
Hirdetmény 
a  HAGE Hajdúsági Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaságrészvényeinek dematerializált 

értékpapírrá történő átalakításáról 

A HAGE Hajdúsági Agráripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 4181 Nádudvar, Kossuth 
Lajos utca 2., cégjegyzékszáma:09-10-000005, a továbbiakban: Társaság) részvényesei a Társaság 2022. 
május 30. napján megtartott közgyűlésén döntöttek a Társaság által kibocsátott mindösszesen 268.900 db, 
azaz kétszázhatvannyolcezer-kilencszázdarab egyenként 10.000, - Ft, azaz tízezer forint névértékű, névre 
szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény dematerializált értékpapírrá történő átalakításáról és 
feljogosították a Társaság igazgatóságát, hogy a részvények átalakításához szükséges intézkedéseket 
megtegye. 

I. 
Felhívás a részvények benyújtására 

A Társaság Igazgatósága a 10/2022. (V. 30.) számú határozatfelhatalmazása 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 egyidejűleg 
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. 
Átalakítási eljárás 

 
Az átalakítás időtartama hatvan napnál rövidebb nem lehet, azonban ha valamennyi részvényt benyújtották, az 
hamarabb lezárható.Az átalakítás időtartama: 152 nap 
 
Az átalakítás megkezdésének napja, így a részvények benyújtására nyitva álló határidő kezdő 
időpontja:2022. június 1. 8:00 
 
A részvények benyújtására nyitva álló jogvesztő határidő: 2022. október31., 16:00. 
 
A nyomdai úton előállított részvények benyújtásának helye a Társaság székhelye: 4181 Nádudvar, 
Kossuth Lajos utca 2. 
 
A megadott határidő lejártáig minden munkanapon 9 – 15 óra közötti időpontban van lehetőség a 
részvények benyújtására. 
 
A részvények benyújtásának konkrét idejét szíveskedjenek feltétlenül, minden esetben a következő 
telefonszámon egyeztetni: 06-54-525-512 
 
A részvények dematerializált formába történő átalakításának napja azon munkanap, amikorra a dematerializált 
értékpapír előállításának valamennyi feltétele fennáll, de legkésőbb 2022. november 1. napja, amely napon a 
Társaság köteles a tőkepiaci törvény 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot (részvényokirat) kiállítani.Az átalakítás 
lezárható hamarabb is, amennyiben valamennyi részvény benyújtásra került. Ebben az esetben az átalakítás 
időpontja ennek megfelelően módosul. 
 



A részvény tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást, 
hitelintézetet, amellyel értékpapír-számlaszerződést kötött.Ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a 
benyújtást elmulasztotta. 
 
Fentiek alapján, a részvényes tulajdonában lévő nyomdai úton előállított részvény abban az esetben minősül 
szabályszerűen benyújtottnak, ha  
 

- a részvényes tulajdonában lévő részvény legkésőbb 2022. október31. napján, 16:00 óráig a Társaság 
székhelyén benyújtásra kerül; 

- és a részvényes abenyújtással egyidejűleg megjelöli azt a befektetési vállalkozást, hitelintézetet, 
amellyel értékpapír-számlaszerződést kötött. 

 
Ezen konjunktív feltételek együttes teljesítésének hiányában a részvény be nem nyújtott részvénynek 
tekintendő. 
 
A Társaság felhívja a figyelmet arra, hogy, hogy az értékpapír-számla megnyitásához a részvénytulajdonos 
személyes jelenléte továbbá személyes azonosító adatai és azonosító okmányai (személyi igazolvány, 
lakcímkártya, adóazonosító kártya) bemutatása is szükséges. A Társaság javasolja részvényeseinek, hogy a 
benyújtás és a részvény átalakítás problémamentes lebonyolítása érdekében győződjenek meg arról, hogy a 
befektetési szolgáltatójuk rendelkezik-e értékpapírszámla-vezetési jogosultsággal, továbbá hogy az adott számla 
alkalmas-e dematerializált értékpapírok nyilvántartására. 

