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AZ OTT-ONE NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 

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

Cg. 01-10-046724, a „Kibocsátó”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (2) 

bekezdése értelmében az alábbiakat teszi közzé. 

 

Kósa Gábor úr tájékoztatta a Kibocsátót, hogy a többségi ellenőrzése alatt álló Industrial 

Artificial Intelligence Korlátolt Felelősségű Társaság (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 4. em., 

Cg. 01-09-352446) 100 százalékos tulajdonában álló iSRV Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (1024 Budapest, Lövőház u. 2-6. 4. em., Cg. 01-10-048232) a mai napon 

összesen 3.634.334 darab OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt értékesített tőzsdén kívüli ügyletben, 

és ezáltal a Kibocsátóban meglévő befolyása 5 százalék alá csökkent (átlépett küszöbértékek: 

10 százalék, 5 százalék). 

 

Kósa Gábor úr tájékoztatta továbbá a Kibocsátót, hogy az átruházott részvényekből 3.000.000 

darab az értékesítés keretében ügyvédi letétben kerül elhelyezésre a Kibocsátó által előkészítés 

alatt álló nyilvános tőkepiaci tranzakció megvalósításának céljára, amelyben a közreműködést 

a vevők kifejezetten vállalták. 

 

A részvényátruházásnak a Kibocsátó és az iSRV Zrt. közötti együttműködésekre nincsen 

kihatása. A Kibocsátó a megkezdett szakmai munkát változatlanul folytatja az iSRV Zrt-vel. 

 

Budapest, 2020. március 19. 

 

 

 

OTT-ONE Nyrt. 



A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatványi 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 
kapcsolódikii: OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Kósa Gábor 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2020.03.19. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 10%, 5% 

7. Bejelentett adatok: 

 
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A részvények 
osztálya/típusa 
(lehetőleg az ISIN-
kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző helyzetvii A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények száma Szavazati jogok 
számaix 

Részvények száma Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

OTT-ONE Nyrt.  
„A” sorozatú 
törzsrészvény, 
(HU0000149679) 

3.634.334 db 3.634.334 db 0 db 0 db 0 db 0% 0% 

A) RÉSZÖSSZEG 
(a szavazati jogok 
összesítése alapján) 

3.634.334 db 3.634.334 db 0 db 0 db 0 db 0% 0% 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 
eszközöket ténylegesen birtokoljákxiii: Industrial Artificial Intelligence Kft., iSRV Zrt. 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: - 

10. További információk, ha szükséges: 2020.03.19. napján a Kósa Gábor többségi ellenőrzése alatt álló Industrial 
Artificial Intelligence Kft. 100%-os tulajdonában álló iSRV Zrt. összesen 3.634.334 db OTT-ONE Nyrt. törzsrészvényt 
értékesített tőzsdén kívüli ügyletben. A részvényekből 3.000.000 db az értékesítés keretében ügyvédi letétben kerül 
elhelyezésre az OTT-ONE Nyrt. által előkészítés alatt álló nyilvános tőkepiaci tranzakció megvalósításának céljára, 
amelyben a közreműködést a vevők kifejezetten vállalták. 

Budapest, 2020.03.19. 

 
________________________________________ 

Kósa Gábor 
 


