RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
Budapest, 2022. május 1.
Részvény-visszavásárlási program részletes bemutatása
A PannErgy Nyrt. 2022. április 29. napján megtartott, a 2021. üzleti évet lezáró éves rendes
Közgyűlésén, a 8./2022. (IV.29.) sz. közgyűlési határozatával a Közgyűlés felhatalmazta az
Igazgatótanácsot legfeljebb 600 millió forint értékben saját részvény vásárlására, részvényenként
legalább 1,- forintos és legfeljebb 1.400,- Ft-os részvényenkénti árfolyamon. Az Igazgatótanács a
vonatkozó jogszabályi kereten belül, a Ptk. 3:222. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
legfeljebb annyi 20,- Ft névértékű törzsrészvény megszerzésére jogosult, hogy a saját részvények
állománya a teljes kibocsátott részvényállományra vetítve a 25%-ot a felhatalmazás hatálya alatt
egy időpontban se haladja meg.
A felhatalmazás 2022. május 2-val kezdődő és 2023. április 13-ig terjedő időszakra szól. A
részvényeket kizárólag tőzsdei forgalomban lehet megszerezni.
A PannErgy Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a fenti határozattal összhangban, saját
részvény visszavásárlási programja keretében a 2022. május 2-i tőzsdei kereskedési nappal
kezdődően, kereskedési naponként visszavonásig, vagy a közgyűlési felhatalmazás határnapjáig
napi 2.200 darab PannErgy Nyrt. törzsrészvény vásárlását célozza meg a Budapesti Értéktőzsdén a
Concorde Értékpapír Zrt. vagy az UniCredit Bank Hungary Zrt., mint befektetési szolgáltatók
igénybevételével. A vásárlási ár a mindenkori tőzsdei kereskedési ajánlatok szerinti aktuális piaci
árral egyezik meg és a közgyűlési határozat értelmében részvényenként nem haladhatja meg az
1.400 forintot.
A fenti határozatban szereplő program céljával összhangban, a saját részvény vásárlások
eredményeként a Társaság konszolidált IFRS-ek szerint kimutatott jegyzett tőkéje csökken.
A Társaság a jelen tájékoztatást többek közt az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i,
596/2014/EU számú rendelete 5. cikkében szabályozott mentességnek való megfelelés érdekében
teszi közzé.
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