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LEÁNYVÁLLALATOK TERVEZETT ÜGYLETEIRŐL SZÓLÓ 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

Alulírott, UBM Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 Pilisvörösvár, 

Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszám: 13-10-041578; a továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvény 55. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a 

nyilvánosságot a Kibocsátó leányvállalatai által tervezett, alábbiak szerinti ügyletekről. 

 

Kibocsátó leányvállalata, az UBM Trade Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 

Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszám: 13-10-041226; a továbbiakban: UBM Trade Zrt.) a mai napon az alábbiak szerinti 

tőzsdei részvények vásárlásának kezdeményezéséről határozott. Az UBM Trade Zrt. igazgatóságának 

határozata alapján az UBM Trade Zrt.: 

- a Kibocsátó által HU0000145990 ISIN azonosító alatt kibocsátott, darabonként 100,- Ft, azaz 

egyszáz forint névértékű, dematerializált törzsrészvényeket (a továbbiakban: Részvények) kíván 

megszerezni; 

- 2022. december 31. napjáig tervez Részvényeket vásárolni; 

- részvényenként legfeljebb a Részvények ügyletkötést megelőző 6 (hat) hónapra számított tőzsdei 

átlagárának megfelelő összegű vételár ellenében, összesen pedig legfeljebb 350.000.000,- Ft, 

azaz háromszázötvenmillió forint összegű vételár ellenében tervez Részvényeket vásárolni. 

 

Kibocsátó leányvállalata, az UBM Agro Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 

Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszám: 13-10-041198; a továbbiakban: UBM Agro Zrt.) a mai napon az alábbiak szerinti 

tőzsdei részvények vásárlásának kezdeményezéséről határozott. Az UBM Agro Zrt. 

vezérigazgatójának határozata alapján az UBM Agro Zrt.: 

- a Kibocsátó által kibocsátott Részvényeket kíván megszerezni; 

- 2022. december 31. napjáig tervez Részvényeket vásárolni; 

- részvényenként legfeljebb a Részvények ügyletkötést megelőző 6 (hat) hónapra számított tőzsdei 

átlagárának megfelelő összegű vételár ellenében, összesen pedig legfeljebb 1.300.000.000,- Ft, 

azaz egymilliárd-háromszázmillió forint összegű vételár ellenében tervez Részvényeket 

vásárolni. 

 

Kibocsátó leányvállalata, az UBM Feed Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2085 

Pilisvörösvár, Kisvasút utca 1.; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszám: 13-10-042061; a továbbiakban: UBM Feed Zrt.) a mai napon az alábbiak szerinti 

tőzsdei részvények vásárlásának kezdeményezéséről határozott. Az UBM Feed Zrt. 

vezérigazgatójának határozata alapján az UBM Feed Zrt.: 

- a Kibocsátó által kibocsátott Részvényeket kíván megszerezni; 

- 2022. december 31. napjáig tervez Részvényeket vásárolni; 

- részvényenként legfeljebb a Részvények ügyletkötést megelőző 6 (hat) hónapra számított tőzsdei 

átlagárának megfelelő összegű vételár ellenében, összesen pedig legfeljebb 250.000.000,- Ft, 

azaz kettőszázötvenmillió forint összegű vételár ellenében tervez Részvényeket vásárolni. 
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Kibocsátó leányvállalata, az UBM Szeleste Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9622 

Szeleste, Kossuth Lajos utca 24/B.; nyilvántartó hatóság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága; 

cégjegyzékszám: 18-10-100722; a továbbiakban: UBM Szeleste Zrt.) a mai napon az alábbiak szerinti 

tőzsdei részvények vásárlásának kezdeményezéséről határozott. Az UBM Szeleste Zrt. 

vezérigazgatójának határozata alapján az UBM Szeleste Zrt.: 

- a Kibocsátó által kibocsátott Részvényeket kíván megszerezni; 

- 2022. december 31. napjáig tervez Részvényeket vásárolni; 

- részvényenként legfeljebb a Részvények ügyletkötést megelőző 6 (hat) hónapra számított tőzsdei 

átlagárának megfelelő összegű vételár ellenében, összesen pedig legfeljebb 175.000.000,- Ft, 

azaz egyszázhetvenötmillió forint összegű vételár ellenében tervez Részvényeket vásárolni. 

 

Pilisvörösvár, 2022. június 3. 

 

 UBM Holding Nyrt. 


