
Rész vény át ala kí tá sa

A Ce neu Res ta u rants Hun ga ry Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (Cg.: [01 10 044435]; szék hely: 1061 Bu da pest,
 Andrássy út 41.; to váb bi ak ban: tár sa ság) rész vé nye sei a tár sa ság 2015. áp ri lis 2-ai köz gyû lé sén meg ho zott 2/2015. szá mú ha tá ro -
zat ban dön töt tek a tár sa ság ál tal ki bo csá tott 65 db, egyen ként 1 000 000 Ft név ér té kû, nyom dai úton elõ ál lí tott törzs rész vény
(ISIN azo no sí tó: HU0000052253) de ma te ri a li zált ér ték pa pír rá (törzs rész vénnyé) tör té nõ át ala kí tá sá ról, és fel jo go sí tot ták a tár sa -
ság ve zér igaz ga tó ját, hogy a rész vé nye k át ala kí tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé se ket meg te gye.

A tár sa ság fel hív ja rész vé nye se it, hogy a nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nye ket de ma te ri a li zált rész vénnyé va ló át ala kí tás cél já ból
az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott idõ tar ta mon be lül nyújt sák be az aláb bi he lyen és meg je lölt idõ szak ban, az zal hogy a rész vé nyes a
 benyújtással egy ide jû leg je löl je meg azt az ér ték pa pír szám la-ve ze tõt, amellyel ér ték pa pír szám la-szer zõ dést kö tött, to váb bá az ér ték -
pa pír szám la-szá mát. En nek hi á nyá ban a be nyúj tást el mu lasz tott nak kell te kin te ni.

A rész vé nye k be nyúj tá sá nak he lye: a tár sa ság szék he lye (1061 Bu da pest, And rás sy út 41.).
A rész vé nye k mun ka na po kon 9 óra és 16 óra kö zött nyújt ha tók be.
Az át ala kí tás meg kez dé sé nek idõ pont ja: 2015. má jus 18.
Az át ala kí tás idõ tar ta ma: 2015. má jus 18.–2015. jú li us 16. kö zött (60 nap).
Az át ala kí tás le zá rá sá nak idõ pont ja: 2015. jú li us 16. az zal, hogy ha min den rész vény t be nyúj tot tak, ak kor az át ala kí tás ko ráb ban is

le zár ha tó.
Az át ala kí tás idõ pont ja: 2015. jú li us 17. (a rész vé nye k be nyúj tá sá ra meg ha tá ro zott idõ szak utol só nap ját kö ve tõ mun ka nap).
Az át ala kí tás a törzs rész vé nyek név ér té két, illetve a törzs rész vé nyek hez fõ zõ dõ jo go kat nem érin ti.
Az át ala kí tás nap já nak ha tá lyá val a tár sa ság a nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nye ket ér vény te len né nyil vá nít ja, he lyük be a

de materializált rész vé nye k lép nek, ame lyek a nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nyek kel azo nos jo go kat biz to sí ta nak.
A rész vé nye sek min den sza bály sze rû en be nyúj tott, nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény után a be nyúj tott rész vénnyel azo nos név -

értékû, azo nos rész vény esi jo go kat meg tes te sí tõ de ma te ri a li zált rész vény ér ték pa pír szám lán tör té nõ jó vá írá sá ra jo go sul tak.
Az át ala kí tás ra ér vé nye sen be nem nyúj tott, nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nye k tu laj do no sa i nak jo gai: az ér vény te len né nyil vá ní -

tott nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény for ga lom tár gya nem le het, azon ban a ha tár idõn túl annak be nyúj tá sá val tu laj do no sa kö ve tel he ti 
a de ma te ri a li zált ér ték pa pír ki adá sát, illetve ha a tel jes rész vény mennyi ség ér té ke sí té se az aláb bi ak sze rint meg tör tént, úgy az ér té ke -
sí tett de ma te ri a li zált rész vény el len ér té két.

