
Bejelentő űrlap a Tpt. 55. § (2) bekezdésében foglalt − a Tpt. 61. §-a szerinti, 
szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog arányáról a kibocsátóhoz 

érkező tájékoztatással kapcsolatos – bejelentési kötelezettség teljesítéséhez

Űrlap egyedi azonosítója: [Automatikus kitöltés] 
Intézmény neve: [Automatikus kitöltés] 
Intézmény törzsszáma: [Automatikus kitöltés] 
Űrlap azonosítója: [Automatikus kitöltés] 

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

[Automatikus kitöltés] 

2. A bejelentés oka Szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
Egyéb esetén kérem részletezze:
3. Bejelentésre kötelezett személy
neve: Jellinek Dániel
székhelye (amennyiben alkalmazható): Magyarország
4. A részvényes neve (ha eltér a 3. pontban 
foglaltaktól) Riverland Magántőkealap

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték 
átlépésének vagy elérésének időpontja 2022.12.23.

6. A bejelentési kötelezettség alá tartozó személy(ek) összesített pozíciója:

A részvényekhez 
kapcsolódó szavazati 

jogok %-ban (7.A. 
összesen)

A pénzügyi eszközökhöz 
kapcsolódó szavazati jogok 

%-ban (7.B.1 + 7.B.2 
összesen)

Összesen %-
ban (7.A + 

7.B)

A kibocsátó 
részvényeihez 

kapcsolódó szavazati 
jogok száma összesen

A küszöb 
átlépésének vagy 
elérésének napján

9,99 0 9,99 1991155

A megelőző 
bejelentéskor 
(amennyiben 
alkalmazható)

7. A küszöb átlépésének vagy elérésének időpontjában bekövetkezett helyzet részletezése:

A. A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok

Részvények száma Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-aA részvények 
osztálya/típusa 

(ISIN kód, 
amennyiben 
lehetséges)

Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett

0 663718 0 1991155 0 9,99

Összesen A 663718 1991155 9,99

B1. A 2004/109/EK irányelv 13. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi eszköz



A pénzügyi eszköz 
típusa Lejárat dátuma Lehívási / átváltási 

időszak

Szavazati jogok száma, 
ami az eszköz 
lehívásával, 
átváltásával 
megszerezhető

Szavazati jogok %-a

Összesen B1

B2. A 2004/109/EK irányelv 13. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti, hasonló gazdasági hatású pénzügyi eszköz

A pénzügyi eszköz 
típusa Lejárat dátuma Lehívási / átváltási 

időszak

Fizikai, vagy 
készpénzes 
elszámolás

Szavazati jogok 
száma

Szavazati jogok %-
a

Összesen B2

8. A bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó személlyel kapcsolatos információk (kérjük válasszon):
A bejelentési kötelezettség hatálya alá tartozó személy(eke)t nem ellenőrzi sem természetes-, sem jogi 
személy és nem ellenőriz egyetlen olyan vállalkozást sem, amely közvetlen, vagy közvetett módon 
részesedéssel rendelkezik a kibocsátóban.

Igen A végső ellenőrzést gyakorló természetes, vagy jogi személytől kezdve azon vállalkozások teljes láncolata, 
amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi eszközöket birtokolják:

Név Részvény darabszám
Részvényekhez 
kapcsolódó szavazati 
jogok %-a

Szavazati jogok %-a 
pénzügyi eszközökön 
keresztül

Összesen

Florange Property 
Ingatlanforgalmazó és 
Hasznosító Korlátolt 
Felelősségű Társaság

663718 9,99 9,99

Indotek-Investments 
Alapkezelő Zártkörűen 
Működő 
Részvénytársaság

663718 9,99 9,99

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
9.1 a meghatalmazott neve

9.2. részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás 
vonatkozik

9.3. a szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás 
lejáratának dátuma



Az elért küszöbérték(ek): 5% (összehangoltan eljárva 
a MOL RES Investments Zrt. és a Főnix 
Magántőkealappal, amelyek közül az összehangoltan 
eljáró személyek egyenként 3,330% mértékű 
részesedést és — a kibocsátó saját részvényeire 
tekintettel — 3,331% mértékű szavazati jogot, 
összesen 9,990% mértékű részesedést és — a 
kibocsátó saját részvényeire tekintettel — 9,993% 
mértékű szavazati jogot szereztek a kibocsátóban.) A 
2022. december 16. napján kelt, a kibocsátó 
részvényeseinek tett kötelező nyilvános vételi 
ajánlatban bemutatottaknak megfelelően a NIOL RES 
Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a 
Riverland Magántőkealap 2022. december 16. napján 
külön-külön részvény adásvételi szerződéseket írtak 
alá a kibocsátó többségi tulajdonosával, a Wallis 
Asset Management Zrt.-vel a MOL RES Investments 
Zrt. által 663.719 darab, a Főnix Magántőkealap által 
663.718 darab, a Riverland Nlagántőkealap által pedig 
663.718 darab, a kibocsátó alaptőkéjéből egyenként 
3,330%-os mértékű részesedést és — a kibocsátó 
saját részvényeire tekintettel — 3,331% mértékű 
szavazati jogot megtestesítő törzsrészvények 
megvásárlására. A vonatkozó részvény adásvételi 
szerződés alapján a törzsrészvények Riverland 
Magántőkealap részére történő transzferálására 2022. 
december 23. napján sor került. Összehangoltan 
eljáró személyek A 2022. december 16. napján kelt, a 
kibocsátó részvényeseinek tett kötelező nyilvános 
vételi ajánlatban bemutatottaknak megfelelően a 
Riverland Magántőkealap 2022. december 16. napján 
szindikátusi és összehangoltsági szerződéseket írt alá 
a MOL RES Investments Zrt.-vel és a Főnix 
Magántőkealappal. A MOL RES Investments Zrt., a 
Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap 
célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást 
szerezzenek a kibocsátó felett. Tekintettel arra, hogy a 
MOL RES Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap 
és a Riverland Magántőkealap a Tpt. szerinti 
összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek, a 
kibocsátóban fennálló befolyásukat össze kell 
számítani. A fenti bemutatott részvény adásvételi 
szerződések eredményeként a MOL RES Investments 
Zrt., a Főnix Magántőkealap és a Riverland 
Magántőkealap együttesen birtokolt 
törzsrészvényeinek száma 1.991.155 darabra 
emelkedett, amely a kibocsátó alaptőkéjéből 9,990% 
mértékű részesedést és — a kibocsátó saját 
részvényeire tekintettel — 9,993% szavazati jogot 
testesít meg, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) 
bekezdésében meghatározott 5%-os küszöbértéket. 
WANI Többségi Részvény Adásvételi Szerződés A 
2022. december 16. napján kelt, a kibocsátó 
részvényeseinek tett kötelező nyilvános vételi 
ajánlatban bemutatottaknak megfelelően a MOL RES 
Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a 
Riverland Magántőkealap további részvény adásvételi 

