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E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA 

a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján 

Zárt körű tőkeemelés az E-Star Alternatív Nyrt-ben. 
 
Az E-Star Alternatív Nyrt. (továbbiakban mint „Társaság” vagy „E-Star” is) 
Igazgatósága a mai napon zártkörű tőkeemelésről döntött. A tőkeemelés 
eredményeképpen, közvetve a Társaság részvényeinek maximum 10%-a kerül 
nemzetközi befektetők tulajdonába 10.000,- Ft-os kibocsátási áron. Ezzel az E-
Star mintegy 2,4 milliárd forint friss, likvid tőkét von be a Társaságba, amelyet 
elsődlegesen a nemzetközi terjeszkedése finanszírozására fordít. Az 
Igazgatóság a tőkeemelés gyorsított technikai lebonyolítása mellett döntött. 

 
 
I. Az E-Star Alternatív Nyrt. tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság 
Igazgatósága a mai napon, a Közgyűlés 14/2011. (04. 19.) számú határozata alapján 
elhatározta Társaság alaptőkéjének megemelését összesen maximum 2.400.000 Ft-
tal (azaz kettőmillió-négyszázezer forinttal), 24.000.000 Ft-ról (azaz huszonnégymillió 
forintról) 26.400.000 Ft-ra (azaz huszonhatmillió-négyszázezer forintra) 240.000 
(azaz kettőszáznegyvenezer) darab, A sorozatú, 10,-Ft névértékű, 10.000,- Ft 

kibocsátási értékű dematerializált, újonnan kibocsátott törzsrészvény zártkörű 
forgalomba hozatalával. A Társaság alaptőkéje megemelésének legkisebb összege: 
480.000 Ft (azaz négyszáznyolcvanezer forint), amely a felsorolt tulajdonságú új 
részvények átvételére való kötelezettség vállalásával történhet. 
 
II. Az Igazgatóság a társaság közgyűlésének ugyancsak április 19-én elfogadott 
15/2011. számú határozata, valamint a Társaság alapszabályának V/8. pontja 
alapján elhatározta továbbá a törvény által biztosított jegyzési elsőbbségi jog 
gyakorlásának kizárását a tőkeemelés során tekintettel arra, hogy a Társaság érdeke 
a tőkeemelési folyamat minél gyorsabb lebonyolítása. 
 
III. Az Igazgatóság megbízta a WOOD & Company Financial Services S.A.-t 
Oddział w Polsce (Warsaw, 00-120, Poland) a tőkeemelésben történő részvételre, 
illetve arra, hogy az újonnan kibocsátásra kerülő törzsrészvények átvételére 
vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot tegyen és a részvények ellenértékét 
maradéktalanul fizesse meg (mindkét teendő esetében) 2011. 06. 14. napjáig, 
továbbá ezen új részvényeket a keletkeztetést követően átvegye. 
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Az E-Star Alternatív Nyrt. Igazgatósága a zárt körű tőkeemelés végleges 
eredményéről közleményben tájékoztatja majd a tisztelt Befektetőket.  
 
IV. Az E-Star Alternatív Nyrt. Igazgatósága a tisztelt Befektetői tájékoztatása 
céljából az alábbiakban ismerteti a zárt körben történő tőkeemelés megvalósításának 
tervezett struktúráját:  
 
 

 A WOOD & Company Financial Services kötelezettséget vállal a Társaság 
által zárt körben történő forgalomba hozott részvények átvételére.  
 

 Soós Csaba kölcsönvesz az Equlior Befektetési Zrt-től 58.000 darab E-Star 
törzsrészvényt, mellyel a befolyása a Társaságban 43,37%-ra növekedik.  

 

 Soós Csaba – a kibocsátási maximum elérése esetén - kölcsönad a WOOD & 
Company Financial Services részére 240.000 darab E-Star törzsrészvényt, 
mellyel a befolyása a Társaságban 33,37%-ra csökken. 

 

 A WOOD & Company Financial Services értékesíti a kölcsönvett 240.000 
darab E-Star törzsrészvényt saját befektetői részére az általuk tett vételi 
ajánlatok alapján és az értékesítésből befolyó összegből megfizeti a Táraság 
részére az átvenni vállalt részvények ellenértékét.  

 

 A WOOD & Company Financial Services a tőkeemelés során kibocsátott új 
részvények keletkeztetését és számláján történt jóváírását követően 
visszaadja Soós Csaba részére a korábban kölcsönvett max. 240.000 darab 
E-Star törzsrészvényt, mellyel Soós Csaba befolyása a Társaságban 
előreláthatólag (a kibocsátás tervezett maximuma esetén) 39,43%-ra 
növekedik. 
 

 Soós Csaba visszaad az Equilor Befektetési Zrt-nek 58.000 darab E-Star 
törzsrészvényt, mellyel a befolyása a Társaságban előreláthatólag (a 
kibocsátás tervezett maximuma esetén) 37,2%-ra csökken.  
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