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H I R D E T M É N Y  

a Dél-Zalai Áruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeinek 

dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról 

 

 

A Dél-Zalai Áruház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8800, 

Nagykanizsa, Zrínyi u.15., cégjegyzékszáma: 20-10-040151, a továbbiakban: Dél-Zalai 

Áruház Zrt. vagy Társaság) részvényesei a Társaság 2006. július 30-i közgyűlésén döntöttek a 

Dél-Zalai Áruház Zrt. által kibocsátott 121.800 db, egyenként 572 Ft névértékű törzsrészvény 

(ISIN azonosító: HU0000071196), a 82.700 db, egyenként 572 Ft névértékű 

osztalékelsőbbségi részvény (ISIN azonosító: HU0000071204), a 24.000 db, egyenként 572 

Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvény (ISIN azonosító: HU0000071212), valamint a 

14.000 db, egyenként 572 Ft névértékű kamatozó részvény (ISIN azonosító: HU0000071220) 
dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról, és felhatalmazta a Társaság 

Vezérigazgatóját (a továbbiakban: Vezérigazgató), hogy a részvények átalakításához 

kapcsolódó szükséges intézkedéseket megtegye.  

 

I. Felhívás a nyomdai úton előállított részvények benyújtására 

Az Vezérigazgató a közgyűlési határozatban rögzített felhatalmazás alapján jelen 

hirdetménnyel felhívja a tisztelt részvényeseket, hogy a nyomdai úton előállított részvényeiket 

átalakítás céljából nyújtsák be a jelen hirdetményben foglaltak szerint. Az értékpapír 

tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy 

befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-

szerződést kötött.  

 

A részvényesek minden szabályszerűen benyújtott, nyomdai úton előállított részvény után a 

benyújtott részvénnyel azonos névértékű, azonos részvényesi jogokat megtestesítő 

dematerializált részvény értékpapírszámlán történő jóváírására jogosultak.  

 

II. A nyomdai úton előállított részvények szabályszerű benyújtása 

A részvényesek abban az esetben nyújtják be szabályszerűen a részvényeiket, ha:  

a) a nyomdai úton előállított részvényeket a jelen hirdetményben meghatározott 

benyújtási időszak alatt,  

b) a jelen hirdetményben meghatározott begyűjtőhelyen benyújtják,  

c) és azzal egyidejűleg átadják az alábbiakban meghatározott Részvényesi 

Nyilatkozatukat, melyben többek között megadják az aktív értékpapír-számlájuk 

számát. 

Ezen feltételek együttes teljesülésének hiányában az adott részvény be nem nyújtott 

részvénynek tekintendő. A benyújtás módja a Hirdetmény III. pontjában foglaltak szerint 

történik. 

 

Amennyiben a részvényes által a Részvényesi Nyilatkozatban megadott értékpapírszámla a 

dematerializált részvények előállításának napján már nem aktív, úgy a dematerializált 

részvények a részvényes számláján nem írhatók jóvá. A részvényes az őt megillető 

dematerializált részvényeket csak az értékpapír-számlájával kapcsolatos hiány pótlását 

követően, külön eljárásban kérheti a Társaságtól.  
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Amennyiben a nyomdai úton előállított részvények érvényes benyújtására a benyújtási 

időszak alatt nem kerül sor, úgy a benyújtás feltételei nem teljesülnek és így a dematerializált 

részvények jóváírása az átalakítás napján, a részvényes értékpapír-számláján nem történik 

meg. 

 

III. A nyomdai úton előállított részvények benyújtásának ideje és módja  

A nyomdai úton előállított részvények benyújtására nyitva álló időszak:  

2016. július 01 - 2016. augusztus 31. 

A nyomdai úton előállított részvényeket a Dél-Zalai Áruház Zrt. székhelyén (8800 

Nagykanizsa, Zrínyi u. 15.) CÉLPONT ÜZLETHÁZ  tetőtéri (3. emelet) irodáiban Zsohár 

Katalinnál és Csizmadia Péternénél kell benyújtani munkanapokon 9.00-11.00 és 13.00-15.00 

óra közötti időben. 

A benyújtással egyidejűleg a részvényesek kötelesek átadni a Társaságnak a Részvényesi 

Nyilatkozatot is, melyben szükséges megjelölni azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, 

amellyel értékpapírszámla-szerződést kötöttek. Megfelelően kitöltött Részvényesi Nyilatkozat 

hiányában a benyújtás nem tekinthető szabályszerű benyújtásnak, ezért azt a Társaság úgy 

tekinti, mintha a részvényes a benyújtást elmulasztotta volna. 

