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Tulajdonosi bejelentés 

 
Az Amixa Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1118 Budapest, Pannonhalmi 

út 36-38., cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-043313, a 

továbbiakban „Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: 

 

A Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1124 Budapest, Lejtő út 17/A, 

cégjegyzékét vezeti a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-140387) részvényes 

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 2022. szeptember 

30. napján bejelentette, hogy a megelőző helyzet szerinti, 133.940 darab szavazati jogot biztosító Amixa 

Holding Nyrt. törzsrészvényeinek száma az alaptőke-emelést követően 2022. szeptember 30. napján 

218.940 darabra, részesedése és szavazati jogának mértéke a 15% küszöbérték átlépésével 16,49%-ra 

változott. 

A Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejelentésének tartalma a következő: 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog 

kapcsolódikii: Amixa Holding Nyrt.  

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

X szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 

megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Chantili Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

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

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2022.szeptember 30. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 15%  
 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok  

A részvények osztálya/típusa (lehetőleg az 
ISIN-kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző helyzet  A kiváltó ügylet utáni helyzet  

Részvények 
száma 

Szavazati jogok 
száma 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok 
száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 
Amixa Holding Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság) 

133,940 db 133.940 db 218.940 db 
218.940 

db 0 db 16,49 % 0% 

„A” sorozatú törzsrészvény 

HU0000198668 
A) RÉSZÖSSZEG (a szavazati jogok 
összesítése alapján) 133.940 db 133.940 db 218.940 db 

218.940 
db 0 db 16,49 % 0% 
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8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: A 3. pont szerinti bejelentő tényleges Ádámosi György (2 impasse des Carriéres, Monaco) 

 

A Társaság 5 % feletti részesedéssel rendelkező részvényesei a bejelentések alapján: 

Név Letétkezelő Részvénymennyiség 

(db) 

Részesedés 

(%) 

 

Chantili Invest Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

nem 218.940 16,49 

KAPTÁR Befektetési Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

nem 81.048 6,11 

Ö s s z e s e n  299.988 

 

22,60 

 

Amixa Holding Nyrt.  

 

 


