
        
 

 

Appeninn Nyrt.              telefonszám: 06 (1) 3468869 
1022 Budapest                                               adószám: 11683991-2-41 
Bég utca 3-5.                                          www.appeninnholding.com 

Budapest, 2017. augusztus 25.  
 
Az APPENINN Nyrt. rendkívüli tájékoztatása 
részesedésváltozásról 
 
 
Az Appeninn Nyrt. (1022 Budapest, Bég utca 3-5.) tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket 
és a Tőkepiac Szereplőit, hogy a Lehn Consulting AG (Kaustrasse 6, CH-9050 Appenzell, 
Svájc) tulajdonában álló APPENINN törzsrészvények mennyisége 2017. augusztus 24. 
napján 6.120.000 darabra változott, ezzel összefüggésben részesedésének mértéke a 25 % 
és 20 % küszöbérték átlépésével 15,38%-ra csökkent 225 Ft/db átlagáron. 
 
A KONZUM Nyrt. (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., Cg.: 01-10-049323) 
bejelentése alapján az Appeninn Nyrt. tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, illetve 
mindazokat, akik tájékoztatását a működésére irányadó szabályok előírják, hogy a 
KONZUM Nyrt. 2017. év 08. hó 24. napján, tőzsdén kívüli ügylet útján a LEHN 
CONSULTING AG-val megállapodást kötött az Appeninn Vagyonkezelő Holding 
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: Budapest, Bég utca 3-5.; 
cégjegyzékszám: 01-10-046538, a továbbiakban: Céltársaság) alaptőkéjének 24,51 %-át 
megtestesítő, 9.755.567 darab, egyenként 100,- Ft névértékű, dematerializált törzsrészvény 
(ISIN kód: HU0000102132) megvásárlása tekintetében. 
 
A KONZUM Nyrt. (székhely: 1065 Budapest, Révay utca 10. II. em., Cg.: 01-10-049323) 
leányvállalata, a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1075 Budapest, Rumbach 
Sebestyén utca 15. A. lház. 2. em., Cg.: 01-10-045654) által kezelt KONZUM PE 
Magántőkealap (székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/A., nyilvántartási 
száma: 6122-44) 2017. év 08. hó 24. napján, tőzsdén kívüli ügylet útján megállapodást 
kötött az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
(székhely: Budapest, Bég utca 3-5.; cégjegyzékszám: 01-10-046538, a továbbiakban: 
Céltársaság) alaptőkéjének 24,51 %-át megtestesítő, 9.755.567 darab, egyenként 100,- Ft 
névértékű, dematerializált törzsrészvény (ISIN kód: HU0000102132) megvásárlása 
tekintetében.  
 
A megállapodások alapján a részvények átlagára 228,90,- Ft. 
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A fenti ügyletek teljesülése időpontjában a KONZUM Nyrt. és a Konzum PE 
Magántőkealap mindösszesen a Céltársaság alaptőkéjének 49,02%-át megtestesítő, 
19.511.134 darab törzsrészvény tulajdonosa lesz. 
 
Erre tekintettel az Appeninn Nyrt. tájékoztatja Tisztelt Részvényeseit, hogy a KONZUM 
Nyrt., a Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a 
KONZUM MANAGEMENT Kft, valamint a Konzum PE Magántőkealap, mint 
összehangoltan eljáró személyek a Tpt. 68-78. §§-ban foglaltaknak megfelelően kötelező 
nyilvános vételi ajánlati eljárást fognak lefolytatni. 
 
 
Fentieknek megfelelően a Lehn Consulting AG (és ezzel együtt ifj. Ádámosi György, mint 
az igazgatótanács elnökének közvetett módon) részesedésének mértéke - a részvényestől 
kapott tájékoztatásnak megfelelően - a hivatalos nyomtatvány szerinti bejelentő lapon az 
alábbiak szerint alakult: 
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  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 

[  ] 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

:  ifj. Ádámosi György 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja
v
: 2017. augusztus 24. 

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

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-kód 

használatával) 
Részvények 

száma 

Szavazati 

jogok számaix 

Közvetlen Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

HU0000102132 

Appeninn törzsrészvény 

10.254.781 10.254.781 6.120.000 6.120.000 0 15,38 % 0 % 

        

A) RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

10.254.781 10.254.781 6.120.000 6.120.000 0 15,38 % 0 % 
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Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii: 

A pénzügyi eszköz, illetőleg 

megállapodás  típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 

időszak/határidőxv  

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 

6.120.000 6.120.000 15.38% 

 

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

ténylegesen birtokolják
xvi

: Lehn Consulting AG társaságon keresztül a részesedést ifj. Ádámosi György (igazgatótanács elnöke) 
birtokolja 

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 25. 

 

              Appeninn Nyrt. 

                Igazgatótanácsa 
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A formanyomtatvány melléklete 

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai: 

Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): Lehn Consulting AG 

Cím (jogi személyek esetében székhely): Svájc, 9050 Appenzell, Kaustrasse 6 

Telefonszám:  

E-mail:  

Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy): ................................... 

b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a bejelentést): 

Teljes név:..................................................................... 

Cím: ..................................................................... 

Telefonszám: ..................................................................... 

Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege) 

Kelt Budapest, 2017. augusztus 25. 

 

 


