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Rendkívüli közzététel 

kétmilliárd forintos tőkeemelésről  

 

A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.; 

cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-141019, a továbbiakban: „Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit 

az alábbiakról:  

A NAP Nyrt. Igazgatósága a Társaság közép- és hosszútávú stratégiai céljainak megvalósítása 

érdekében - új részvények zártkörű kibocsátásával - 1 milliárd forintos addicionális tőkebevonásra 

tett javaslatot a Társaság közgyűlésén, 2021. november 15-én. A Közgyűlés az előterjesztést 

megvitatta, és határozatában az Igazgatóság előterjesztését meghaladó tőkebevonás lehetőségét 

is megteremtette a részvények átvételére és azok ellenértékének szolgáltatására vonatkozó 

előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot (szándéknyilatkozat) tett személyek számára.  

A 2021. november 16. és 2021. november 22. közötti jegyzési időszakban a részvények átvételére 

jogosult befektetők az eredetileg tervezett összeg kétszeresét elérő, összesen 2.000.000.000 

forint tőkeemelést jelentő kötelezettségvállalási nyilatkozatokat tettek, és az újonnan 

kibocsátásra kerülő részvények ellenértékét hiánytalanul befizették.  

Fentiek alapján a Társaság Igazgatósága megállapította, hogy a részvényjegyzés és az 

alaptőkeemelés sikeres volt, a tényleges alaptőkeemelés összege 2.000.000.000 Ft, és az újonnan 

forgalomba hozott részvények száma 2.000.000 db. A Társaság alaptőkéje az alaptőke-emelés 

eredményeként 4.650.000.000 Ft-ra emelkedik, amely 4.650.000 db, egyenként 1.000 Ft 

névértékű névre szóló törzsrészvényből áll. 

A frissen bevont tőkét a Társaság elsősorban további naperőművek megvásárlására és 

növekedésének finanszírozására fordítja. Az akvizíciók előkészítése érdekében a Társaság 

megkezdte a megvásárolni kívánt társaságok pénzügyi, műszaki és jogi átvilágítását. 

Az alaptőke-emelés keretében kibocsátásra kerülő részvényeknek a részvények átvételére 

kötelezettséget vállaló és a pénzbeli hozzájárulást teljesítő részvényesek megadott 

értékpapírszámláin történő jóváírására az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően, a 

részvények KELER Zrt. általi keletkeztetésével kerül sor. 

A Társaság az új részvényeket bevezeti a BÉT Xtend piacára. A tőkeemelés következtében a 

Társaság részvényeinek közkézhányada a teljes részvényszámhoz viszonyítva várhatóan 30% fölé 

emelkedik.  

Felhívjuk a Tisztelt Részvényesek figyelmét, hogy a tőkeemelés következtében a részvényekkel 

gyakorolható szavazati jogok mértéke megváltozik, amely a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvény 61. §-a szerint bejelentési kötelezettséget keletkeztethet.  

 

Budapest, 2021. november 24.  

 

NAP Nyrt.  

Igazgatósága 
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