
A Tpt. 61. S-a szerinti, szavazati jogot biztos[td riszvdny, illettileg szavazati jog megszerzdsdnek vagy elidegenilisinek
bej elentisdhez haszndlanfui formany omtatvdny

l. Olyan megl6v6 r6szv6nyek kibocsit6janak vagy eredeti kibocs6t6janak megnevez6se, amelyhez szavazatijog
kapcsol6dik': Graphisoft Park SE Ingatlanfejleszt6 Eur6pai R6szv6nytirsas6g (1031 Budapest, Zhhony utca 7.)

2. A bejelentds oka (lekilje be a megfelel6 n(,gyzetet/n€,gyzeteket):

fXl szavazati jogok megszerzdse vagy elidegenltdse

[ ] p6nztigyi eszkdzOk megv6sarl6sa vagy drt6kesitdse, amely olyan, mdr kibocs6tott r6szvdnyek
megszerz6s6t eredm6nyezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsol6dnak

ll a szavazati jogok megoszl6sht megvilltortat6 esem6ny

3. A bejelentdsre k0telezett szemdly(ek) teljes neveiii: Graphisoft Park SE Ingatlanfejleszt6 Eur6pai Rdszvdnltarsas6g

4. A rdszv6nyes(ek) teljes neve (ha elt6r a 3. pontban emlitett szem6lltol)'u: -

5. Az iigylet id6pontja 6s a kiiszdbdrtdk 6tl6pds6nek vagy el6r6s6nek id6pontja': 2011.12.19. (:s 2011.12. 22.

6. Azfltllpetlvagyel6rtkiiszdb6rtek(ek):6tsz6za16k

7. Beielentett adatok:

Osszesen (A+B) szavazati iosok sz6ma szrnzati iosok Yo-a

479.076 4.51 Yo

8. Harelev6ns, azellen6rzdtt v6llalkoz6sok l6ncolata, amelyeken keresztiil aszavazatijogokat ds/vagy aplnzigyi
eszktiziiket tdnylegesen birtokoEiik*"i: -

9. Meghatalmazott titj6n tiirtlnb szavazds esetdben: -

A r6szv6nyekhez kapcsol6d6 szavazati iogoku'

A rdszv6nyek
oszt6lya/tipusa
(lehet6leg az ISIN-
k6d haszn6lat6val)

A kiv6lt6 0gyletet
mesel6zo helvzetu"

A kiv61t6 flgylet utriLni helyzetuiii:

Rdszv6nyek
sz{na

Szavazati
jogok
szdmat*

Rdszv6nyek
szirna

Szavazati jogok sz|rn{ Szavazati jogok%o-a

Kdzvetlen Krizvetlen*' Kcizvetett*ii K0zvetlen KOzvetett

HU0000083696 739.076 739.076 479.076 479.076 4,51 o/o

A) RESZOSSZEG
(a szavazati jogok
0sszesitdse alapi6n)

739.076 739.076 479.076 479.076 4,51 o/o

P6nziisvi eszkiiziik

A kiv6lt6 iieylet utani helyzet*iii:

A p6nz0gyi eszkdz,
illet6leg
meg6llapod6s tipusa

Lejdrat id6pontja*'u Fe lhaszn6liisi/ritv6lt6si
id6szak/hatarid6"u

Azeszkdz
felhasm6l6sa/6tv 6lt6sa
eset6n megszerezhetb
szavazati iogok sziima

Szavazati jogokYo-a

B) RfSZOSSZEG

(az dsszes lejrirati d6tum
vonatkoz6siiban)

r



10. Tovabbi inform6ci6k, ha sztiksdges: -

Kelt: Budapest.20ll. december 19.
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Tolcfm: 437-3040; Fr* 36t-6067
Addn&: 1t783822'241
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