ELŐTERJESZTÉS
A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS
3. NAPIRENDI PONTJÁHOZ

A PannErgy Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban a „Társaság”) által 2016. május
30. napján közzétett – a Társaság 2016. július 4. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlésére szóló –
közgyűlési meghívóban meghatározott napirendi pontokhoz képest a Társaságban együttesen a
szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek (a továbbiakban az „Együttes
Kérelmezők”) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259.§-a alapján, a
törvényben meghatározott határidőn belül, 2016. június 7. napján érkezett – a napirend
részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő – külön beadványukban írásban kérték a
Társaság Igazgatótanácsától, hogy a közgyűlés meghirdetett napirendjét egészítse ki – mások mellett
– az alábbi új napirendi ponttal:

„Társaság alaptőkéjének leszállítása sajátrészvények bevonásával”
Az Együttes Kérelmezők a beadványban konkrét határozati javaslatot is megfogalmaztak a napirendi
ponttal kapcsolatban, az alábbi indokokra tekintettel (szó szerinti idézet az Együttes Kérelmezők
beadványából):
„A 2015 üzleti évet lezáró közgyűlésen részvényesi kérdés hangzott el a társaság tulajdonában álló
saját részvényekkel kapcsolatos stratégiáról. Az Igazgatótanács elnöke előadta, hogy idézem: „az
Igazgatótanácsnak erre vonatkozóan nincs ismert stratégiai célja és nincs is ebbe a körbe
esőhatározata”.
A társaság részvényeseinek érdekében az áll, hogy ezek a részvények az Igazgatótanács által
előterjesztett és támogató nagyrészvényesek által megszavazott VROP programon túlmenően ne
kerülhessenek ki a társaságból. A saját részvények egy részvényre jutó saját tőke-érték alatti
árfolyamon történő bármilyen módon történő kiadása, értékesítése a társaság részvényeseinek
érdekét sérti, a rá eső részvényesi értéket csökkenti (vonatkozik ez egyébként az elfogadott VROP
programra is). Jelenlegi tőzsdei részvényár mellett az egy részvényre jutó saját tőke-érték árfolyam
feletti sajátrészvény értékesítés lehetőségének esélye alacsony. Továbbá a folyamatban lévő saját
részvény visszavásárlási program tovább növeli a saját részvény állományt, így a bevonás nem
veszélyezteti a VROP program teljesítését, emellett még nagyobb teret nyit a további saját
részvényvásárlások előtt.
Fentiek miatt javaslatot teszünk az alaptőke leszállítása 2016. október 1. fordulónappal 1 854 656
db azaz 37 093 120 Ft össz-névértékű sajátrészvény bevonásával. A társaság alaptőkéje annak
leszállítása után 383 999 980 Ft lenne, amelyet 19 199 999 db részvény testesítene meg.”
Az Együttes Kérelmezők a napirendi ponthoz kapcsolódóan nem terjesztettek elő a jogszabályi
követelményeknek megfelelő határozati javaslatot.

***

1/1

