Public

#

Típus
Rendkívüli közgyűlés (XMET)
Alapadatok
Értékpapír:
Értékpapír név:
Tőzsdén jegyzett:
Kibocsátó név:
Értesítés típus:
Teljeskörűség státusz:
Társasági esemény azonosító
(CORP):
Társasági esemény egyedi
referencia szám (COAF):
Társasági esemény SWIFT típus:
Kötelezőség:
CAPS státusz:
Feljogosító egyenleg:

Közgyűlés helye és ideje 1
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T :
Közgyűlés dátum és idő - UTC:
Közgyűlés hely (Ország kód):
Közgyűlés hely (Város):
Közgyűlés hely (Irányítószám):
Közgyűlés hely (Cím):
Minimum szavazatszám elvárás:
Elektronikus közgyűlés elérhetőség:

HU0000170170 - Delta Technologies Nyrt. törzsrészvény
Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény
Nem
Delta Technologies Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság
Értesítés új közgyűlésről
Teljes

HU20210823001343
HU20210823001343
Rendkívüli közgyűlés

Meghirdetett
Nem

2021.09.20 10:00
2021.09.20 8:00
Magyarország
Budapest
1051
Columbus Hajó, Vigadó tér 4.
Igen
www.deltatechnologies.hu

Megismételt közgyűlés helye és ideje
Közgyűlés dátum és idő CE(S)T:
2021.10.01 10:00
Közgyűlés dátum és idő - UTC:
2021.10.01 8:00
Közgyűlés hely (Ország kód):
Magyarország
Közgyűlés hely (Város):
Budapest
Közgyűlés hely (Irányítószám):
1051
Közgyűlés hely (Cím):
Columbus Hajó, Vigadó tér 4.
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Minimum szavazatszám elvárás:

Részletek
Fordulónap:
Jelentkezési határidő (CET):
Jelentkezési határidő (UTC):

#

Igen

2021.09.13
2021.09.14 15:00
2021.09.14 13:00

Kibocsátói hirdetmény elérhetőség: www.deltatechnologies.hu

Részvétel - 1
Részvételi mód:
Szavazási határidő időpont - CE(S)T:
Szavazási határidő időpont - UTC:

Napirendi pontok - 1 (Opcionális)
Napirendi pont sorszám:
Napirendi pont cím ENG:
Napirendi pont cím HUN:

Leírás ENG:

Személyesen
2021.09.20 10:00
2021.09.20 8:00

1
Decision on the acknowledgement of the information
provided regarding the listing of the shares issued
Döntés a részvények tőzsdei bevezetésével kapcsolatos
igazgatósági tájékoztatás tudomásulvételéről.
1.Decision on the acknowledgement of the information
provided by the board of directors regarding the listing of
the shares issued in the framework of the capital
increases carried out in the Company, resolved on 22 May
2019 and registered in the company register on 1 August
2019, and resolved on 9 December 2019 and registered in
the company register on 6 February 2020, respectively.
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Leírás HUN:

Státusz:
Szavazást igényel:
Menedzsment álláspont:

#

Döntés a Társaság vonatkozásában 2019. május 22.
napján elhatározott és a cégjegyzékbe 2019. augusztus 1.
napján bejegyzett, valamint 2019. december 9. napján
elhatározott és a cégjegyzékbe 2020. február 6. napján
bejegyzett tőkeemelések keretében kibocsátott
részvények tőzsdei bevezetésével kapcsolatos
igazgatósági tájékoztatás tudomásulvételéről.
Aktív
Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:

Napirendi pontok - 2 (Opcionális)
Napirendi pont sorszám:
Napirendi pont cím ENG:
Napirendi pont cím HUN:

Leírás ENG:

Leírás HUN:
Státusz:
Szavazást igényel:
Menedzsment álláspont:

2
2.Decision on the acknowledgement of the information
provided by the board of directors regarding the financial
position and
assets and liabilities
of thepénzügyi
Company.
2.Döntés
az igazgatóságnak
a Társaság
és
vagyoni helyzetére vonatkozó tájékoztatása
tudomásulvételéről.
2.Decision on the acknowledgement of the information
provided by the board of directors regarding the financial
position and assets and liabilities of the Company.
2.Döntés az igazgatóságnak a Társaság pénzügyi és
vagyoni helyzetére vonatkozó tájékoztatása
tudomásulvételéről.
Aktív
Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:

Napirendi pontok - 3 (Opcionális)
Napirendi pont sorszám:
Napirendi pont cím ENG:

Napirendi pont cím HUN:

3
Decision on the acknowledgement of the semi-annual
report and of the information provided by the board of
directors.
Döntés a féléves jelentésre vonatkozó igazgatósági
tájékoztatás és a féléves jelentés tudomásulvételéről.
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#

Leírás ENG:

Decision on the acknowledgement of the semi-annual
report and of the information provided by the board of
directors regarding the consolidated, condensed semiannual report showing the effect of the correction of
errors in the financial report of the Company with the
account date of 30 June 2020.

Leírás HUN:

Döntés a Társaság 2020. június 30-i fordulónapra készített
beszámolójában szereplő hibák javításának hatását
bemutató összevont (konszolidált) tömörített féléves
jelentésre vonatkozó igazgatósági tájékoztatás és a
féléves jelentés tudomásulvételéről.

Státusz:
Szavazást igényel:
Menedzsment álláspont:

Aktív
Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:

Napirendi pontok - 4 (Opcionális)
Napirendi pont sorszám:
Napirendi pont cím ENG:

Napirendi pont cím HUN:

Leírás ENG:

4
Decision on the acknowledgement and approval of the
information provided by the board of directors regarding
the planned actions
Döntés a részvények tőzsdei bevezetésére irányuló
tervezett lépéseire vonatkozó igazgatósági tájékoztatás
tudomásul vételéről és elfogadásáról („Intézkedési Terv”).
Decision on the acknowledgement and approval of the
information provided by the board of directors regarding
the planned actions of the listing of the shares issued in
the framework of the capital increases carried out in the
Company, resolved on 22 May 2019 and registered in the
company register on 1 August 2019, and resolved on 9
December 2019 and registered in the company register
on 6 February 2020, respectively (“Action Plan”).
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Leírás HUN:

Státusz:
Szavazást igényel:
Menedzsment álláspont:

#

4.Döntés a Társaságban 2019. május 22. napján
elhatározott és a cégjegyzékbe 2019. augusztus 1. napján
bejegyzett, valamint 2019. december 9. napján
elhatározott és a cégjegyzékbe 2020. február 6. napján
bejegyzett tőkeemelések keretében kibocsátott
részvények tőzsdei bevezetésére irányuló tervezett
lépéseire vonatkozó igazgatósági tájékoztatás tudomásul
vételéről és elfogadásáról („Intézkedési Terv”).

Aktív
Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:

Napirendi pontok - 5 (Opcionális)
Napirendi pont sorszám:
Napirendi pont cím ENG:
Napirendi pont cím HUN:

5
Decision on the withdrawal of 125,000,000
dematerialized shares held by Deltagroup Holding Zrt.
Döntés a Deltagroup Holding Zrt. tulajdonában álló
125.000.000 darab törzsrészvényeinek tőkeleszállítás
keretében történő bevonásáról.

Státusz:

Decision on the withdrawal of 125,000,000
dematerialized, “A” series ordinary shares with ISIN
identification number HU0000170170, held by
Deltagroup Holding Zrt., each of which individually has
the nominal value of HUF 0.78 and an issue price of HUF
210, in the framework of a capital decrease as part of the
Action Plan of the board of directors.
Döntés az igazgatóság intézkedési tervének részeként a
Deltagroup Holding Zrt. tulajdonában álló 125.000.000
darab, egyenként 0,78 forint névértékű és 210 forint
kibocsátási értékű, HU0000170170 ISIN azonosítójú,
dematerializált módon előállított, „A” sorozatú
törzsrészvényeinek tőkeleszállítás keretében történő
bevonásáról.
Aktív

Szavazást igényel:

Igen

Leírás ENG:

Leírás HUN:

Menedzsment álláspont:
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#

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:

Napirendi pontok - 6 (Opcionális)
Napirendi pont sorszám:
Napirendi pont cím ENG:

6
Decision on the adoption of the amendment to the
articles of association related to the capital decrease
specified in agenda item 5.

