KÖZLEMÉNY
A változó szabályok miatt módosította társasági eseménynaptárát az Appeninn
Budapest, 2017. február 23. – A változó közzétételi szabályok nem egyértelmű módosulása
miatt az Appeninn Nyrt. több előkészítés alatt álló ingatlanprojekt akvizíciója miatt 2017-ben
nem teszi közzé a tavalyi év utolsó negyedévére vonatkozó egyébként sem kötelező
gyorsjelentését, a 2016. üzleti év teljes egészére vonatkozó beszámolóját az éves közgyűlés
előterjesztéseként publikálja 2017. március 24-ig.
Az Appeninn Nyrt. Igazgatósága úgy határozott, hogy módosítja a Társaság eseménynaptárát,
tekintettel arra, hogy a tavaly módosult közzétételi szabályok a Társaság megítélése szerint nem
egyértelműek. Az előírások ugyanis nem egyértelműek abból a szempontból, hogy a nyilvános
társaságok egyes beszámolóinak közzétételét megelőző 30 napban a bennfentes személyekre,
így magára a Társaságra is érvényes saját részvényekre vonatkozó kereskedési tilalom kizárólag
az éves és évközi beszámolók, vagy a gyorsjelentések esetén is alkalmazandó, illetve a 30 napos
tilalmi időszak a közgyűlés által elfogadott beszámoló közzétételétől, vagy a közgyűlési
előterjesztésként a közgyűlés előtt 21 nappal közzétett beszámoló tervezet megjelenésének
napjától kell számolni.
Mivel az Appeninn Nyrt. a szabályok szerint saját maga is bennfentes szervezet, a 2017. március
8-ra tervezett gyorsjelentés publikálása esetén 2017. február 8. és március 8. között nem hajthatna
végre sajátrészvénnyel kapcsolatos tranzakciót, így a társaság több jelenleg tervezés alatt álló
ingatlanprojekt vásárlását sem tudná ebben az időszakban végrehajtani, amennyiben a
tranzakciók során sajátrészvényeket is felhasználna a vételár megfizetése során. Mivel az
Appeninn szerint a tervezett akvizíciók a Társaság részvényeseinek érdekeit szolgálják, és azok a
gyorsjelentés március 8-i publikálása és így az azt megelőző, saját részvényekre vonatkozó 30
napos kereskedési tilalom miatt veszélybe kerülnének, ezért a Társaság Igazgatósága úgy döntött,
hogy idén a 2016. 4. negyedévre vonatkozó gyorsjelentését nem teszi közzé, csak a Társaság
2016. üzleti évének teljes egészére vonatkozó beszámoló tervezetét közgyűlési
előterjesztésként publikálja 2017. március 24-ig.

Céginformáció
A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyrt. Magyarország egyik dinamikusan
növekvő ingatlanbefektetési társasága. A 2009 végén alapított vállalat olyan réspiaci szegmensekre fókuszál, melyekben alacsonyan
árazott, ám nagy hozamtermeléssel kecsegtető eszközök szerezhetők meg befektetési céllal. Ilyen célterület többek között a Bkategóriás irodaházak, valamint az ipari és logisztikai ingatlanok szegmense. Az Appeninn Holding célja, hogy ingatlan-portfóliójának
folyamatos szélesítésével egy klasszikus, konzervatív üzletpolitikát, eszközalapon jól meghatározható értéket képviselő holdingként
működjön. A társaság tulajdonában lévő összesített ingatlanterület nagysága a fővárosban és vidéken meghaladja az 55 ezer
négyzetmétert.
A cégcsoport a 2015. üzleti évet 4,6 millió eurós bérbeadásból származó bevétellel, 1,2 millió eurós adózott eredménnyel zárta.
www.appeninn.hu

