SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYEK ÉS SZAVAZATI JOGOK
ARÁNYÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS
Alulírott, GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út
3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a
továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (2) bekezdésében
foglalt kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó alábbi
részvényesei által közvetlenül és közvetve birtokolt szavazati jogot biztosító részvények és
szavazati jogok arányának mellékletként csatolt bejelentések szerinti változásáról:
- a DakotaÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság Kibocsátóban birtokolt szavazati jogot biztosító
részvényeinek és szavazati jogának aránya a korábbi 100,00 %-ról 75,00 %-ra csökkent (átlépett
küszöbértékek: 99 %, 98 %, 97 %, 96 %, 95 %, 94 %, 93 %, 92 %, 91 %, 90 %, 85 %, 80 %;
elért küszöbérték: 75 %);
- Gulyik Irén Mária Kibocsátóban birtokolt szavazati jogot biztosító részvényeinek és szavazati
jogának aránya a korábbi 0,00 %-ról 9,19 %-ra nőtt (átlépett küszöbértékek: 5 %);
- Piukovics Gábor Kibocsátóban birtokolt szavazati jogot biztosító részvényeinek és szavazati
jogának aránya a korábbi 0,00 %-ról 11,38 %-ra nőtt (átlépett küszöbérték: 5 %, 10 %);
- Piukovics István Kibocsátóban birtokolt szavazati jogot biztosító részvényeinek és szavazati
jogának aránya a korábbi 0,00 %-ról 11,38 %-ra nőtt (átlépett küszöbértékek: 5 %, 10 %);
- Uzsoki András Kibocsátóban birtokolt szavazati jogot biztosító részvényeinek és szavazati
jogának aránya a korábbi 0,00 %-ról 5,22 %-ra nőtt (átlépett küszöbérték: 5 %);
- a Gropell Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kibocsátóban birtokolt szavazati jogot
biztosító részvényeinek és szavazati jogának aránya a korábbi 0,00 %-ról 5,14 %-ra nőtt (átlépett
küszöbértékek: 5 %).
Budapest, 2019. szeptember 20.
GOPD Nyrt.

A Tpt. 61. § (1) bekezdése szerinti, 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 bejelentés

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának, vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez
szavazati jog kapcsolódik: GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[X]

szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése

[ ]

pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, más kibocsátott
részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak

[ ]

a szavazati jogok megoszlást megváltoztató esemény

3. A bejelentésre kötelezett személye(ek) teljes neve: DakotaÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől):
5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésnek időpontja: 2019. szeptember 19.
6. Az átlépett vagy elért küszöbérték: 99 %, 98 %, 97 %, 96 %, 95 %, 94 %, 93 %, 92 %, 91 %,
90 %, 85 %, 80 %, 75 %

7. Bejelentett adatok:
A) A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

A részvények
osztálya/típusa
(ISIN-azonosító)
HU0000166418

A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok
összesítése alapján)

A kiváltó ügyletet
megelőző helyzet

A kiváltó ügylet utáni helyzet

Szavazati jogok
Szavazati Részvények
Szavazati jogok %-a
száma
száma
jogok
száma
Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett
210.000 210.000
157.500
157.500
0
75,00
0,00

Részvények
száma

210.000

210.000

157.500

1

157.500

75,00

B) Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzet
A pénzügyi eszköz,
illetve megállapodás
típusa

A lejárat Felhasználási/átváltási
időpontja időszak/határidő

Az eszköz felhasználása/átváltása
Szavazati
esetén megszerezhető szavazati
jogok %-a
jogok száma

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A + B)
a kiváltó ügylet után

Szavazati jogok száma

Szavazati jogok %-a

157.500

75,00

8. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokolják:
Az ellenőrzött vállalkozások adatai
Birtokolt szavazati
Teljes név
jogok száma

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében:
- a meghatalmazott neve:
- a részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik:
- a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma:

10. Egyéb információ:

2

Birtokolt szavazati
jogok %-a

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése,
amelyhez szavazati jog kapcsolódik:
GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. A bejelentés oka: 1
3. Bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
Gulyik Irén Mária

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha a bejelentő nem részvényes)

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja:
2

0

1

9

0

9

1

9

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek):
5%

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.20 13.41.48

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
7. Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
A) A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
A részvények
osztálya/típusa
(ISIN kód)

A kiváltó ügyletet
megelőző helyzet
Részvények
száma

A kiváltó ügylet utáni helyzet

Szavazati
jogok
száma

Részvények
száma
Közvetlen

H U 0 0 0 0 1 6 6 4 1 8

A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok
összesítése alapján)