Az át ala kí tás ra ér vé nye sen be nem nyúj tott, nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nye k he lyé be lé põ de ma te ri a li zált rész vé nye k ér té ke sí -
té se a kö vet ke zõ kép pen ala kul: az át ala kí tás ra ér vé nye sen be nem nyúj tott ér ték pa pí rok sor szá mát a tár sa ság nyil ván tar tás ba ve szi.
Az át ala kí tás nap já tól a tu laj do nos ál tal be nem nyúj tott, nyom dai úton elõ ál lí tott rész vény he lyé be lé põ de ma te ri a li zált rész vé nye ket
a köz pon ti ér ték tár a tár sa ság szá má ra ve ze tett köz pon ti ér ték pa pír szám lán tart ja nyil ván, az zal hogy a szám lán lé võ ér ték pa pí rok
 tulajdonjoga – azok ér té ke sí té sé ig – a nyom dai úton elõ ál lí tott ér ték pa pír utol só tu laj do no sát illeti.

A tár sa ság kö te les az át ala kí tás ra ér vé nye sen be nem nyúj tott ér ték pa pí rok he lyé be lé põ de ma te ri a li zált rész vé nye ket az át ala kí tás -
tól szá mí tott hat hó na pon be lül be fek te té si vál lal ko zás, hi tel in té zet köz re mû kö dé sé vel ér té ke sí te ni.

Az ér té ke sí tés sza bá lyai:
– az érin tett rész vé nye k meg szer zé sé re csak azon rész vé nye sek jo go sul tak, akik a be nyúj tás ra nyit va ál ló idõ szak ban a tu laj do -

nuk ban ál ló, nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nye ket ér vé nye sen be nyúj tot ták;
– az érin tett rész vé nye k el len ér té ke meg egye zik a rész vé nye k név ér té ké vel;
– a rész vé nye ket meg sze rez ni kí vá nó rész vé nye sek vé te li szán dé ku kat a meg bí zott be fek te té si vál lal ko zás nak írás ban kö te le sek

je lez ni;
– a vé te li aján lat el bí rá lá sa a be fek te té si vál lal ko zás hoz va ló be ér ke zés sor rend jé ben, a ren del ke zés re ál ló, még nem ér té ke sí tett

rész vé nye k szá má nak függ vé nyé ben tör té nik.
Amennyi ben ér té ke sí tés re ke rül sor, és az ér té ke sí tés meg tör té nik, az ér té ke sí tés el len ér té ke ként be folyt össze get a tár sa ság hitel -

intézetnél/el szá mo ló ház nál ve ze tett le té ti szám lá já ra he lye zi. Az ér vé nye sen be nem nyúj tott rész vény tu laj do no sa jo go sult a tu laj do -
nát ké pe zõ ér vény te le ní tett rész vé nye k he lyé be lé põ de ma te ri a li zált rész vé nye k ér té ke sí té sé bõl be fo lyó, költ sé gek kel csök ken tett
net tó vé tel ár ra. E kö ve te lés el évü lé sére az ér ték pa pír ban meg tes te sí tett kö ve te lés el évü lé sé re vo nat ko zó sza bá lyok érvényesek.

Az ér té ke sí tés ered mé nyé rõl a tár sa ság hir det mény ben tá jé koz tat ja a rész vé nye se ket. Amennyi ben az ér té ke sí tés si ker te len, úgy a
tár sa ság kö te les a nyom dai úton elõ ál lí tott rész vé nye k tu laj do no sai ál tal át nem vett és nem ér té ke sí tett de ma te ri a li zált rész vé nye k be -
vo ná sá val az alap tõ két le szál lí ta ni.

Az át ala kí tás sal kap cso la tos bár mi lyen kér dés ben a tár sa ság kész ség gel ál l a rész vé nye sek ren del ke zé sé re mun ka na po kon 9 órá tól
16 órá ig sze mé lye sen a tár sa ság szék he lyén (1061 Bu da pest, And rás sy út 41.) vagy a bog nar@ce ne u hun ga ry.hu e-ma il cí men.
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