AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
TÁJÉKOZTATÓJA NYILVÁNOS TŐKEPIACI TRANZAKCIÓRÓL

Az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1024 Budapest, Fény u. 16. 5. em.,
Cg. 01-10-046724) ezúton tájékoztatja T. Befektetőit, hogy megváltoztatja a 2019. június 11én, nyilvános tőkepiaci tranzakció tárgyában meghozott döntését.
Tekintettel arra, hogy olyan jelentős piaci befektetői megkeresések érkeztek a Társaság
irányába, amelyek alapján az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy a fentebb hivatkozott korábbi
döntés szerinti, 3.000.000 darab OTT-ONE törzsrészvényre vonatkozó nyilvános aukció
várhatóan nem lenne elégséges fedezni a befektetői igényeket, az Igazgatóság akként dönt, hogy
nyilvános aukció helyett várhatóan mintegy 5.000.000 darab OTT-ONE törzsrészvény
nyilvános kibocsátásával hajt végre nyilvános tőkepiaci tranzakciót.
A nyilvános tőkepiaci tranzakció lebonyolítási folyamata ezzel részben változik, sor kell
kerüljön pl. a kibocsátásra kerülő részvények megkeletkeztetésére. Mindazonáltal az
ütemezésben lényeges eltérés nem várható: (i) a forrásbevonás célját felvázoló összevont
tájékoztató készítési kötelezettség mindkét esetben fennáll, annak előkészítése már
folyamatban van; (ii) a jegyzési időszakra az összevont tájékoztató Magyar Nemzeti Bank általi
jóváhagyását követően, várhatóan 2019. őszén sor kerülhet. A Társaság befektetési
szolgáltatója nem változik, az továbbra is az Equilor Befektetési Zrt.
Az Igazgatóság határozott szándéka a korábban kommunikált, részvényenkénti minimum 250
Ft-os, azaz minimum kettőszázötven forintos jegyzési ár alkalmazása.
A nyilvános tranzakció kettős célt szolgál: egyrészt a befolyt forrásból a Társaság a jövőbeni
növekedési terveit kívánja finanszírozni, másrészt pedig – amennyiben a kibocsátás során
minimum 100.000.000 Ft, azaz százmillió forint összegben jegyeznek részvényt a befektetők –
teljesül a BÉT Részvények Prémium kategóriába történő átlépés egyetlen, eddig még nem
teljesített feltétele is. Ugyanakkor a Társaság csak a Standard kategóriában való működésből
levont tapasztalatokat követően fogja kérvényezni a törzsrészvények átsorolását a Prémium
kategóriába.
Az Igazgatóság döntését az iSRV Szolgáltató Zrt. tudomásul vette, a vonatkozó
részvénykölcsön-szerződés a mai napon megszüntetésre került, abból eredően semelyik félnek
sem származik semmilyen igénye vagy követelése a másik féllel szemben.
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