
TÁJÉKOZTATÁS A RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN
TÖRTÉNT BEFOLYÁSSZERZÉSRŐL

Az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság1 (székhely: 1013
Budapest, Várkert rakpart 17. fszt. 1.2) (a továbbiakban: Kibocsátó) a Tpt. 55. § (2) bekezdése
értelmében ezúton közzéteszi az alábbiakat.

Dr. Barna Zsolt úr (2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.), dr. Antal Kadosa Adorján úr (2013
Pomáz,  Panoráma  köz  1.)  és  Berki  Ferenc  úr  (2051  Biatorbágy,  Forrás  utca  8909.)
bejelentették, hogy az EST MEDIA Nyrt. tekintetében a Tpt. 5. § (1) bekezdés 100. pontja
szerint összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek.

2020.  február  27.  napján  a  Berki  Ferenc  úr  ellenőrzése  alatt  álló  BFINGATLAN  Kft.
12.000.000 darab törzsrészvényt  szerzett  az  EST MEDIA Nyrt.-ben.  Erre tekintettel  Berki
Ferenc úr 2020. február 27. napjának végére a BFINGATLAN Kft-n keresztül 24.000.000
darab  EST MEDIA Nyrt.  részvénnyel  rendelkezett,  ami  a  szavazati  jogok  9,3  százalékát
testesíti meg (átlépett küszöbérték: 5 százalék).

Dr. Barna Zsolt, dr. Antal Kadosa Adorján és Berki Ferenc urak ezzel együttesen (a dr. Barna
Zsolt  és  dr.  Antal  Kadosa  Adorján  urak  által  korábban  megszerzett  51.600.000  darab
részvénnyel  együtt)  75.600.000 darab törzsrészvénnyel  rendelkeznek,  így az EST MEDIA
Nyrt.-ben együttesen 29,3 százalék mértékű befolyással rendelkeznek (átlépett küszöbérték:
25 százalék).

A befolyás mértékének meghatározására a jelen bejelentés  napjáig ténylegesen kibocsátott
részvények  darabszáma  (258.000.000  db)  alapján  került  sor.  A  2019.12.11-i  hatállyal
bejegyzett tőkeemelés során kibocsátott 125.000.000 db részvény megkeletkeztetésére a jelen
közzététel napjáig még nem került sor. Erre figyelemmel, Az új részvények előállításakor az
összehangoltan  eljáró  személyek  együttes  befolyása  –  amennyiben  az  általuk  tulajdonolt
részvények számában ezen időpontig változás nem következik be – 20% alá csökken.

A Kibocsátó tájékoztatásul közli továbbá, hogy a BÉT hivatalos oldalán (bet.hu) az 5 %-ot
meghaladó  tulajdoni  hányaddal  rendelkező  részvénytulajdonosok  listája  nem a  fentiekben
meghatározott  számítási  mód alapján  került  meghatározásra.  Az eltérés  oka,  hogy a  BÉT
hivatalos  oldalán  csak  a  BÉT-re  bevezetett  részvénymennyiségre  vonatkozó  információk
szerepeltethetők.

Budapest, 2020. február 28.

1 Új, bejegyzés alatt álló cégnév: Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
2 Új, bejegyzés alatt álló székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.


