Tulajdonosi bejelentés
FreeSoft Nyrt. és részvényesei, a Credicet Fejlesztési Zrt., az Image
Consulting és Marketing Kft. valamint Boródi Ferenc közös
tulajdonosi bejelentése

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) és részvényesei a Credicet Fejlesztési
Zrt., az Image Consulting és Marketing Kft. valamint Boródi Ferenc a FreeSoft Nyrt.
Igazgatóságának tagja ezúton közösen tájékoztatják a pénz- és tőkepiac szereplőit, a
következő FreeSoft részvény adásvételéről.
A mai napon, 2010.06.18-án a Credicet Fejlesztési Zrt. (8000 Székesfehérvár, Malom u. 1.,
Cgj.: 07-10-001094) és az Image Consulting és Marketing Kft. (1173 Budapest, 519. u. 1.,
Cgj.: 01-09-069128) a következő tranzakciót hajtották végre belső portfolió átalakítás miatt.
A két társaság egy cégcsoportba tartozik, és a 2008.11.26.-i bejelentetésüknek megfelelően
továbbra is összehangoltan járnak el.
A Credicet Fejlesztési Zrt megvásárolt 39.227 db FreeSoft részvényt tőzsdén kívül, az Image
Consulting és Marketing Kft.-től 3.537 Ft/db áron. A Credicet Fejlesztési Zrt. közvetlen
tulajdona 53.200 db-ról 92.427 db-ra növekedett (2,83%-ról 4,92%-ra). Az Image Consulting
és Marketing Kft közvetlen tulajdona 52.500 db-ról 13.273 db-ra csökkent (2,79%-ról 0,71%ra). Az azonos tulajdonosi körhöz tartozó együttműködő két cég együttes tulajdoni aránya
nem változott meg, továbbra is 105.700 db FreeSoft részvényt birtokolnak, ami 5,62%-os
részesedésnek felel meg.
Boródi Ferenc a FreeSoft Nyrt. igazgatóságának tagja közvetlenül 63,44%-ban, közvetetten
35,10%-ban tulajdonosa a Creditcet Zrt.-nek, amely cégnek ő a vezérigazgatója is. A
fennmaradó 1,46%-os közvetett tulajdonos Boródi Janka, aki Boródi Ferenc lánya. Az Image
Consulting és Marketing Kft. 96,7%-os tulajdonosa és ügyvezető igazgatója Király Gabriella
aki Boródi Ferenc felesége. Az Image Kft. 3,3%-os tulajdonosa Király Gabriella fia, Sárdi
Gábor.
A FreeSoft részvény tranzakciót követően Boródi Ferencnek a FreeSoft Nyrt. igazgatósági
tagjának közvetett tulajdona 52.422 db FreeSoft részvényről 91.075 db-ra nőtt (2,79%-ról
4,84%-ra). Feleségének, Király Gabriellának közvetett tulajdona 50.768 db FreeSoft
részvényről 12.835 db-ra csökkent (2,70%-ról 0,68%-ra). A Boródi család együttes tulajdoni
aránya nem változott meg a FreeSoft Nyrt.-ben, továbbra is közvetetten a Credicet Zrt.-n és a
Image Kft.-n keresztül 105.700 db FreeSoft részvényt birtokolnak, ami 5,62%-os
részesedésnek felel meg.
Budapest, 2010.06.18.

FreeSoft Nyrt.

FreeSoft Nyrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Tel: 371 2910; Fax: 371 2911 E-mail: fs.inf@freesoft.hu Web: www.freesoft.hu

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány
Credicet Fejlesztési Zrt. és az Image Consulting és Marketing Kft. bejelentése

1.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódikii: FreeSoft Nyrt.
2.
A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3.
A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: [1] Credicet Fejlesztési Zrt.,
[2] Image Consulting és Marketing Kft.
4.
A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv:5.
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2010. június 18.
6.
Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 7.
Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények
osztálya/típusa (lehetőleg
az ISIN-kód
használatával)

HU 0000071030
(Credicet Fejlesztési Zrt )
HU 0000071030
(Image Consulting és
Marketing Kft)
A) RÉSZÖSSZEG (a
szavazati jogok
összesítése alapján)

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Részvények
száma

Szavazati jogok számax

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetettxii

Közvetlen

Közvetett

Szavazati
jogok számaix

53.200

53.200

92.427

92.427

0

4,92 %

0%

52.500

52.500

13.273

13.273

0

0,71 %

0%

105.700

105.700

105.700

105.700

0

5,62 %

0%

Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii:
A pénzügyi eszköz,
Lejárat időpontjaxiv
illetőleg megállapodás
típusa

Felhasználási/átváltási
időszak/határidőxv

Az eszköz
felhasználása/átváltása esetén
megszerezhető szavazati jogok
száma

Szavazati jogok %-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)

szavazati jogok száma

szavazati jogok %-a

105.700

105.700

5,62 %

8.
Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi:
9.
Meghatalmazott útján történő szavazás esetében:
[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár.
10.
További információk, ha szükséges:
Kelt Budapest. 2010. június 18.