0

0

8500

0

0

8500

Szavazati jogok
száma
Közvetlen

Közvetett

8500

10800

Szavazati jogok
%-a
Közvetlen

Közvetett

4 , 05

5 , 14

9 , 1 9

19300

8. Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
B) Pénzügyi eszközök
A pénzügy eszköz, illetve
megállapodás típusa

A kiváltó ügylet utáni helyzet
A lejárat időpontja

Felhasználási/
átváltási időszak/
határidő

Az eszköz
felhasználása/
átváltása esetén
megszerezhető
szavazati
jogok száma

Szavazati jogok
%-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)
a kiváltó ügylet után

9. Szavazati jogok száma

19300

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

10. Szavazati jogok %-a

9 , 1 9

Nyomtatva: 2019.09.20 13.41.48

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
11. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat,
illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják
Az ellenőrzött vállakozások adatai
Teljes név

Birtokolt
szavazati
jogok száma

10800

Flumen Vitae Korlátolt Felelősségű Társaság, Gropell Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Birtokolt
szavazati
jogok %-a

5 , 14

12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében

12.1 A meghatalmazott neve:
12.2 A részvények darabszáma,
amelyre a meghatalmazás vonatkozik:
12.3 A szavazati jog birtoklására
szóló meghatalmazás lejáratának dátuma:

13. Egyéb információ:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.20 13.41.48

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése,
amelyhez szavazati jog kapcsolódik:
GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. A bejelentés oka: 1
3. Bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
Piukovics Gábor

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha a bejelentő nem részvényes)

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja:
2

0

1

9

0

9

1

9

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek):
5 %, 10 %

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.20 13.45.41

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
7. Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
A) A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
A részvények
osztálya/típusa
(ISIN kód)

A kiváltó ügyletet
megelőző helyzet
Részvények
száma

A kiváltó ügylet utáni helyzet

Szavazati
jogok
száma

Részvények
száma
Közvetlen

H U 0 0 0 0 1 6 6 4 1 8

A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok
összesítése alapján)

0

0

8150

0

0

8150

Szavazati jogok
száma
Közvetlen

Közvetett

8150

15750

Szavazati jogok
%-a
Közvetlen
3 , 88

Közvetett
7 , 50

1 1 , 3 8

23900

8. Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
B) Pénzügyi eszközök
A pénzügy eszköz, illetve
megállapodás típusa

A kiváltó ügylet utáni helyzet
A lejárat időpontja

Felhasználási/
átváltási időszak/
határidő

Az eszköz
felhasználása/
átváltása esetén
megszerezhető
szavazati
jogok száma

Szavazati jogok
%-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)
a kiváltó ügylet után

9. Szavazati jogok száma

23900

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

10. Szavazati jogok %-a

1 1 , 3 8

Nyomtatva: 2019.09.20 13.45.41

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
11. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat,
illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják
Az ellenőrzött vállakozások adatai
Teljes név

Birtokolt
szavazati
jogok száma

PiuÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság, DakotaÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság

15750

Birtokolt
szavazati
jogok %-a

7 , 50

12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében

12.1 A meghatalmazott neve:
12.2 A részvények darabszáma,
amelyre a meghatalmazás vonatkozik:
12.3 A szavazati jog birtoklására
szóló meghatalmazás lejáratának dátuma:

13. Egyéb információ:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.20 13.45.41

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése,
amelyhez szavazati jog kapcsolódik:
GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. A bejelentés oka: 1
3. Bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
Piukovics István

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha a bejelentő nem részvényes)

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja:
2

0

1

9

0

9

1

9

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek):
5 %, 10 %

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.20 13.53.02

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
7. Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
A) A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
A részvények
osztálya/típusa
(ISIN kód)

A kiváltó ügyletet
megelőző helyzet
Részvények
száma

A kiváltó ügylet utáni helyzet

Szavazati
jogok
száma

Részvények
száma
Közvetlen

H U 0 0 0 0 1 6 6 4 1 8

A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok
összesítése alapján)

0

0

8150

0

0

8150

Szavazati jogok
száma
Közvetlen

Közvetett

8150

15750

Szavazati jogok
%-a
Közvetlen
3 , 88

Közvetett
7 , 50

1 1 , 3 8

23900

8. Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
B) Pénzügyi eszközök
A pénzügy eszköz, illetve
megállapodás típusa

A kiváltó ügylet utáni helyzet
A lejárat időpontja

Felhasználási/
átváltási időszak/
határidő

Az eszköz
felhasználása/
átváltása esetén
megszerezhető
szavazati
jogok száma

Szavazati jogok
%-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)
a kiváltó ügylet után