 

A Társaság tájékoztatja a részvényeseket, hogy az értékpapírszámla megnyitásához a 

befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél személyes jelenlét szükséges, továbbá személyes 

azonosító adataik és azonosító okmányaik (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló 

hatósági igazolvány, adóigazolvány) bemutatása is szükséges. A Vezérigazgató javasolja 

részvényeseinek, hogy a benyújtás és a részvény-átalakítás minél problémamentesebb 

lebonyolítása érdekében győződjenek meg arról, hogy a megjelölni kívánt értékpapírszámla 

alkalmas-e dematerializált értékpapírok nyilvántartására. 

 

IV. A részvény átalakítás folyamata 

A Vezérigazgató a Társaság közgyűlésének határozata, az átalakítással érintett részvény-

sorozatok dematerializált előállítási módját tartalmazó hatályos létesítő okirata alapján, és a 

Társaság részére szabályszerűen benyújtott nyomdai úton előállított részvények összesítését 

követően utasítja a KELER Zrt.-t a dematerializált részvények előállítására. A Társaság 

utasítja a KELER Zrt-t. a dematerializált részvények előállítása során a dematerializált 

részvények utasításnak megfelelő allokálására, annak érdekében, hogy a részvényes által 

megjelölt értékpapír-számlán haladéktalanul jóváírásra kerüljenek.  

 

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 

2016. szeptember 01. 

A nem szabályszerűen benyújtott, vagy be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények 

helyébe lépő dematerializált részvények a Dél-Zalai Áruház Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett 

központi értékpapír-számláján kerülnek jóváírásra és nyilvántartásra, azzal, hogy a számlán 

lévő értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó tulajdonosát illeti. 

 

Az átalakítás napjával a Társaság az átalakított értékpapír-sorozatokat érvénytelenné 

nyilvánítja és dematerializált értékpapírrá alakítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott 

értékpapírok sorszámát a kibocsátó nyilvántartásba veszi. 
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V. Az átalakítási időszak alatt érvényesen be nem nyújtott, nyomdai úton előállított 

részvények tulajdonosainak jogai 

 

Az érvénytelenné nyilvánított, a részvényes birtokában lévő értékpapír forgalom tárgya nem 

lehet, azonban annak bemutatásával tulajdonosa követelheti  

a.) a dematerializált részvények kiadását, vagyis azok értékpapírszámlán történő 

jóváírását, – amelyhez a részvényes köteles megadni az értékpapírszámlájának számát,  

b.) amennyiben az átalakított értékpapírok értékesítése megtörtént, úgy az értékesített 

dematerializált részvény értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó 

vételárára, tekintettel arra, hogy a benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-

tulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az 

ellenérték kifizetése érdekében a részvényesnek szükséges megadni fizetési 

számlájának vagy ügyfélszámlájának számát, valamint az ellenérték számfejtéséhez 

szükséges adatokat a részvényekhez kapcsolódó adózási célokból. A pénzkövetelés 

elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére vonatkozó szabályok 

érvényesek.  

 

VI. Be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyett kibocsátott 

dematerializált részvények értékesítése 

A Társaság, az átalakítási időszak alatt érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított 

részvények helyébe lépő dematerializált részvényeket az átalakítástól számított hat hónapon 

belül – befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével – értékesíti. Az értékesítés 

ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számláján köteles 

nyilvántartani. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Társaság az értékesítésre nyitva 

álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.  

 

A Társaság az értékesítési folyamatra vonatkozó részletes tájékoztatást a későbbiekben fogja 

közzétenni, azonban tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy már megkezdődtek az 

értékesítési folyamatban kötelezően közreműködő befektetési vállalkozások, hitelintézetek 

kiválasztására irányuló tárgyalások. 

 

Az értékesítés eredményéről a Társaság hirdetményben tájékoztatja a részvényeseket. 

 

VII. A részvénykönyvi bejegyzés  

A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a nyomdai úton előállított részvények 

részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzései megszűnnek. A dematerializált 

részvényekre vonatkozóan a Társaság az átalakítás napjára új részvénykönyvet állít fel. 

  

VIII. Információ 

Az átalakítással kapcsolatos bármilyen kérdésben a Dél-Zalai Áruház Zrt. munkatársai 

készséggel állnak a részvényesek rendelkezésére munkanapokon 7.30-tól 16 óráig az alábbi 

elérhetőségeken vagy a Társaság székhelyén. Tel: 06-93-537-021, e-mail: info@abcdz.hu, 

személyesen: Zsohár Katalin és Csizmadia Péterné. A benyújtással kapcsolatos eljárás minél 

problémamentesebb lebonyolítása érdekében javasoljuk részvényeseinknek, hogy a 

befektetési szolgáltató felkeresésekor vigyék magukkal a jelen közleményt, hogy pontosan 

egyeztetni tudják számlavezetőjükkel a benyújtáshoz szükséges teendőket. 

 

kelt: Nagykanizsa, 2016. június 30. Dél-Zalai Áruház Zrt. 

 Vezérigazgatója 


