
A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

 
1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 
kapcsolódikii: ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. 
2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

X szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 
[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Nagy Imre 
4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: …………………….. 
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2017.10.18. 
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 10%  
7. Bejelentett adatok:  

 
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok  

A részvények 
osztálya/típusa 
(lehetőleg az ISIN-kód 
használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzet  A kiváltó ügylet utáni helyzet  

Részvények 
száma 

Szavazati 
jogok száma 

Részvények 
száma Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

ALTERA Nyrt. 

45.000 db 45.000 db 32.000 db 32.000 db 0 db 9,29% 0% 

C sorozatú 
törzsrészvény 

HU0000115308 

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 45.000 db 45.000 db 32.000 db 32.000 db 0 db 9,29% 0% 

 
8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: …………………………… 
9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 
10. További információk, ha szükséges:  

Kelt: Budapest, 2017.10.19. 



A formanyomtatvány melléklete 
a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai: 
Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): Nagy Imre 
Cím (jogi személyek esetében székhely): 1161 Budapest Budapesti út 20/B. 
E-mail cím: imre.nagy@tradeflex.hu 

Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy):  
b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a bejelentést): 
Teljes név:..................................................................... 
Cím: ..................................................................... 
Telefonszám: ..................................................................... 
Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege) 
Kelt, Budapest, 2017.10.19. 
  


