
HIRDETMÉNY 

 

A REALIT Zártkörűen Működő Részvénytársaság /Cg.: 19-10-500297, székhely: 8200 Veszprém, Házgyári 

út 1./ 2015. Október 6-án megtartott rendkívüli közgyűlése 2./2015. I. 06. számú határozatával – a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 12/A. § 

rendelkezései alapján – elrendelte a Társaság által kibocsátott összesen 791.333 db, egyenként 10.000.-

Ft névértékű törzsrészvénye részvénysorozat /ISIN azonosító: HU0000130463/ átalakítását 

dematerializált törzsrészvényből nyomdai úton előállított törzsrészvénnyé.  

A részvénysorozat átalakításával a Társaság alaptőkéjének nagysága nem változik. A törzsrészvények 

átalakítása következtében a részvényesek minden 1 db. 10.000.-Ft névértékű dematerializált 

törzsrészvényük után 1 db 10.000.-Ft névértékű nyomdai úton előállított törzsrészvényre jogosultak.  

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2015. Október 6. /kedd/. 

Az átalakítás napja: 2015. November 30. /hétfő/.  

Az átalakítás folyamat lebonyolítására nyitva álló időtartam: 55 nap.  

A nyomdai úton előállított részvények átvételének helye: a társaság székhelye 8200 Veszprém, Házgyári 

út 1. 

A Társaság felhívja részvényesei figyelmét arra, hogy  

- Amennyiben a részvényes a nyomdai úton előállított részvényt továbbra is az értékpapír letéti 

számláján kívánja nyilvántartani, úgy legkésőbb az átalakítás napjáig köteles bejelenteni a 

kibocsátó felé letétkezelőjét, amely alapján a kibocsátó a részvényt a letétkezelő részére köteles 

átadni.  

- Az átalakítás napján a kibocsátó nyilatkozik a központi értéktár felé arról, hogy a dematerializált 

részvény mennyiségének megfelelő számú nyomdai úton előállított részvényt előállította. Az 

átalakítás napjával a kibocsátó az átalakított dematerializált részvénysorozatot érvénytelenné 

nyilvánítja. Az átalakítás napján - a központi értéktár értesítése alapján - a számlavezető törli az 

általa vezetett értékpapírszámláról a dematerializált részvényt. Ezt követően a központi értéktár 

a dematerializált részvényt a központi értékpapírszámláról törli, és ezzel egyidejűleg a 

dematerializált részvényről kiállított és a központi értéktárnál letétbe helyezett okiratot 

érvényteleníti.  

- Az átalakítás napján jogosult először a részvényes a nyomdai úton előállított részvény átvételére, 

illetve az átalakítás napjától a nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgyát képezheti. 

- Az átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a részvényes által át nem vett nyomdai 

úton előállított részvényeket a letétkezelő köteles megőrizni és nyilvántartani azzal, hogy a 

nyomdai úton előállított részvények jogosultjának a dematerializált részvény utolsó jogosultját 

kell tekinteni. 



- Az átalakítás során be nem azonosított részvényes dematerializált részvénye helyébe lépő 

nyomdai úton előállított részvényt a kibocsátó az átalakítástól számított hat hónapon belül - 

befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével - értékesíti. Az értékesítés névértéken 

történik a Társaság más részvényesei részére. A részvények ellenértékének kifizetése az 

átalakítástól számított hat hónap utolsó napján történik meg. Az értékesítés eredménytelensége 

esetén a kibocsátó az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen leszállítja 

az alaptőkét. 

- A be nem azonosított részvényes utólag követelheti a dematerializált részvény helyébe lépett 

nyomdai úton előállított részvény kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, akkor a nyomdai 

úton előállított részvény ellenértékét. Az értékesített nyomdai úton előállított részvény 

ellenértékének összegét a jogosult jelentkezéséig a kibocsátó hitelintézetnél nyitott letéti számlán 

tartja. Az átalakítási folyamatot követően beazonosított részvényes az igényének érvényesítéséig 

felmerült költségeket köteles megfizetni. A részvény kiadása iránti követelés helyébe lépő 

pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó 

szabályok érvényesek. 

 


