Részvények dematerializálása

A POLYDUCT Műanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: 09-10-000090; nyilvántartó cégbíróság: Debreceni Törvényszék
Cégbírósága; székhely: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.; „Társaság”) igazgatósága jelen
hirdetmény útján szíves tájékoztatásul közli, hogy a Társaság közgyűlése 2021.
augusztus 18. napján a Társaság által kibocsátott és nyomdai úton előállított
részvények dematerializálásáról határozott, és felhatalmazta a Társaság igazgatóságát,
hogy a részvények átalakításához kapcsolódó szükséges intézkedéseket megtegye,
beleértve különösen a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX törvény (Tpt.) szerinti lépések
megtételét és a Tpt. szerinti hirdetmény közzétételét.
1. Felhívás nyomdai úton előállított részvények benyújtására
Az igazgatóság tájékoztatja részvényeseit, hogy a Társaság közgyűlése a 15/2021.
(VIII.18.) sz. határozatával döntött a Társaság által kibocsátott 10 254 db, azaz
tízezer-kettőszázötvennégy darab, nyomdai úton előállított, egyenként 10.000 Ft,
azaz tízezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvény 10 254 db, azaz tízezerkettőszázötvennégy darab, dematerializált úton előállított, 10.000 Ft, azaz tízezer
forint névértékű törzsrészvénnyé történő átalakításáról.
Az igazgatóság a részvényesi határozatban foglaltakra tekintettel felhívja a tisztelt
Részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeket átalakítás céljából
nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint. Az értékpapír tulajdonosa a
benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy
befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapír
számla-szerződést kötött, ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a benyújtást
elmulasztotta.
A részvényes minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény
után a benyújtott részvénnyel azonos névértékű, azonos részvényesi jogokat
megtestesítő dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására
jogosult. A részvények átalakítása a részvényekhez fűződő jogokat nem érinti.
2. A nyomdai úton előállított részvények benyújtásának ideje, helye, módja
Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2021. augusztus 18. napja
Az átalakítás időtartama: 60 nap
Az átalakítás zárónapja: 2021. október 25. napja, azzal, hogy amennyiben az
átalakítási időszak zárónapja előtt valamennyi átalakítandó részvényt érvényesen
benyújtották, akkor az átalakításra nyitva álló időszak hamarabb lezárható.
A részvények benyújtásának helye: a Társaság székhelye (4181 Nádudvar, Kabai u.
62.).
A részvények benyújtásának ideje: 2021. augusztus 19 – 2021. október 25. közötti
időtartamban, ehhez kérjük egyeztessenek Simonné Dani Enikővel a 30/207-95-57
telefonszámon vagy az edani@polyduct.hu email címen.

3. A részvény átalakítás folyamata
A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2021. október 26.,
amely a részvények benyújtására megjelölt napot követő munkanap, illetve
valamennyi átalakítandó részvény korábbi benyújtása esetén az utolsó részvény
benyújtását követő első munkanap. Az átalakítás napjával a Társaság az átalakított
értékpapírokat érvénytelenné nyilvánítja és dematerializált értékpapírrá alakítja át.
Az Igazgatóság a részvény begyűjtési időszak lezárásáról és az átalakítás napjáról a
részvényeseket tájékoztatja.
Az Igazgatóság utasítja a KELER Zrt-t a dematerializált értékpapírok átalakítás
napjával történő jóváírására. A részvények átalakítását végző KELER Zrt. minden
érvényesen benyújtott névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény után 1
db, az az egy darab, 10.000 Ft (tízezer forint) névértékű, névre szóló dematerializált
törzsrészvényt ír jóvá a részvényes által megjelölt számlavezető központi
értékpapírszámláján. Ezt követően, a számlavezető haladéktalanul jóváírja a
dematerializált részvényt a számlatulajdonos értékpapírszámláján.
A nem szabályszerűen benyújtott, vagy be nem nyújtott nyomdai úton előállított
részvények helyébe lépő dematerializált részvények a Társaság KELER-nél vezetett
központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra, azzal, hogy a
számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó
tulajdonosát illeti meg.
4. Az átalakítási időszak alatt érvényesen be nem nyújtott, nyomdai úton
előállított részvények tulajdonosának jogai
Az érvénytelenné nyilvánított, a részvényes birtokában lévő értékpapír forgalom
tárgya nem lehet, azonban annak átadásával a tulajdonosa követelheti
(i) az átalakított értékpapírok lenti 6. pont szerinti értékesítése előtt a
dematerializált részvények kiadását, vagyis azok értékpapírszámlán történő
jóváírását, – amelyhez a részvényes köteles megadni az értékpapírszámlájának
számát,
(ii) az átalakított értékpapírok értékesítése után az értékesített dematerializált
részvény értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárát,
tekintettel arra, hogy a benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos az
igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az
ellenérték kifizetése érdekében a részvényesnek szükséges megadni
bankszámlaszámát, valamint az ellenérték számfejtéséhez szükséges adatokat
a részvényekhez kapcsolódó számviteli, adózási célokból. A pénzkövetelés
elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére vonatkozó
szabályok érvényesek.
Az érvénytelen értékpapírok benyújtásának helye a Társaság székhelye.
5. A sérült, megrongálódott részvények
A sérült, megrongálódott részvény elfogadása abban az esetben lehetséges, ha az
értékpapír, mint adott sorszámú részvény egyértelműen azonosítható.

6. A be nem nyújtott, nyomdai úton előállított részvények helyett
kibocsátott dematerializált részvények értékesítésének szabályai
A Társaság, az átalakítási időszak alatt érvényesen be nem nyújtott, nyomdai úton
előállított részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket a hatályos törvényi
rendelkezéseknek megfelelően az átalakítástól számított hat hónapon belül,
befektetési vállalkozás, vagy hitelintézet közreműködésével értékesíti.
Az értékesített értékpapírok felmerült költségekkel csökkentett ellenértéke a
részvény igazolt utolsó tulajdonosát illeti meg, a kifizetésre a 6 hónapos határidő
leteltét vagy az összes érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított
részvény helyébe lépő dematerializált részvény értékesítését követően, kamat
nélkül kerül sor. Az érintett részvények ellenértéke a részvények névértéke.
Az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett
letéti számlán köteles nyilvántartani. Az értékesítés eredménytelensége esetén a
Társaság az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az
alaptőkét leszállítja.
Az átalakítással kapcsolatos kérdések esetén a részvényesek a Társaság
kapcsolattartójánál, Simonné Dani Enikőnél (telefon: 30/207-95-57; e-mail:
edani@polyduct.hu) érdeklődhetnek.

