
 

TULAJDONOSI STRUKTÚRA BEMUTATÁSA 

 
Alulírott, UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 

Pilisvörösvár, Fő út 130.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) ezúton tájékoztatja a 

nyilvánosságot a Kibocsátó jelenlegi tulajdonosi struktúrájáról: 

 

RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a 

bevezetett sorozatra vonatkozóan 

Név Illetőség1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés 

(%) 3 

Szavazati jog 

(%) 3,4 

Megjegyzés 5 

UB Merchants 

Kft. 

B T 1.000.000 db 100,00 % 100,00 %  

       

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó 
részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni. 
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a 
Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. 
Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett. 
1 Belföldi (B), Külföldi (K) 
2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), 

Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 
3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni. 
4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 
5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 

 

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes 

alaptőkére vonatkozóan 

Név Illetőség1 Tevékenység 2 Mennyiség (db) Részesedés 

(%) 3 

Szavazati jog 

(%) 3,4 

Megjegyzés 5 

UB Merchants 

Kft. 

B T 1.000.000 db 100,00 % 100,00 %  

       

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó 
részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan – meg kell adni. 
Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett. 
1 Belföldi (B), Külföldi (K) 
2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), 

Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 
3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni. 
4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog 
5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 

 

A közkézhányad mértéke: 0,00 %. 

 

Pilisvörösvár, 2017. március 1. 

 

 UBM Holding Nyrt. 


