A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (8143 Sárszentmihály, Árpád u.
1/A.; a továbbiakban: „Társaság”, „Masterplast Nyrt.”) Igazgatótanácsa tájékoztatja a tisztelt
Befektetőket, hogy 2018. január 15-én 858.318 db új, 100.- Ft névértékű és 607.- Ft kibocsátási
értékű, a korábbiakban kibocsátott részvényekkel mindenben azonos jogokat biztosító (’A’
sorozatú) dematerializált törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatalával a Társaság
alaptőkéjének 1.460.127.900.- Ft-ra történő felemeléséről döntött. Az alaptőke felemelésére nem
pénzbeli hozzájárulás (apport) ellenében került sor.
A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személyek: Ács Balázs (lakcím: 8000 Székesfehérvár,
Újlaki u. 2.) valamint Tibor Dávid (lakcím: 8000 Székesfehérvár, Pöstyéni u. 12.), akiknek a
Társasággal szemben összesen 521.000.000.- Ft összegű személyenként Ács Balázs esetében
217.772.727.- Ft, Tibor Dávid esetében 303.227.273.- Ft összegű fennálló, elismert vételár
követelései képezik az apport tárgyait.
Az apporttárgyak értékelésének felülvizsgálatát a KIS & MÓRICZ Könyvvizsgáló és Pénzügyi
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Milleneumi u. 11., cégjegyzékét
vezeti a Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Cg.07-09-005621; MKVK: 001389;
személyében felelős könyvvizsgáló: Kis Katalin; könyvvizsgálói igazolvány száma: 006182; MKVK:
004808) végezte, és a nem pénzbeli hozzájárulások értéke valamint az ellenükben adandó
részvények száma, névértéke egyensúlyát megállapította.
Az apportot szolgáltató személyek a részvények átvételére kötelezettséget vállaltak és az átvenni
vállalt részvények ellenértékét képező apportszolgáltatást teljesítették oly módon, hogy
jognyilatkozatukkal a Társasággal szemben fennálló, elismert követelésüket a Társaságra
átruházták, mellyel egyidejűleg követelésük megszűnt. Mindezekre tekintettel az alaptőke-emelés
megvalósult; a módosított Alapszabály kelte 2018. január 18.
Az apportot szolgáltató személyek közül - az alaptőke felemelésének cégbejegyzését és a
részvények keletkeztetését követően – Ács Balázs, az Igazgatótanács alelnöke 358.768 db
részvény megszerzésével – korábbi 4.096.278 db részvényével együtt – összesen 4.455.046 db;
Tibor Dávid, az Igazgatótanács elnöke 499.550 db részvény megszerzésével – korábbi 4.767.076
db részvényével együtt – összesen 5.266.626 db Masterplast törzsrészvény tulajdonosává válik,
amelynek következtében Tibor Dávid elnök Masterplast Nyrt-ben lévő részesedésének mértéke
34,69%-ról 36,07%-ra, Ács Balázs alelnök részesedésének mértéke 29,81%-ról 30,51%-ra nő.
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