A TVNETWORK TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁSA RÉSZVÉNYEINEK RÉSZLEGES
ÉRVÉNYTELENÍTÉSÉRŐL, TÖRLÉSÉRŐL ÉS A HELYETTÜK KELETKEZTETETT RÉSZVÉNYEK
ÁTRUHÁZÁSÁRÓL
A TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1134 Budapest,
Váci út 35.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-044461; a továbbiakban a Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény (a Tpt.) 55. § (1) bekezdése alapján rendkívüli tájékoztatást tesz közzé a Társaság
Igazgatóságának 2012. szeptember 13-án meghozott határozatáról és az ahhoz kapcsolódó egyéb kérdésekről
az alábbiak szerint.
A Társaság Igazgatósága megállapította, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-667975; a továbbiakban az
Ajánlattevő) a Társaság részvényeire kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett, majd a tőkepiacról szóló 2001.
évi CXX. törvény (a Tpt.) 76/D. § (1) és (2) bekezdései alapján vételi jogot gyakorolt a tulajdonába nem
került részvények tekintetében. Az Ajánlattevő a vételi jog gyakorlásáról közleményt tett közzé a
www.bet.hu és www.con.hu weboldalakon 2012. augusztus 29-én. Az Ajánlattevő a közleményben felhívta a
Társaság kisrészvényeseit arra, hogy részvényeiket 2012. szeptember 12-ig transzferálják át az
Ajánlattevőnek. A megszabott határidő lejártáig összesen 55.579, azaz ötvenötezer-ötszázhetvenkilenc darab
"A" sorozatú törzsrészvényt (HU0000072715) nem transzferáltak át az Ajánlattevő számlájára.
A Társaság Igazgatósága a Tpt. 76/D. § (5) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségének eleget téve
2012. szeptember 24-i hatállyal érvénytelenné nyilvánította a határidőben át nem transzferált részvényeket.
Felkérte továbbá a KELER Zrt-t az érvénytelenített részvények törlésére, valamint a törölt részvények
helyébe lépő, azokkal megegyező darabszámú, azonos jogokat megtestesítő új törzsrészvények
keletkeztetésére.
A KELER Zrt. az Igazgatóság határozatának megfelelően 2012. szeptember 24. napján az érvénytelenített
részvényeket törli és keletkezteti a törölt részvények helyébe lépő, azokkal megegyező darabszámú, azonos
jogokat megtestesítő új "A" sorozatú törzsrészvényeket.
Az Igazgatóság az új részvényeket az Ajánlattevőnek részvényenként 300 Ft vételáron fogja átruházni 2012.
szeptember 24. napján. Az Ajánlattevő a befektetési szolgáltatók (értékpapír számlavezetők) által
beazonosított részvényeseknek az érvénytelenített részvények ellenértékét az érintett részvényesek
értékpapír-számlavezetői útján fogja megfizetni 2012. szeptember 27. napjáig a Concorde Értékpapír Zrt.
(székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50., cégjegyzékszám: Cg.01-10-043521; a továbbiakban Lebonyolító)
közreműködésével (kapcsolattartó: Pell Barbara, Tel: 1/489-2255). Az SZJA törvény 67/A §-ában foglaltak
alapján az ügylettel összefüggésben sem az Ajánlattevőt, sem a Lebonyolítót, sem a befektetési szolgáltatót
adó (adóelőleg) levonási kötelezettség nem terheli. A jövedelmet és az adót a jövedelmet szerző
magánszemély az ellenőrzött tőkepiaci ügyletről a befektetési szolgáltató által kiadott bizonylat és saját
nyilvántartása alapján állapítja meg, az adóévről benyújtandó bevallásában vallja be, valamint az adót a
bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg.
A be nem azonosított részvénytulajdonosok részvényei ellenértékének megfizetési módjáról szeptember 27én határoz a Társaság.
A Társaság összes részvényének ezzel az Ajánlattevő és a vele összehangoltan eljáró személyek válnak
tulajdonosává.
Budapest, 2012. szeptember 17.
A Tvnetwork Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága

