HIRDETMÉNY ALAPTŐKE LESZÁLLÍTÁSÁRÓL
Az evoBank Zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: „Társaság”) az
alábbi közleményt teszi közzé:
A társaság adatai:
Székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.
Cégjegyzékszám: 01-10-041371
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10343386-2-44
Döntés az alaptőke leszállításáról:
A Társaság Közgyűlése a 2014. július 23. napján meghozott 03/2014. (VII. 23.) számú
határozatával – a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) vonatkozó rendelkezései, illetőleg
a Társaság Alapszabálya alapján – döntött a Társaság alaptőkéjének 4.166.690.000,- Ft,
azaz
négymilliárd-százhatvanhatmillió-hatszázkilencvenezer
forint
összegről
3.434.632.000,Ft,
azaz
Hárommilliárd-négyszázharmincnégymillióhatszázharminckettőezer forint összegre történő leszállításáról.
Az alaptőke leszállításának oka, mértéke és végrehajtásának módja:
a) Az alaptőke leszállításának oka: veszteségrendezés.
b) Az alaptőke leszállítás összege: 732.058.000,- Ft, azaz hétszázharminckettőmillióötvennyolcezer forint, azzal hogy a részvények jellemzői nem változnak, valamennyi
részvény változatlan névértékű törzsrészvény, csak a számuk csökken;
c) Az alaptőke leszállítás végrehajtásának módja: a részvények darabszámának arányos
csökkentése, aminek technikai lebonyolítása egyszerű, tekintettel arra, hogy a cég
részvényei dematerializáltak (a KELER-nél ún. részleges törlés): az Igazgatóság az alaptőke
leszállításának cégnyilvántartásba történő bejegyzését követően tizenöt napon belül értesíti
a központi értéktárat és a részvényesek értékpapírszámla-vezetőit az alaptőke leszállítása
következtében a részvényesek részvénytulajdonában beállt változásról, amely a részleges
törlést végrehajtja.
Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéje 3.434.632.000,- Ft, azaz
Hárommilliárd-négyszázharmincnégymillió-hatszázharminckettőezer
forint,
amely
3.434.632 darab, azaz hárommillió-négyszázharmincnégyezer-hatszázharminckettő
darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű részvényre oszlik.
Felhívás a hitelezők részére
A fentiekre tekintettel felhívjuk a Társaság hitelezőit, hogy a jelen hirdetmény első
alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem
vált követeléseik után – az alábbi kivételekkel – biztosítékra tarthatnak igényt.
Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal
arányos biztosítékkal – jogszabály vagy szerződés alapján – már rendelkezik, vagy ha a
részvénytársaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
Az ismert hitelezőket a Társaság közvetlenül is értesíti.
A társaság hitelezői a jelen hirdetmény második közzétételétől számított harmincnapos
jogvesztő határidőn belül jogosultak bejelenteni, ha a Társaság alaptőkéjének leszállításával
összefüggésben biztosítékra tartanak igényt. A hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 82. § (1) értelmében a Bankkal szemben
fennálló követeléseket biztosítékkal ellátottnak kell tekinteni.

