
 
 
 
 
 
 
 

Tájékoztatás 
 

szavazati jogok változásáról 
 

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 61.§-ban foglaltak szerint 
 
 
A Graphisoft Park SE részvényesi képviselői bejelentés alapján ezúton 
tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket részvényesi szavazati jog változásával 
kapcsolatban.  
 
Tari István Gábor, a kibocsátó alapító részvényese, 2015. március 16-án 
elhunyt. A hagyatéki eljárás lezárult, a kibocsátó részére a mai nap megküldött 
hagyatékátadó végzés alapján Tari István Gábor a részvénykönyvből törlésre 
került, a részvények új tulajdonosai a részvénykönyvben bejegyzésre kerültek. 
Az új részvényesek közül egyik részvényes szavazati joga sem éri el az 5%-os 
mértéket. 
 
Mellékelve: kibocsátói bejelentés 
 
Budapest, 2015. október 9. 
 
Graphisoft Park SE 

  



A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy 

elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

 

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

kapcsolódik: Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság 

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 neve: Tari István Gábor (elhunyt) 

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

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2015. július 22. (hagyatékátadó 

végzés kelte) 

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

7. Bejelentett adatok: 

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 

HU0000083696 1 074 329 1 074 329 0 0 0 0 0 

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

1 074 329 1 074 329 0 0 0 0 0 

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

A pénzügyi eszköz, 

illetőleg megállapodás  

típusa 

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) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

 0 0 

 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi 

eszközöket ténylegesen birtokolják: - 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: - 

10. További információk, ha szükséges: Tari István Gábor, a kibocsátó alapító részvényese, 2015. március 16-án 

elhunyt. A hagyatéki eljárás lezárult, a kibocsátó részére a mai nap megküldött hagyatékátadó végzés alapján a részvények új 

tulajdonosai a részvénykönyvben bejegyzésre kerültek.  

Budapest, 2015. október 9. 

 

Graphisoft Park SE 

 