10. Egyéb információ



szerződést is aláírtak a Wallis Asset Management Zrt-
vel a tulajdonában álló további, 10.278.009 darab, a 
kibocsátó alaptőkéjéből 51,567% mértékű részesedést 
és — a kibocsátó saját részvényeire tekintettel — 
51,583% mértékű szavazati jogot megtestesítő 
törzsrészvények megvásárlására, amelyeket az 
összehangoltan eljáró személyek egymás között 
egyenlő részben szereznek meg. A tranzakció zárása 
esetén, annak zárási feltételei teljesülésétől függően, 
a MOL RES Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap 
és a Riverland Magántőkealap külön-külön — 
figyelembe véve a fenti részvény adásvételi 
szerződések alapján már megszerzett 
törzsrészvényeket is — legalább 4.089.721 darab, a 
kibocsátó alaptőkéjéből egyenként 20,519% mértékű 
részesedést és — a kibocsátó saját részvényeire 
tekintettel — 20,525% mértékű szavazati jogot 
megtestesítő törzsrészvénnyel fognak rendelkezni, 
amelyek alapján együttesen — figyelembe véve a fenti 
részvény adásvételi szerződések alapján már 
megszerzett törzsrészvényeket is — legalább 
12.269.164 darab, a kibocsátó alaptőkéjéből 61,557% 
mértékű részesedést, illetve — a kibocsátó saját 
részvényeire tekintettel — 61,576% mértékű szavazati 
jogot fognak szerezni a kibocsátóban. A tranzakció 
még nem került lezárásra. A tranzakció zárási 
feltételeit 2022. december 16. napján kelt, a kibocsátó 
részvényeseinek tett kötelező nyilvános vételi ajánlat 
tartalmazza. Nyilvános vételi ajánlat A MOL RES 
Investments Zrt. mint a fent bemutatott 
összehangoltan eljáró személyek által kijelölt 
ajánlattevő, 2022. december 16. napján a Tpt. 
rendelkezéseinek megfelelően kötelező nyilvános 
vételi ajánlatot tett a kibocsátó részvényeseinek. A 
kötelező nyilvános vételi eljárásban megvásárolt 
részvények a kötelező nyilvános vételi ajánlatban 
bemutatott módon, egyenlő arányban kerülnek 
megosztásra az összehangoltan eljáró személyek 
között. A kötelező nyilvános vételi eljárás még nem 
zárult le és a kötelező nyilvános vételi ajánlatot a 
Magyar Nemzeti Bank még nem hagyta jóvá. A 
kötelező nyilvános vételi ajánlat egyéb zárási 
feltételeit a kötelező nyilvános vételi ajánlat 
tartalmazza. Közvetett szavazati jogként a 
feltüntetésre került a 8. pontban bemutatott ellenőrzött 
vállalkozások láncolatán keresztül közvetve birtokolt 
663 718 darab részvényhez kapcsolódó szavazati jog, 
továbbá a Tpt. 61. (5) bekezdésének a) pontja alapján 
a bejelentésre kötelezett személyen kívüli további 
összehangoltan eljáró személyek által megszerzett 
1.327.437 darab részvényhez kapcsolódó szavazati 
jog, amelyet a bejelentésre kötelezett személy 
közvetetten, a 2022 december 16. napján aláírt 
szindikátusi és összehangoltsági szerződések alapján, 
annak rendelkezéseivel összhangban gyakorolhat. A 
kibocsátó tulajdonában álló - a kibocsátó 2023. január 
2. napján kelt közzététele alapján összesen - 6 220 



darab saját részvénnyel a Ptk. rendelkezései alapján 
szavazati jog nem gyakorolható, azonban ezt a tényt a 
jelen bejelentés tárgyát képező szavazati jogok 
kiszámitása során a Tpt. 61. (4) bekezdésére 
tekintettel figyelmen kívül kell hagyni A részvényes 
által a 663.718 darab részvénnyel, valamint az 
összehangoltan eljáró személyek tulajdonában álló 
1.327.437 darab részvénnyel gyakorolható szavazati 
jog a saját részvényeket is figyelembe véve. 9,993%.

11. Fájl csatolása