Napirendi pont cím HUN:

Döntés az 5. napirendi pontban meghatározott
tőkeleszállítással kapcsolatos alapszabály módosítás
elfogadásáról.

Leírás ENG:

Decision on the adoption of the amendment to the
articles of association related to the capital decrease
specified in agenda item 5.

Leírás HUN:
Státusz:
Szavazást igényel:
Menedzsment álláspont:

Döntés az 5. napirendi pontban meghatározott
tőkeleszállítással kapcsolatos alapszabály módosítás
elfogadásáról.
Aktív
Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:

Napirendi pontok - 7 (Opcionális)

Napirendi pont cím ENG:

Napirendi pont cím HUN:

Leírás ENG:
Leírás HUN:
Státusz:
Szavazást igényel:
Menedzsment álláspont:

7
Decision on the authorization of the board of directors to
be allowed to carry out the capital increase as part of the
board of directors' Action Plan.
Döntés az igazgatóság Intézkedési Tervének részeként az
igazgatóság tőkeemelésre való felhatalmazásáról.
Decision on the authorization of the board of directors to
be allowed to carry out the capital increase as part of the
board of directors' Action Plan.
Döntés az igazgatóság Intézkedési Tervének részeként az
igazgatóság tőkeemelésre való felhatalmazásáról.
Aktív
Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:

Napirendi pontok - 8 (Opcionális)
Napirendi pont sorszám:

8
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#

Napirendi pont cím ENG:

Decisions on the exclusion of preferential (subscription)
rights related to the capital increase according to agenda
item 7.

Napirendi pont cím HUN:

Döntések a 7. napirendi pont szerinti tőkeemeléssel
kapcsolatos (jegyzési) elsőbbségi jogok kizárásáról.

Leírás ENG:
Leírás HUN:
Státusz:
Szavazást igényel:
Menedzsment álláspont:

Decisions on the exclusion of preferential (subscription)
rights related to the capital increase according to agenda
item 7.
Döntések a 7. napirendi pont szerinti tőkeemeléssel
kapcsolatos (jegyzési) elsőbbségi jogok kizárásáról.
Aktív
Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:

Napirendi pontok - 9 (Opcionális)

Napirendi pont cím ENG:

Napirendi pont cím HUN:

Leírás ENG:

Leírás HUN:

Státusz:
Szavazást igényel:
Menedzsment álláspont:

9
Decision on approving the conclusion of a settlement
agreement between the Company and Deltagroup
Holding Zrt
Döntés a Társaság és a Deltagroup Holding Zrt. Között
létrehozandó egyezségi szerződés megkötésének
jóváhagyásáról.
Decision on approving the conclusion of a settlement
agreement between the Company and Deltagroup
Holding Zrt. as part of the Action Plan of the board of
directors, in connection with the sale and purchase
agreement relating to the acquisition of 100% of the
business shares of Delta Systems Kft., dated 30 July 2019
(subsequently amended), concluded between the
Company and Deltagroup Holding Zrt.
Döntés az igazgatóság Intézkedési Tervének részeként a
Társaság és a Deltagroup Holding Zrt. között a Delta
Systems Kft. 100%-os üzletrészére vonatkozó, 2019. július
30-án létrejött (és később módosított) adásvételi
szerződés kapcsán a Társaság és a Deltagroup Holding Zrt.
közötti létrehozandó egyezségi szerződés megkötésének
jóváhagyásáról.
Aktív
Igen

Kapcsolódó dokumentáció elérhetőség:
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#

Kiegészítő adatok

Részszavazat engedélyezett *:
Megosztott szavazat engedélyezett *
Tulajdonosi megfeleltetés *:

Nem
Nem
Igen

Egyenleg

Főszámla
Egyenleg

303
8755970

Felelősség áthárítása

Nem

Fontos információ: ez a közlemény csak a fontosabb részleteit
tartalmazza a teljes közleménynek. A közlemény teljes tartalma a
kibocsátó honlapján érhető el.

K&H Bank Zrt.

Budapest, 2021.08.24.
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