 
Azon befektetési vállalkozás, hitelintézet megjelölése, amellyel a részvényes értékpapír-számlaszerződést kötött, 
az alábbi módokon történhet: 
 

- a részvényes a részvények benyújtásával egyidejűleg benyújtott külön íven szövegezett írásbeli 
bejelentésében megjelöli azon befektetési vállalkozást, hitelintézetet, amellyel értékpapír-
számlaszerződést kötött, az értékpapír-számla számának és a befektetési vállalkozás, hitelintézet 
székhelyének feltüntetése mellett, vagy 

- a részvényes a részvények benyújtásával egyidejűleg benyújtja a megkötött értékpapírszámla-
szerződés legalább fénymásolatát, vagy 

- egyéb, hitelt érdemlő módon, kétséget kizáróan igazolja az értékpapírszámla szerződés megkötését. 
 
Az átalakítás napján kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított 
részvényeiket szabályosan benyújtó részvényesek által megjelölt értékpapír-számlákon való jóváírására. Az 
átalakítás napjának hatályával a Társaság a nyomdai úton előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, 
helyükbe a dematerializált részvények lépnek. A dematerializált részvények ugyanazon jogokat biztosítják 
tulajdonosaik számára, mint az átalakított, nyomdai úton előállított részvények. 
 

III. 
Be nem nyújtott részvények jogi sorsa, értékesítés 

 
Azon nyomdai úton előállított részvényeket, amelyek be nem nyújtottnak minősülnek, a Társaság nyilvántartásba 
veszi.  
 
Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények helyébe lépő dematerializált 
részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat hónapon belül – befektetési szolgáltató 
közreműködésével értékesíti.  



 
Amennyiben az értékesítés sikertelen, úgy a Társaság köteles a nyomdai úton előállított részvények 
tulajdonosai által át nem vett és nem értékesített dematerializált részvények bevonásával az alaptőkét 
leszállítani.  
 
Amennyiben értékesítésre kerül sor, az értékesítés ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél 
vezetett letéti számlájára helyezi.  
 
A Társaság az értékesítési folyamatra vonatkozó részletes tájékoztatást a későbbiekben teszi közzé, 
azonban tájékoztatja a részvényeseket arról, hogy már megkezdődtek az értékesítési folyamatban 
kötelezően közreműködő befektetési szolgáltató kiválasztásra irányuló tárgyalások.  
 
Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa a tulajdonát képező érvénytelenített részvények 
helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételár 
válik jogosulttá. E követelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére vonatkozó 
szabályok érvényesek.  
 
Az értékesítés eredményéről a Társaság hirdetményben tájékoztatja a részvényeseket. Az érvénytelenné 
nyilvánított nyomdai úton előállított részvény forgalom tárgya nem lehet, azonban annak benyújtásával 
tulajdonosa követelheti részére a dematerializált részvény kiadását, vagy ha a részvény értékesítése megtörtént, 
az értékesített dematerializált részvény ellenértékét. A nyomdai úton előállított részvényeket határidőben be nem 
nyújtó részvényesek a Társaság részére írásban jelenthetik be igényüket. Az igénybejelentés során a részvényes 
köteles átadni az érvénytelenné nyilvánított, nyomdai úton előállított részvényeket.  
Amennyiben az értékesítés még nem történt meg, illetve rendelkezésre áll a részvényes által igényelt 
darabszámú dematerializált részvény, a részvényes köteles megadni értékpapír-számlájának számát.  
 

IV. 
A részvénykönyvi bejegyzés 

 
A Társaság részvénykönyvében az átalakítás napján a részvénysorszámmal ellátott hatályos bejegyzések 
megszűnnek. A dematerializált részvényekre vonatkozóan a Társaság az átalakítás napjára, mint fordulónapra 
vonatkozóan tulajdonosi megfeleltetést kér, melynek adatai alapján kerül sor a sorszámokat nem tartalmazó 
részvénykönyv felállítására. 

V. 
Egyebek 

 
A részvények benyújtásával, illetve az átalakítási eljárással kapcsolatos bővebb információval az Imre Ügyvédi 
Iroda munkatársaikészséggel állnak a Tisztelt Részvényesek szíves rendelkezésére az alábbi telefonos, illetve e-
mailes elérhetőségeken: 
 
Imre Ügyvédi Iroda központi telefonszáma: 06 1 789-3773 
Imre Ügyvédi Iroda levelezési címe: 1137 Budapest, Szent István körút 18. 2. emelet 13. 
Imre Ügyvédi Iroda e-mail címe: jogitanacs@jogitanacs.hu      
 

 
HAGE Zrt. 

            Igazgatósága 
            kibocsátó 


