
Rendkívüli tájékoztatás a Társasági vagyon helyzetéről - 2018/09/20

Tisztelt Részvényeseink!

A Plotinus Holding Nyrt. 2018/09/17-i közgyűlésén a TEBÉSZ képviselője részéről elhangzott kérdéssel
kapcsolatban – amely a társasági vagyon aktuális helyzetére vonatkozott, annak érdekében, hogy a
tulajdonosok jobban meg tudják ítélni cégünk értékét és kilátásait – az alábbi tájékoztatást tesszük
közzé:

A Plotinus Holding Nyrt. számláin elérhető jelenlegi készpénz és készpénzegyenértékesek összege:
258 millió Ft. Az államháztartással szembeni követelés összege: 10 millió Ft.
A közgyűlés által megszavazott (de még nem aláírt) adásvétel, azaz a Plotinus Invest Zrt. értékesítése
kapcsán várhatóan 2018/11/30-ig további 902 millió forint fog a Társasághoz érkezni.

Kötelezettségek között államháztartással szemben le nem járt 41millió Ft kötelezettséget tartunk
nyilván (ebből 2018-2019. évre jutó halasztott társasági adó 40,5 millió Ft). Az összeg nem tartalmazza
a 2018. tárgyévi tevékenység utáni társasági adót.
Egyéb kötelezettség, kezességvállalás, mérlegen kívüli tétellel nem rendelkezik a társaság.

Adminisztrációs költségeket eddig is igyekeztünk minimalizálni, ezért a 2017. évi beszámolóban
szereplő értékhez képest csak minimális működési költségmegtakarítást tudunk elérni a reálgazdasági
tevékenység értékesítésével.

A Társaságnak jelenleg 208 735 db nem saját tulajdonban álló részvénye van.

Mindezeken kívül az elmúlt időszak piaci tranzakcióit figyelembe véve a Társaság Igazgatótanácsa úgy
gondolja, hogy egy tőzsdei jelenléttel rendelkező cégnek önmagában is jelentős értéke van, azonban
prudenciális okokból ennek az értéknek a megbecslésére nem vállalkoznánk, ez a befektetők feladata.

Mindezek mellett tájékoztatjuk részvényeseinket, hogy a Magyar Nemzeti Bank a 2018 júniusi saját
részvény vásárlásainkkal kapcsolatban piaci visszaélések, tiltott piaci manipuláció gyanúja miatt
indított felügyeleti eljárást Társaságunk ellen. A feltételezésekkel nem értünk egyet, mivel a részvény
visszavásárlás egy héttel előre be volt jelentve, mindenki számára ismert volt, három napon át
rendelkezésre állt, azaz minden részvényes részt vehetett benne, sem a megelőző, sem az utána
következő időszak árfolyama nem tért el jelentősen a visszavásárlás árfolyamától, ráadásul ez az
árfolyam majdnem pontosan megegyezik a 2017-es egy részvényre jutó konszolidált saját tőke
értékével, továbbá a visszavásárlási programot megelőző három hónap osztalékkal korrigált súlyozott
átlagára 6.083,- forint, megelőző egy hónap korrigált súlyozott átlagára 6.103,- forint, melyek egyike
sem tér el számottevően a 6000 Ft-os visszavásárlási ártól.
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