Hirdetmény
nyomdai úton előállított részvények dematerializált részvényekké történő átalakításáról
A ZAL-AGRO Agrár, Ipari és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszáma: 20-10-040079; székhelye: 8796 Türje, Zsigmondháza major 1.) a tőkepiacról
szóló 2001. évi CXX. törvény 10. §-a alapján közzéteszi, hogy a 6/2012.(08.08.) számú közgyűlési
határozatával a társaság nyomdai úton előállított, 10.000 Ft névértékű részvényeinek, 10.000 Ft
névértékű dematerializált részvénnyé történő átalakításáról döntött.
A ZAL-AGRO Zrt. a jelen hirdetménnyel felszólítja részvényeseit, hogy a társaság részvényeit a
jelen hirdetmény Cégközlönyben történt megjelenésétől számított 60 napon belül átalakítás céljából nyújtsák be a ZAL-AGRO Zrt. 8796 Türje, Zsigmondháza major 1. szám alatti székhelyén,
munkanapokon 9:00 és 13:00 óra között.
A részvényes a részvényei benyújtásával egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást vagy hitelintézetet, amellyel értékpapírszámla-szerződést kötött. Ennek hiányában úgy kell
tekinteni, mint aki a benyújtást elmulasztotta. A dematerializált részvények jóváírása érdekében a
részvényes jelentse be az értékpapír-számla számát is.
Az átalakítás időpontja a részvények benyújtására megjelölt utolsó napot követő munkanap. Az
átalakítás napjával a társaság mint kibocsátó az átalakított részvénysorozatot érvénytelenné
nyilvánítja, és dematerializált értékpapírrá alakítja.
Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények sorszámát a társaság nyilvántartásba veszi.
A ZAL-AGRO Zrt. az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények helyébe lépő
átalakított részvényeket az átalakítástól számított hat hónapon belül befektetési vállalkozás,
hitelintézet közreműködésével értékesíti, egy tételben, részvényenként legalább 25.000 Ft, azonnal
fizetendő vételár ellenében.
Az átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvény helyébe lépő dematerializált részvényt a központi értéktár a társaság
számára vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga a nyomdai úton előállított részvény utolsó tulajdonosát illeti. Az érvénytelenné
nyilvánított részvény bemutatásával tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény
kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént, az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A
benyújtási határidőt elmulasztó részvénytulajdonos az igényének érvényesítéséig felmerült
költségeket köteles megfizetni. Az értékesítés eredménytelensége esetén a társaság az értékesítésre
nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.
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