9. Szavazati jogok száma

23900

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

10. Szavazati jogok %-a

1 1 , 3 8

Nyomtatva: 2019.09.20 13.53.02

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
11. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat,
illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják
Az ellenőrzött vállakozások adatai
Teljes név

Birtokolt
szavazati
jogok száma

PiuÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság, DakotaÉpítő Korlátolt Felelősségű Társaság

15750

Birtokolt
szavazati
jogok %-a

7 , 50

12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében

12.1 A meghatalmazott neve:
12.2 A részvények darabszáma,
amelyre a meghatalmazás vonatkozik:
12.3 A szavazati jog birtoklására
szóló meghatalmazás lejáratának dátuma:

13. Egyéb információ:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.20 13.53.02

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése,
amelyhez szavazati jog kapcsolódik:
GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. A bejelentés oka: 1
3. Bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
Uzsoki András

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha a bejelentő nem részvényes)

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja:
2

0

1

9

0

9

1

9

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek):
5%

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.20 13.34.56

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
7. Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
A) A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
A részvények
osztálya/típusa
(ISIN kód)

A kiváltó ügyletet
megelőző helyzet
Részvények
száma

A kiváltó ügylet utáni helyzet

Szavazati
jogok
száma

Részvények
száma
Közvetlen

H U 0 0 0 0 1 6 6 4 1 8

A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok
összesítése alapján)

0

0

8800

0

0

8800

Szavazati jogok
száma
Közvetlen

Közvetett

8800

2160

Szavazati jogok
%-a
Közvetlen

Közvetett

4 , 19

1 , 03

5 , 2 2

10960

8. Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan
B) Pénzügyi eszközök
A pénzügy eszköz, illetve
megállapodás típusa

A kiváltó ügylet utáni helyzet
A lejárat időpontja

Felhasználási/
átváltási időszak/
határidő

Az eszköz
felhasználása/
átváltása esetén
megszerezhető
szavazati
jogok száma

Szavazati jogok
%-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)
a kiváltó ügylet után

9. Szavazati jogok száma

10960

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

10. Szavazati jogok %-a

5 , 2 2

Nyomtatva: 2019.09.20 13.34.56

II. A bejelentéssel kapcsolatos információk
11. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat,
illetve a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják
Az ellenőrzött vállakozások adatai
Teljes név

Birtokolt
szavazati
jogok száma

2160

Flumen Vitae Korlátolt Felelősségű Társaság, Gropell Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Birtokolt
szavazati
jogok %-a

1 , 03

12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében

12.1 A meghatalmazott neve:
12.2 A részvények darabszáma,
amelyre a meghatalmazás vonatkozik:
12.3 A szavazati jog birtoklására
szóló meghatalmazás lejáratának dátuma:

13. Egyéb információ:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2019.09.20 13.34.56

A Tpt. 61. § (1) bekezdése szerinti, 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 bejelentés

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának, vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez
szavazati jog kapcsolódik: GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[X]

szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése

[ ]

pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, más kibocsátott
részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak

[ ]

a szavazati jogok megoszlást megváltoztató esemény

3. A bejelentésre kötelezett személye(ek) teljes neve: Gropell Invest Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől):

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésnek időpontja: 2019. szeptember 19.

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték: 5 %

7. Bejelentett adatok:
A) A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

A részvények
osztálya/típusa
(ISIN-azonosító)
HU0000166418

A) RÉSZÖSSZEG
(a szavazati jogok
összesítése alapján)

A kiváltó ügyletet
megelőző helyzet

A kiváltó ügylet utáni helyzet

Szavazati jogok
Szavazati Részvények
Szavazati jogok %-a
száma
száma
jogok
száma
Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett
0
0
10.800
10.800
0
5,14
0,00

Részvények
száma

0

0

10.800

1

10.800

5,14

B) Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzet
A pénzügyi eszköz,
illetve megállapodás
típusa

A lejárat Felhasználási/átváltási
időpontja időszak/határidő

Az eszköz felhasználása/átváltása
Szavazati
esetén megszerezhető szavazati
jogok %-a
jogok száma

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A + B)
a kiváltó ügylet után

Szavazati jogok száma

Szavazati jogok %-a

10.800

5,14

8. Az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat, illetve a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokolják:
Az ellenőrzött vállalkozások adatai
Birtokolt szavazati
Teljes név
jogok száma

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében:
- a meghatalmazott neve:
- a részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik:
- a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma:

10. Egyéb információ:

2

Birtokolt szavazati
jogok %-a

