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Rendkívüli tájékoztatás 

 

 
A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a 
Társaság 2019. december 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése az 
alábbi határozatokat hozta:  
 

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv 
hitelesítőt. 

 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 

 
- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság akvizíciós stratégiája napirendi 

pontban közzétett határozati javaslat kerüljön kiegészítésre az alábbi 
szöveggel: „de az igazgatótanács által végrehajtott tőkeemelés során az 
alkalmazott kibocsátási ár nem lehet kevesebb, mint a tőkeemelést 
megelőző 180 nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 75%-
a.” 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A Közgyűlés a korábbi stratégia folytatása mellett a Társaság akvizíciós 
stratégiáját kiegészíti azzal, hogy a Közgyűlés felhatalmazza a Társaság 
Igazgatótanácsát arra, hogy akár vásárlással, akár a Társaság 
alaptőkéjének zárt körben történő felemelése során a tőkeemelő(k) által 
rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként a 
Társaság jelenlegi méretét akár jelentősen meghaladó értékű eszközök 
tulajdonjogát szerezze meg, melynek következtében a Társaság akár 
teljesen új reálgazdasági tevékenységgel működne tovább, azzal, hogy az 
ennek keretében megvalósuló tőkeemelés járhat azzal, hogy – 
amennyiben ennek jogszabályi feltételei fennállnak – a tőkeemelő(k) a 
Társaságban jelentős, akár többségi részesedést is szerezhet(nek), de az 
igazgatótanács által végrehajtott tőkeemelés során az alkalmazott 
kibocsátási ár nem lehet kevesebb, mint a tőkeemelést megelőző 180 nap 
forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárfolyamának 75%-a. 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 



   

 
- A Közgyűlés elfogadja azt az ügyrendi javaslatot, hogy az 1. napirendi 

pontot követően a 3. napirendi pont tárgyalásával folytassa munkáját, majd 
azt követően a többi napirendi pontot az eredeti meghívóban szerelő 
sorrendben tárgyalja. 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság 
alaptőkéjét a 2024. december 5. napjáig tartó időszakban egy, vagy több 
alkalommal, zárt körben, vagy nyilvánosan, de összesen legfeljebb 
30.000.000.000 Ft összegre felemelje. 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A Közgyűlés felfüggesztésre kerül azzal, hogy a folytatólagos közgyűlés 
2020. január 19. napján 11:00 órakor, változatlan helyszínen és személyes 
jelenléttel kerül megtartásra. 

 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 

 


