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Rendkívüli tájékoztatás

A Pannon-Váltó Nyrt. (továbbiakban Társaság) ezúton tájékoztatja Tisztelt
részvényeseit, hogy a Társaság igazgatósága a 2017. május 18.-án megtartott
ülésén a következő döntéseket hozta:

1,. A Társaság részvényei jelenleg egyetlen szabályozott piacon, a Budapesti
Értéktőzsdén (továbbiakban BÉT) forognak.

Az igazgatóság áttekintette, hogy a Társaság számára a tőzsdei jelenlét
milyen előnyökkel illetőleg hátrányokkal jár. Ennek során megállapította,
hogy a Társaság részvényeinek tőzsdei forgalma tartósan alacsony, jelentős
érdeklődés nincs a részvények iránt. Emellett a Társaság jövőben olyan
akvizíciót, amely a tőkepiacon keresztüli tőkebevonást tenne szükségessé
nem tervez, így kijelenthető, hogy a Társaság számára a tőzsdei jelenlét nem
indokolt. A Társaság Igazgatósága ezért kezdeményezi, hogy a Társaság
részvényei a BÉT-ről kivezetésre kerüljenek.

Ezen döntés meghozatalára a Társaság közgyűlése jogosult, ezért az
Igazgatóság döntött a Társaság rendkívüli közgyűlésének 2017. június 27.
napjának délelőtt 10 órájára, a Társaság 1039 Budapest, Kossuth üdülőpart
102. alatt található székhelyére történő összehívásáról a Társaság
részvényeinek BÉT-ről történő kivezetése érdekében szükséges döntések
meghozatala céljából.

A Társaság a rendkívüli közgyűlés meghívóját külön tájékoztatásként a mai
napon közzétette.
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2,. Az Igazgatóság áttekintette a Pannon-Váltó részvények elmúlt egy évben
történő tőzsdei forgalmát illetőleg a részvények árazását. Az Igazgatóság a
Tőkepiaci törvény előírásai és az eddigi forgalmi adatok alapján
megállapította, hogy a tőzsdei kivezetés esetén várhatóan az egy részvényre
jutó saját tőke értéke lesz a részvények megvásárlásánál irányadó árfolyam –
az elmúlt egy év legmagasabb tőzsdei árfolyama 910 Ft. – így azt a
javaslatot teszi, hogy a Tőzsdei kivezetésről döntő közgyűlésen a részvények
Társaság általi megvásárlásának ára 1 darab 1.000 Ft-os névértékű részvény
után 1.800 Ft legyen, amely összeg meghaladja az egy részvényre jutó saját
tőke összegét a 2016. december 31.-i fordulónapi konszolidált
meérlegbeszámoló alapján.

Budapest, 2017. május 18.

Pannon-Váltó Nyrt.