A formanyomtatvány melléklete
a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai:
Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): [1] Credicet Fejlesztési Zrt.
[2], Image Consulting és Marketing Kft.
Cím (jogi személyek esetében székhely): [1] 8000 Székesfehérvár, Malom u. 1
[2] 1173 Budapest, 519. u. 1.
Telefonszám:
Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy): [1] BoródiFerenc vezérigazgató
[2], Király Gabriella ügyvezető igazgató
b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a bejelentést):
Teljes név:
Cím:
Telefonszám:
Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege)
Kelt: Budapest. 2010. június 18.

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy
elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány
Boródi Ferenc, Király Gabriella, Boródi Janka és Sárdi Gábor bejelentése

1.
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog
kapcsolódikii: FreeSoft Nyrt.
2.
A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
3.
A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Boródi Ferenc, Boródi Janka, Király Gabriella és Sárdi Gábor
4.
A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv:5.
Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2010. június 18.
6.
Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 7.
Bejelentett adatok:

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények
osztálya/típusa (lehetőleg
az ISIN-kód
használatával)

HU 0000071030
(Boródi Ferenc)
HU 0000071030
(Boródi Janka)
HU 0000071030
(Király Gabriella)
HU 0000071030
(Sárdi Gábor)
A) RÉSZÖSSZEG (a
szavazati jogok
összesítése alapján)

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Szavazati
jogok számaix

Részvények
száma

Szavazati jogok számax

Közvetett

Közvetett

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetettxii

Közvetlen

Közvetett

52.422

52.422

0

0

91.075

0%

4,84%

778

778

0

0

1.352

0%

0,07%

50.768

50.768

0

0

12.835

0%

0,68%

1.732

1.732

0

0

438

0%

0,02%

105.700

105.700

0

0

105.700

0%

5,62 %

Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii:
A pénzügyi eszköz,
Lejárat időpontjaxiv
illetőleg megállapodás
típusa

Felhasználási/átváltási
időszak/határidőxv

Az eszköz
felhasználása/átváltása esetén
megszerezhető szavazati jogok
száma

Szavazati jogok %-a

Szavazati jogok %-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)

szavazati jogok száma

szavazati jogok %-a

105.700

105.700

5,62 %

8.
Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi
eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi:
9.
Meghatalmazott útján történő szavazás esetében:
[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár.
10.
További információk, ha szükséges:
Kelt Budapest. 2010. június 18.

A formanyomtatvány melléklete
a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai:
Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): Boródi Ferenc, Király Gabriella, Boródi Janka és Sárdi Gábor
Cím (jogi személyek esetében székhely): 1173 Budapest, 519. u. 1.
Telefonszám:
Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy):
b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a bejelentést):
Teljes név:
Cím:
Telefonszám:
Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege)
Kelt: Budapest. 2010. június 18.

Tájékoztató a formanyomtatvány kitöltéséhez
i

Ezt a nyomtatványt el kell küldeni a kibocsátó (eredeti kibocsátó) részére, továbbá egyidejűleg be kell nyújtani a Felügyelethez.

ii

A jogalany teljes neve, vagy a kibocsátó (eredeti kibocsátó) azonosítására szolgáló egyéb információ.

iii

Itt a Tpt. 61. §-ában foglaltakkal összhangban az alábbi személy(ek) megjelölése szükséges:
a)

a részvényes;

b)

a Tpt. 61. § (5) bekezdésének b)-h) pontjában szereplő esetekben szavazati jogokat megszerző, értékesítő vagy azokat gyakorló természetes
vagy jogi személy;

c)

a Tpt. 61. § (5) bekezdésének a) pontjában említett megállapodás minden aláíró fele;

d)

pénzügyi eszközök birtokosa, aki jogosult olyan már kibocsátott részvények megszerzésére, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak.

