
 

Tájékoztatás 
okiratcsere eljárásokról, és  

Terméklista adatainak módosulásáról 
 

Az AKKO Invest Nyrt. (székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép.; a továbbiakban: 
Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 28/2008. 
(VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve az alábbi 
tájékoztatást adja. 
 
A Kibocsátó 2019. január 23. napján megtartott rendkívüli közgyűlése – egyebek mellett – 
döntött a Kibocsátó cégnevének PLOTINUS HOLDING Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaságról AKKO Invest Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra történő 
módosításáról, továbbá székhelyének 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1. szám alatti címről a 
1124 Budapest, Lejtő út 17. A. ép. szám alatti címre történő áthelyezéséről. 
 
Az illetékes cégbíróság a változásokat a 2019. február 12. napján kelt, Cg.10-10-020344/12 
számú végzésével jegyezte be a cégjegyzékbe. 
 
A Kibocsátó ezt követően okiratcsere eljárást kezdeményezett valamennyi általa kibocsátott 
részvénysorozat vonatkozásában a KELER Zrt.-nél a Kibocsátó cégnevének, valamint 
székhelyének megváltozására tekintettel. Mindhárom részvénysorozat esetében a változások 
átvezetésének értéknapja 2019. március 6-a. Ezzel kapcsolatban a Kibocsátó 
részvényeseinek semmiféle teendőjük sincsen. 
 
A Kibocsátó továbbá a névváltozásra tekintettel kezdeményezte a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-
nél a tőzsdére bevezetett törzsrészvényei vonatkozásában a Terméklista adatainak 
módosítását. 
 
A Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója az 57/2019. számú határozatával a Terméklista 
adatait 2019. március 6.-ai hatállyal az alábbiak szerint módosította: 
 
    Régi adat    Új adat 

Értékpapír megnevezése  PLOTINUS részvény  AKKO Invest részvény  

Értékpapír 
kibocsátójának neve  

PLOTINUS HOLDING 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság  

AKKO Invest Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaság  

Kijelzés módja  PLOTINUS  AKKO  

 
Továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. vezérigazgatója tájékoztatta a befektetőket és a piaci 
szereplőket arról, hogy a névváltozás eredményeként a részvény Xetra kereskedési 
rendszerben használt „Symbol” azonosítója PLOT-ról AKKO-ra változott. 
 
Amint a Kibocsátó 2019. február 22. napján tájékoztatta a piacot, a Kibocsátó 2019. november 
26. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén elhatározott alaptőke emelés jogi folyamatának 
lezárása folyamatban van. Jelenleg a Kibocsátó Igazgatótanácsa a névértékváltozás 
Terméklistán történő átvezetéséhez szükséges kibocsátási tájékoztató előkészítésén 
dolgozik.  
 
 
Budapest, 2019. március 6. 
 

AKKO Invest Nyrt. 


