
 
 

ALAPTŐKE-EMELÉS EREDMÉNYÉRŐL SZÓLÓ 

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) ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a 

Kibocsátó igazgatósága által 2022. június 21. napján – a Kibocsátó közgyűlése által a 6/2022. (VI. 

20.) számú közgyűlési határozattal adott felhatalmazás alapján – meghozott igazgatósági 

határozatokkal (a továbbiakban: Igazgatósági Határozatok) elhatározott alaptőke-emelés 

eredményéről. 

Az Igazgatósági Határozatok értelmében Kibocsátó alaptőkéje – új részvények tájékoztató 

közzétételére vonatkozó kötelezettség alá nem eső, nyilvános forgalomba hozatalával – 100.000.000,- 

Ft-ról, azaz egyszázmillió forintról 118.518.500,- Ft-ra, azaz egyszáztizennyolcmillió-

ötszáztizennyolcezer-ötszáz forintra nő. Az alaptőke-emelés keretében összesen 185.185 db, azaz 

egyszáznyolcvanötezer-egyszáznyolcvanöt darab új, darabonként 100,- Ft, azaz egyszáz forint 

névértékű és 27.000,- Ft, azaz huszonhétezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált 

törzsrészvény (a továbbiakban: Új Részvény) kibocsátására kerül sor, a már jelenleg is létező, 

HU0000145990 ISIN azonosító alatt kibocsátott, tőzsdére bevezetett részvénysorozatra történő 

rábocsátással. 

Kibocsátó igazgatósága az Igazgatósági Határozatokban az alaptőke-emelés kapcsán a Kibocsátó 

jelenlegi részvényeseit megillető jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kizárta, és az alaptőke-emelés 

végrehajtására a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-044176) által kezelt MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós 

Magántőkealapot (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.; nyilvántartási szám: 6122-91; a 

továbbiakban: MFB VBTM) jelölte ki. Kibocsátó az Igazgatósági Határozatokról szóló hirdetmény 

2022. június 21. napi közzétételével tájékoztatta az alaptőke-emelés keretében kibocsátandó Új 

Részvények átvételére kijelölt személyt az alaptőke-emelésben való részvétel feltételeiről, amely 

alapján az MFB VBTM az Igazgatósági Határozatok szerinti Új Részvények átvételére, valamint a 

pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatására vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó írásos 

nyilatkozatát legkésőbb 2022. június 29. napjáig nyújthatta be személyes kézbesítéssel, vagy postai 

úton Kibocsátó részére. 

Az MFB VBTM a 2022. június 29. napján kelt, Kibocsátóhoz még aznap eljuttatott írásos 

nyilatkozatában vállalta a Kibocsátó alaptőke-emelése keretében kibocsátandó 185.185 db, azaz 

egyszáznyolcvanötezer-egyszáznyolcvanöt darab Új Részvény átvételét, valamint azok teljes 

kibocsátási értékének legkésőbb 2022. június 30. napjáig történő hiánytalan megfizetését, majd 

szintén 2022. június 29. napján hiánytalanul megfizette Kibocsátó részére az Új Részvények teljes 

kibocsátási értékét, vagyis 4.999.995.000,- Ft-ot, azaz négymilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-

kilencszázkilencvenötezer forintot. 

A fenti előzményekre tekintettel Kibocsátó az Igazgatósági Határozatok szerinti alaptőke-emelést 

eredményesnek minősíti, és megállapítja, hogy az alaptőke-emelés során kibocsátandó 185.185 db, 

azaz egyszáznyolcvanötezer-egyszáznyolcvanöt darab Új Részvény átvételére az MFB VBTM 

jogosult. 
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