
HIRDETMÉNY 

  

A DALERD Délalföldi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 

6721 Szeged, Zsótér u. 4/b., Cg.: 06-10-000101, a továbbiakban: Társaság) – az egyszemélyi 

tulajdonosi joggyakorló MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 31., Cg.: 01-10-041712 a továbbiakban: Részvényes) 

a 2/2010 (XII. 2.) sz. alapítói határozatában foglaltak szerint – a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.), illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvény (a továbbiakban: Tpt.) rendelkezéseivel összhangban az alábbi hirdetményt teszi 

közzé:   

  

A Részvényes a 2/2010.(XII. 2.) sz. alapítói határozatában rendelkezett arról, hogy a 

Társaság teljes alaptőkéjét megtestesítő 756.650.000 (azaz hétszázötvenhatmillió-

hatszázötvenezer) forint össznévértékű részvényét dematerializált formában bocsátja ki. 

A Részvényes az alapítói határozat alapján, annak tartalma szerint módosította a Társaság 

Alapító Okiratát és azt a módosítással egységes szerkezetben külön okiratba foglalta. 

  

A Társaság ezúton tájékoztatja a Részvényest az alábbiakról:   

  

Az átalakítás megkezdésének időpontja: 2011. január 17. 

  

Az átalakítás időtartama: a megkezdéstől számított 60 nap, amely 2011. március 17. napjáig 

(ez a nap a benyújtásra megjelölt utolsó nap) tart.   

  

Az átalakítás lezárásának időpontja: 2011. március 17. napja, azzal, hogy amennyiben a 

nyomdai úton előállított részvények 2011. március 17. napját megelőzően hiánytalanul és 

érvényesen benyújtásra kerülnek, az átalakítás folyamata hamarabb is lezárható. Ebben az 

esetben az átalakítás időpontja a hiánytalan és érvényes benyújtás napját követő első 

munkanap lesz. 

  

Az átalakítás napja: 2011. március 18., amely a részvények benyújtására megjelölt utolsó 

napot követő munkanap. Az átalakítás napjával a Társaság az átalakított értékpapír sorozatot 

érvénytelennek nyilvánítja és az átalakított értékpapírokat értékesíti. Az érvénytelenné 

nyilvánított értékpapír tulajdonosa követelheti a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha 

az értékesítés már megtörtént, a dematerializált értékpapír ellenértékét. 

  

A Társaság felhívja a Részvényest arra, hogy a nyomdai úton előállított részvényeit 

2011. január 17. és 2011. március 17. napja között nyújtsa be az üzleti órákban a 

Társaság (kibocsátó) Szeged, Zsótér u. 4/b. szám alatti székhelyén. A részvényes a 

benyújtással egyidejűleg köteles megjelölni azt a befektetési szolgáltatót, amellyel 

értékpapírszámla-szerződést kötött, ennek hiányában a Társaság úgy tekinti, mint aki a 

benyújtást elmulasztotta. A központi értéktárnál letétként elhelyezett értékpapírok 

benyújtottnak tekintendők, ha az értékpapír tulajdonosa értékpapír-számlával rendelkezik. A 

be nem nyújtott, nyomdai úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírok 

tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti meg, 

  

Szeged, 2011. január 12.  

                                                                                                              DALERD Zrt 

                                                                                              képv.: Vass Sándor vezérigazgató 
 


