaptőke-emelés összegét az Igazgatóság 413.500.000,- Ft, azaz négyszáztizenhárommillió-ötszázezer
forint összegben határozza meg, így a Társaság alaptőkéjének összege a jelenlegi 510.000.000,- Ft-ról, azaz
ötszáztízmillió forintról 923.500.000,- Ft-ra, azaz kilencszázhuszonhárommillió-ötszázezer forintra változik.
Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét új részvények zártkörű forgalomba hozatalával emelte fel.



A részvények száma és névértéke: 18.470.000 darab 50,- HUF névértékű „A” sorozatjelű 50,- HUF
névértékű, névre szóló törzsrészvény.



Egyéb: A Társaság jegyzett tőkéjének felemelése következtében a HomeSys Media Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaságnak (székhely: 1138 Budapest, Jakab József utca 17. E. ép. 7. em. 703.) 5.458.000,db., „A” sorozatjelű, 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló törzsrészvénye lett a Társaságban. A
részvények összértéke: 272.900.000,- Ft, így a szavazati jog aránya 29,55 %. A Társaság jegyzett tőkéjének
felemelése következtében a Goldhall Services Ltd-nek (székhely: #1 Mapp Street, Belize City, Belize)
1.654.000,- db., „A” sorozatjelű, 50,- Ft, azaz ötven forint névértékű, névre szóló törzsrészvénye lett a
Társaságban. A részvények összértéke: 82.700.000,- Ft, így a szavazati jog aránya 8,95 %.



A Társaság célja az alaptőke-emeléssel, hogy biztosítsa a stratégiai célkitűzéseinek saját forrásból
történő finanszírozását. A Társaság stratégiai célkitűzései az alábbiak:
a. A szerződött (Samsung, Sony, LG), illetve további okos tv gyártók számára a fuso® kiterjesztése
Közép-, Kelet-, és Délkelet-Európa országaira 2013 első negyedévétől kezdődően.
b. Hazai és nemzetközi jogtulajdonosokkal (jelenleg pl.: SPI International, Origo, Sanoma stb.) és
kereskedelmi tévécsatornákkal (jelenleg pl.: Viasat, vagy Magyarország egyik piacvezető
tévécsatornája stb.) megállapodás kötése a digitális tartalmaik hasznosításáról a fuso® platformon
keresztül.
c. Interaktív tévés előfizetői csomag bevezetése Magyarországon 2013 második félévében a
szerződött jogtulajdonosokkal és kereskedelmi tévécsatornákkal.
d. Az interaktív tévés reklámpiac felépítése és a hirdetők jelenlegi körének (pl.: Sony, Heineken,
Törley, Tchibo) bővítése.



A „Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzata a Bevezetési és
Forgalombantartási Szabályokról” című szabályzatának 6.4.1 pontjának módosítása, illetve a
Budapest Értéktőzsde Zrt. 2012. szeptember 4. napján kelt tájékoztató levele (Ikt. Szám:
2376/2012) alapján a Társaság teljesíteni kívánja a Nyilvános Tranzakciót, így 2013. augusztus 31ig nyilvános kibocsátást fog végrehajtani. A Társaság Igazgatósága a rendelkezésre álló forrásokat a
Társaság expanzív növekedésére és piacépítésére kívánja fordítani a cégérték növelése és a nyilvános
kibocsátás sikerének megalapozása érdekében.
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