Tájékoztatás
szavazati jogok változásáról
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61.§-ban
foglaltak szerint

A Graphisoft Park SE részvényesi bejelentések alapján ezúton tájékoztatja a
tőkepiaci szereplőket a szavazati jogot biztosító részvény és szavazati jog arányok
a Tpt. 61.§ (3) bekezdésében meghatározott mértékek meghaladására vagy az
alá csökkenésére vonatkozóan.
Mellékelve: 3 darab tulajdonosi bejelentés
Budapest, 2015. július 31.
Graphisoft Park SE

Bejelentő űrlap a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati
jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték
elérésére, meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem
természetes személy által történő teljesítéséhez
Űrlap egyedi sorszáma:
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Alapadatok
A bejelentő természetes személy adatai
név
lakcím
telefonszám
egyéb információ

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.

A bejelentésre kötelezett nem természetes személy adatai
név
székhely
telefonszám
egyéb információ
Bejelentés jellege
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma

II.
1.
2.

13783822/201521215951

Hajba Róbert
Magyarország, 1031 Budapest, Záhony utca 7
815-3444
A Graphisoft Park Se-nél életbe lépett Vezetői Részvény Program
keretében dolgozói részvények kerültek kibocsátásra a Társaság két
vezetője számára. A részvénykibocsátás hatására Kocsány János
vezérigazgató befolyása 10% fölé emelkedett.
Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
Magyarország, 1031 Budapest, Záhony utca 7, GRAPHISOFT PARK 1
437-3040
új bejelentés

A bejelentéssel kapcsolatos információk
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának
megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik
A bejelentés oka

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ig szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
en
ne pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez
m szavazati jogok kapcsolódnak
ne a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
m
3.
4.
5.
6.

7.

Bejelentésre kötelezett személy, személyek neve
A részvényes, részvényesek neve (ha a bejelentő nem a részvényes)
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének
időpontja
Az átlépett vagy elért küszöbérték, küszöbértékek

2014.12.12.
10%

Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati
jogok esetén

A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISINkód használatával)
HU0000133061
A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISINkód használatával)

A kiváltó ügyletet
Részvények
száma

megelőző helyzet
Szavazati jogok
száma

0
A kiváltó ügyletet
Részvények
száma

Közvetlen
0
1250778
megelőző helyzet
Szavazati jogok
Részvények
száma
száma

HU0000083696
180913
RÉSZÖSSZEG (a
180913
szavazati jogok
összesítése alapján)

8.

Kocsány János

180913
180913

Részvények
száma

Közvetlen
180913
1431691

Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni
helyzetre vonatkozóan

A kiváltó ügylet utáni helyzet
Szavazati jogok száma

Közvetlen
1250778

Közvetett

Közvetlen

10
A kiváltó ügylet utáni helyzet
Szavazati jogok száma

Közvetlen
180913
1431691

Közvetett

Szavazati jogok %-a

Közvetett

Szavazati jogok %-a

Közvetlen
1,45
11,45

Közvetett

a pénzügyi eszköz, illetve
megállapodás típusa

a lejárat időpontja

felhasználási/átváltási
időszak/határidő

az eszköz
felhasználása/átváltása
esetén megszerezhető
szavazati jogok száma

Szavazati jogok %-a

RÉSZÖSSZEG (az összes lejárati dátum vonatkozásában)
Összesen (7+8)
9. szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet 10. Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet
után
után
1431691
11,45

11.

Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják

11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.

az ellenőrzött vállalkozás neve
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
a meghatalmazott neve
részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
Egyéb információ

Bejelentő űrlap a Tpt. 61. § (1) bekezdésében foglalt – a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati
jogot biztosító részvény és szavazati jog arányának a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott mérték
elérésére, meghaladására vagy ez alá csökkenésére vonatkozó – bejelentési kötelezettség nem
természetes személy által történő teljesítéséhez
Űrlap egyedi sorszáma:
I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Alapadatok
A bejelentő természetes személy adatai
név
lakcím
telefonszám
egyéb információ

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.

A bejelentésre kötelezett nem természetes személy adatai
név
székhely
telefonszám
egyéb információ
Bejelentés jellege
A megismételt bejelentés alapját képező korábbi bejelentés száma

II.
1.
2.

13783822/2015212155134

Hajba Róbert
Magyarország, 1031 Budapest, Záhony utca 7
815-3444
A Graphisoft Park Se-nél életbe lépett Vezetői Részvény Program
keretében dolgozói részvények kerültek kibocsátásra a Társaság két
vezetője számára. A részvénykibocsátás hatására Hajba Róbert
gazdasági igazgató befolyása 5% fölé emelkedett.
Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság
Magyarország, 1031 Budapest, Záhony utca 7, GRAPHISOFT PARK 1
437-3040
új bejelentés

A bejelentéssel kapcsolatos információk
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának
megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik
A bejelentés oka

Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság

ne szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
m
ne pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez
m szavazati jogok kapcsolódnak
ne a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
m
3.
4.
5.
6.

7.

Bejelentésre kötelezett személy, személyek neve
A részvényes, részvényesek neve (ha a bejelentő nem a részvényes)
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének
időpontja
Az átlépett vagy elért küszöbérték, küszöbértékek

2014.12.12.
5%

Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati
jogok esetén

A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISINkód használatával)
HU0000133061
A részvények
osztálya/típusa
(lehetőleg az ISINkód használatával)

A kiváltó ügyletet
Részvények
száma

megelőző helyzet
Szavazati jogok
száma

0
A kiváltó ügyletet
Részvények
száma

Közvetlen
0
625389
megelőző helyzet
Szavazati jogok
Részvények
száma
száma

HU0000083696
6000
RÉSZÖSSZEG (a
6000
szavazati jogok
összesítése alapján)

8.

Hajba Róberg

6000
6000

Részvények
száma

Közvetlen
6000
631389

Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni
helyzetre vonatkozóan

A kiváltó ügylet utáni helyzet
Szavazati jogok száma

Közvetlen
625389

Közvetett

Közvetlen

5
A kiváltó ügylet utáni helyzet
Szavazati jogok száma

Közvetlen
6000
631389

Közvetett

Szavazati jogok %-a

Közvetett

Szavazati jogok %-a

Közvetlen
0,05
5,05

Közvetett

a pénzügyi eszköz, illetve
megállapodás típusa

a lejárat időpontja

felhasználási/átváltási
időszak/határidő

az eszköz
felhasználása/átváltása
esetén megszerezhető
szavazati jogok száma

Szavazati jogok %-a

RÉSZÖSSZEG (az összes lejárati dátum vonatkozásában)
Összesen (7+8)
9. szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet 10. Szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet
után
után
631389
5,05

11.

Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják

11.1.
11.2.
11.3.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.

az ellenőrzött vállalkozás neve
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok %-a
Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
a meghatalmazott neve
részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
Egyéb információ

