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Budapest, 2012. december 13. 
 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

az Appeninn Nyrt. saját részvény tranzakciójáról, azzal 
kapcsolatosan kialakuló a szavazatok számának 
változásáról, valamint az ahhoz kapcsolódó 
befolyásszerzés mértékének bejelentéséről 

 
Az Appeninn Nyrt. (székhelye: 1022 Budapest, Bég utca 3-5., a 
továbbiakban: Kibocsátó) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-
56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendeletben előírt közzétételi 
kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac 
szereplőit az alábbiakról. 
 

Az Appeninn Nyrt. saját részvényt értékesített tőzsdén kívüli ügyletként 
(kötelezettsége teljesítéseként), így a cégcsoport saját részvény 
állománya 49.794 db APPENINN (ISIN: HU0000102132) részvénnyel 
csökkent  422 Ft/db átlagáron. Fentiek következtében a cégcsoportnál 
lévő saját részvények darabszáma 1.519.340 db a 2012.12.12-i állapot 
szerint, ennek megfelelően az Appeninn Nyrt. saját részvény állománya 
4,8281 %-ról az 5 %-os küszöbérték átlépése nélkül 4,6749 %-ra 
csökkent. 

 
I. A Kibocsátó a fenti saját részvény tranzakcióra tekintettel közzéteszi 

az alábbiakat: 
 

A) A Kibocsátó cégcsoportjánál lévő saját részvények darabszáma 
1.519.340 db, mely kibocsátott darabszámhoz viszonyított aránya  
4,8281 %-ról az 5%-os küszöbérték átlépése nélkül 4,6749 %-ra 
csökkent. Fentieknek megfelelően az Appeninn Nyrt. saját részvény 
állománya (részesedésének mértéke) az általa kitöltött, a hivatalos 
nyomtatvány szerinti bejelentő lapon az 1. számú mellékletben 
szereplők szerint alakult. 
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B) Alpina Intertrade AG 1.496.100 db törzsrészvénnyel rendelkezik, a 

saját részvény tranzakcióra tekintettel befolyása a Kibocsátóban 
(küszöbérték átlépés nélkül) 4,83%-ra csökkent, mely teljes 
egészében közvetlen részesedés. A fentieknek megfelelően az Alpina 
Intertrade AG részesedésének mértéke a hivatalos nyomtatvány 
szerinti bejelentő lapon a 2. számú mellékletben szereplők szerint 
alakult. 

 
C) Lehn Consulting AG 14.723.550 db törzsrészvénnyel rendelkezik, 

amely a saját részvény tranzakcióra tekintettel befolyása a 
Kibocsátóban (küszöbérték átlépés nélkül) 47,52 %-ra csökkent, 
mely teljes egészében közvetlen részesedés. A fentieknek 
megfelelően az Lehn Consulting AG részesedésének mértéke a 
hivatalos nyomtatvány szerinti bejelentő lapon a 2. számú 
mellékletben szereplők szerint alakult. 
 

 

Budapest, 2012. december 13. 

 

             Appeninn Nyrt. 
            igazgatótanácsa 
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1. számú melléklet 

 

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
ii
: Appeninn 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 

[ X ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
iii

: Appeninn Nyrt. 

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

: - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja
v
: 2012. december 12. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): nincs 

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
viii

: 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma
x Szavazati jogok %-a 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-kód 

használatával) 
Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma
ix 

Közvetlen Közvetlen
xi Közvetett

xii Közvetlen Közvetett 

HU0000102132 

Appeninn törzsrészvény 

1.569.134 1.569.134 1.569.134 1.269.340 250.000 3,9057 % 0,7692 % 

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

1.596.134 1.569.134 1.569.134 1.269.340 250.000 3,9057 % 0,7692 % 
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Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, illetőleg 

megállapodás  típusa 

Lejárat időpontja
xiv Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv  

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 

1.519.340 1.519.340 4,6749 % 

 

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

eszközöket ténylegesen birtokolják
xvi

: …………………………… 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 
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2. számú melléklet 
 

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
ii
: Appeninn Nyrt. 

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

[ ] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

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

megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ X ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
iii

: Alpina Intertrade AG 

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

: - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja
v
: 2012. december 12. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): nincs 

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
viii

: 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma
x Szavazati jogok %-a 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-kód 

használatával) 
Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma
ix 

Közvetlen Közvetlen
xi Közvetett

xii Közvetlen Közvetett 

HU0000102132 

Appeninn törzsrészvény 

1.496.100 1.496.100 1.496.100 1.496.100 0 4,83% 0 % 

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

1.496.100 1.496.100 1.496.100 1.496.100 0 4,83 % 0 % 
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Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, illetőleg 

megállapodás  típusa 

Lejárat időpontja
xiv Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv  

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 

1.496.100 1.496.100 4,83 % 

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

eszközöket ténylegesen birtokolják
xvi

: …………………………… 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 
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2. számú melléklet 
 

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
ii
: Appeninn Nyrt. 

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

[ ] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

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

megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ X ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve
iii

: Lehn Consulting AG 

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

: - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja
v
: 2012. december 12. 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): nincs 

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet
vii 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
viii

: 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok száma
x Szavazati jogok %-a 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-kód 

használatával) 
Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok száma
ix 

Közvetlen Közvetlen
xi Közvetett

xii Közvetlen Közvetett 

HU0000102132 

Appeninn törzsrészvény 

14.723.550 14.723.550 14.723.550 14.723.550 0 47,52 % 0 % 

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

14.723.550 14.723.550 14.723.550 14.723.550 0 47,52 % 0 % 
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Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzet
xiii

: 

A pénzügyi eszköz, illetőleg 

megállapodás  típusa 

Lejárat időpontja
xiv Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő
xv  

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 

14.723.550 14.723.550 47,52 % 

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

eszközöket ténylegesen birtokolják
xvi

: …………………………… 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges: …………………………….. 

 

 