A Tpt. 61. § (5) bekezdésének b)–h) pontjában említett ügyletekhez kapcsolódóan az alábbi személy(ek) megjelölése szükséges:
a b) pontjában meghatározott esetben a szavazati jogokat megszerző, és azok gyakorlására a megállapodás értelmében jogosult természetes személy vagy
jogi személy, és a szavazati jogokat ellenszolgáltatás fejében ideiglenesen átruházó természetes személy vagy jogi személy;
a c) pontjában meghatározott esetben a biztosítékot birtokló természetes személy vagy jogi személy, feltéve, hogy a természetes vagy jogi személy
ellenőrzi a szavazati jogokat és bejelenti azok gyakorlásának szándékát, valamint az ezen körülmények között a biztosítékot elhelyező természetes vagy
jogi személy;
a d) pontjában meghatározott esetben a részvényeknél haszonélvezettel rendelkező természetes személy vagy jogi személy, ha ez a személy jogosult a
részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására, valamint a haszonélvezet létesítésekor a szavazati jogokat értékesítő természetes vagy jogi
személy;
az e) pontjában meghatározott esetben az ellenőrző természetes személy vagy jogi személy, és az ellenőrzött vállalkozás, amely egyéni alapon a Tpt. 61. §ának (1) bekezdése, illetve (5) bekezdésének a)–d) pontja értelmében, vagy az említett esetek kombinációja alapján bejelentési kötelezettséggel
rendelkezik;
az f) pontjában meghatározott esetben a letétbe helyezett részvények megőrzője, ha a nála letétbe helyezett részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat
saját belátása szerint gyakorolhatja, valamint a letétbe helyező, aki engedélyezi a megőrző számára a szavazati jogok saját belátása szerinti gyakorlását;
a g) pontjában meghatározott esetben a szavazati jogokat birtokló természetes vagy jogi személy;
a h) pontjában meghatározott esetben a meghatalmazott, ha saját belátása szerint gyakorolhatja a szavazati jogokat, és a meghatalmazottat meghatalmazó
részvényes, aki engedélyezi a meghatalmazott számára a szavazati jogok saját belátása szerinti gyakorlását.
iv

A Tpt. 61. §-a (5) bekezdésének b)–h) pontjában említett esetekben alkalmazandó. Itt annak a részvényesnek a teljes neve szerepel, aki ezen joghelyen említett

természetes személy vagy jogi személy szerződő fele, kivéve ha a részvényes által birtokolt szavazati jogok százalékaránya alacsonyabb annál a legalacsonyabb
küszöbértéknél, amelyet a nemzeti jog a szavazati jogokban való részesedések közzétételére meghatározott.
v

A küszöb átlépésének időpontja rendes esetben az az időpont, amikor a megvásárlás, az értékesítés vagy a szavazati jogok gyakorlásának lehetősége hatályba

lép. A passzív átlépések esetében az az időpont, amikor a társasági esemény megtörtént.
vi

A Tpt. 61. § szerinti bejelentési kötelezettség alól történő mentesülés esetén nem kell összesíteni a közvetlen és a közvetett adatokat, azonban fel kell tüntetni a

mentesüléssel kapcsolatos információkat a formanyomtatvány mellékletében foglaltak szerint
vii

Adja meg az előző bejelentésben közzétett helyzetet. Amennyiben a kiváltó ügyletet megelőző helyzet a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alatt volt, kérjük,

írja be: „a minimális küszöbérték alatt”.
viii

Ha a részesedés aránya a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alá esett, előfordulhat, hogy a nemzeti jog értelmében nem szükséges közzétenni a részesedés

mértékét, csak a tényt, hogy az új részesedés a minimális küszöbérték alatt van.
A Tpt. 61. §-a (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben nem kell közzétenni a megállapodás szerződő feleinek egyéni részesedését, kivéve, ha
valamely fél egyénileg elér vagy átlép egy, a Tpt. 61. §-ának (1) bekezdésében meghatározott küszöbértéket. Megállapodás megkötésekor, módosításakor vagy
megszűnésekor alkalmazandó rendelkezés.
ix

Közvetlen és közvetett.

x

Kombinált birtoklás (szavazati jogok részvénnyel egybekötött „közvetlen birtoklása”, és önálló, „közvetett birtoklása”) esetén ossza szét a szavazati jogok

számát és százalékarányát a közvetlen és közvetett oszlopokra; ha nincs kombinált birtoklás, hagyja üresen a vonatkozó rovatot.
xi

A bejelentő fél által birtokolt részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok (Tpt. 61. § (1) bekezdés).

xii

A részvények birtoklásától függetlenül a bejelentő fél által birtokolt szavazati jogok (Tpt. 61. § (5) bekezdés).

xiii

A részesedés mértékét akkor is szükséges közzétenni, ha a részesedés aránya a legalacsonyabb küszöbérték (5%) alá esett

xiv

A pénzügyi eszköz esedékessége/lejárata, azaz az időpont, amikor a részvények megszerzésének joga lejár.

xv

Ha a pénzügyi eszköznek van ilyen időszaka, határozza meg ezt az időszakot (pl. háromhavonta egyszer [időpont]-tól kezdődően).

xvi

A bejelentésnek tartalmaznia kell azoknak az ellenőrzött vállalkozásoknak a nevét, amelyeken keresztül a szavazati jogokat birtokolják. A bejelentésnek

továbbá tartalmaznia kell az egyes ellenőrzött vállalkozások által birtokolt szavazati jogok számát és százalékarányát. Amennyiben az ellenőrzött vállalkozás
egyénileg a legalacsonyabb küszöbértékkel (5%) megegyező vagy annál magasabb arányban birtokol szavazati jogokat, és amennyiben az anyavállalat
bejelentése szándék szerint az ellenőrzött vállalkozás bejelentési kötelezettségére is kiterjed.

