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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA ÁTVÉTELI ELSŐBBSÉGI JOGOK GYAKORLÁSÁRÓL 

 

 

 

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em., 

Cg. 01-10-046724) a 2018. március 22-én elhatározott zártkörű alaptőke-emeléssel 

kapcsolatosan ezúton közzéteszi, hogy az átvételi elsőbbségi jog gyakorlására jogosult 

személyek ezen jogosultságukat a 2018. április 26. 17 órai határidőig mindösszesen 1.033.669 

darab OTT-ONE Nyrt. törzsrészvény tekintetében gyakorolták, amelyek kibocsátási értékét, 

mindösszesen 258.417.250 forintot a Társaság részére befizették. 

 

A zárt körű tőkeemelésben való részvételre a közgyűlési határozattal feljogosított személyek 

ezáltal a kibocsátásra kerülő 5.732.000 darab törzsrészvényből mindösszesen 4.698.331 darab 

törzsrészvény átvételére váltak jogosulttá. Erre figyelemmel az általuk ténylegesen átvehető 

részvények közöttük arányosan csökkentésre kerültek, így az egyes kijelölt személyek végső 

soron az alábbi részvénymennyiség átvételére váltak jogosulttá: 

 

(i) Shipyard Conferences and Seminars Organizing (401 Al Zarouni, CIG Business 

Services, Sheikh Zayed Road, Barsha First, Dubai, Egyesült Arab Emírségek 

székhelyű társaság, cégjegyzékszáma: 577493): 1.639.334 darab „A” sorozatú, 

dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény; 

(ii) MEGAPHARMA LTD (407 Britannia House, 11 Glenthorne Road, London, 

W6 0LH, Egyesült Királyság székhelyű társaság, cégjegyzékszáma: 05614297): 

1.065.567 darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű 

törzsrészvény; 

(iii) Unisoft Group Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1191 

Budapest, Toldy u. 17. 8. em. 25., Cg. 01-10-045718): 983.600 darab „A” 

sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény; 

(iv) Prof. Dr. Ács Nándor (1223 Budapest, Elza u. 17/a. szám alatti lakos): 655.734 

darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű 

törzsrészvény; 

(v) Eckhardt Péter (1125 Budapest, Tusnádi u. 17/A. szám alatti lakos): 272.129 

darab „A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű 

törzsrészvény; 

(vi) Takács Máté (1151 Budapest, Kossuth u. 21. szám alatti lakos): 81.967 darab 

„A” sorozatú, dematerializált, egyenként 18 forint névértékű törzsrészvény. 

 

A zárt körű tőkeemelésben való részvételre feljogosított személyek az általuk átvételre kerülő 

törzsrészvény kibocsátási értékét szintén teljesítették a Társaság részére. 
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Erre figyelemmel a Társaság – részben a zárt körű tőkeemelésben való részvételre feljogosított 

személyektől, részben az átvételi elsőbbségi jogukat gyakorló személyektől – mindösszesen 

1.433.000.000 forint pénzforráshoz jutott, amelyet a biztonságtechnikai üzletágának 

fejlesztésére tud fordítani. 

 

A kibocsátásra kerülő, 5.732.000 darab új törzsrészvény az alaptőke-emelés cégbírósági 

bejegyzésétől számított kilencven napon belül bevezetésre kerül a Budapesti Értéktőzsdére. 

 

 

Budapest, 2018. április 27. 

 

 

 

 

 

OTT-ONE Nyrt. 


