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Részvények érvénytelenítéséről és új részvények kibocsátásáról 
szóló vezérigazgatói Határozatról 

 
 
 
Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. (Egis) mellékelten közzéteszi vezérigazgatói Határozatát, amely 
2013.12.11-ei hatállyal érvénytelennek nyilvánítja mindazon Egis részvényeket, amelyeknek 
az Arts et Techniques du Progrès (Servier) részére történő átadását a részvényesek nem 
tették meg a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 76/D.§-a alapján meghirdetett és 
2013.11.29-ével zárult időszak alatt.  
 
A Határozatnak megfelelően az érvénytelenített részvények törlésére, illetve azok helyébe új 
részvények kibocsátására kerül sor az Arts et Techniques du Progrès javára. 
 
Az Egis felkérte a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-t az érvénytelenített 
részvények részleges törlésében, valamint rábocsátással a törölt részvények helyébe lépő, 
azokkal megegyező darabszámú, azonos jogokat megtestesítő új törzsrészvények 
keletkeztetésében történő közreműködésre. Az érvénytelenítés, törlés, keletkeztetés napja: 
2013.12.11. 

A fentiek alapján az Arts et Techniques du Progrès (Servier) az Egis valamennyi részvényé-
nek tulajdonosává válik. 

 
 
 
Budapest, 2013.12.02. 
 
 
 Egis Gyógyszergyár Nyrt. 
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Hatarozat 

Reszvenyek ervenyteleniteserol, uj reszvenyek kibocsatasar61 

Az. Egis Gy6gyszergyar Nyilvanosan MOKOdo Reszvemytarsasag (1106 Budapest, Kereszturi 
ut 30-38.; cegjegyzekszama: 01-10-041762; a tovabbiakban Kibocsat6 vagy Egis) az altala 
kibocsatott reszvenysorozatba (ISIN: HU0000053947) tartoz6 60932 darab nevre sz616, 
azonos szavazati jogot megtestesit6 dematerializalt torzsreszvenyet a t6kepiacr61 sz616 2001. 
evi CXX. t6rveny (Tpt.) 761D. § (5) bekezdeseben foglalt torvenyi kotelezettsegenek eleget 
teve 2013.12.11-ei hatallyal ervenytelennek nyilvanitja, es helyettuk uj reszvenyeket 
bocsat ki (azonos darabszammal, azonos tulajdonosi jogokkal), amely uj reszvenyeket a Tpt. 
76/0. § (1) es (2) bekezdese alapjan veteli jogat gyakorl6 ajanlattev6, az Arts et Techniques 
du Progres (szekhely: 25 rue Eugene Vignat, 45000 Orleans, Franciaorszag; a tovabbiakban 
Ajanlattev6) rendelkezesere bocsat. A fentiek alapjan ervenytelenitett reszvenyeket az 
ertekpapir-szamlavezet6k k6telesek az ervenytelenitest kovet6en haladektalanul, de 
legkes6bb 2013.12.11-en 14.00 6raig a Kibocsat6 05601000000 sz. ertekpapir-szamlajara 
transzferalni. Az. ervenytelenitett reszvenyek elleneben a Kibocsat6 reszvenyenkent 28 000 Ft 
ellenerteket utal at az iIIetekes ertekpapir-szamlavezet6k szamlajara. Az. ellenertek kifizetese 
Ogyeben az Egis 2013.12.11-en vagy azt kovet6en veszi fel a kapcsolatot az ertekpapir
szamlavezet6kkel. 

Indokolas: 

Az Ajanlattev6 az Egis valamennyi reszvenyere 6nkentes nyilvanos veteli ajanlatot tett, majd a 
Tpt. 76/0. § (1) es (2) bekezdesei alapjan az 6nkentes nyilvanos veteli ajanlat eredmenyekent 
birtokaba nem kerOlt reszvenyek vonatkozasaban - 2013.11.14-en a www.bet.hu. a 
www.egis.hu es a www.kozzetetelek.hu weboldalakon k6zzetett nyilatkozataban - elt veteli 
jogaval. Az. Ajanlattev6 a veteli jog gyakorlasar61 sz616 nyilatkozataban jelezte a 
reszvenyeseknek, hogy Egis reszvenyeiket 2013. november 29-eig kotelesek a megadott 
ertekpapir-szamlara az Ajanlattev6nek transzferaltatni. A megszabott hatarid6 lej8rtaig 
osszesen 60 932, azaz hatvanezer-kilencszazharminckett6 darab lOrzsreszvenyt nem 
transzferaltak at az Ajanlattev6 szamlajara. Ezen reszvenyek vonatkozasaban a Kibocsat6 a 
fentiek szerint jar el a Tpt. 76/0. § (5) bekezdeseben foglalt lOrvenyi felhatalmazas es 
kotelezettseg alapjan. 

Budapest, 2013.12.02. 

Egis Gy6gyszergyar Nyrt. 
1106 Budapest. Keresztari (it 30-38. 
Levelcim: 1475 Budapest 10 pt. 100 
T elefon: +36-1-803-5555, tax: +36-1-803-5529 
F6varosi Ttirvenyszek Cegbfr6saga: 01-10-041762 
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