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Tisztelt Részvényesek! 

Alulírott Csupászné Sánta Éva a Csabatáj Zrt. (székhely: 5601 Békéscsaba, 

Felsőnyomás 243.) önállóan eljárni jogosult vezérigazgatója a Társaság 

részvényeinek átalakítása tárgyában az alábbiakról tájékoztatom Önöket: 

Ahogyan arról a 2020. január 17-én kelt levelünkben és korábbi hirdetményeikben már 

tájékoztattuk, a társaságnál jelenleg folyamatban van a nyomdai úton előállított 

részvények elektronikus részvényekké való átalakítása (dematerializálása). 

Az átalakítás kapcsán a részvénytulajdonosoknak értékpapírszámla megnyitására, 

valamint – amennyiben azt korábban nem tette meg - a Csabatáj Zrt-nél a részvények 

letétbe helyezésére 2020. április 3. napjáig volt lehetőségük. 

Azonban az átalakítási folyamat alatt Magyarországon a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. 

(III. 27.) Korm. rendelet hatályba lépése okán a részvénytulajdonosok többsége a 

társaság felé értékpapírszámla bejelentést nem tett, nem tudott tenni, tekintve, hogy a 

kialakult járványhelyzet miatt a bejelentés tekintetében akadályoztatva volt.  

Figyelemmel ezen elháríthatatlan külső körülményekre, az értékpapírszámla 

megnyitására ill. a részvények benyújtására nyitva álló határidő 2020. május 31. 

napjáig meghosszabbításra került. 

Ismételten tájékoztatom és felhívom a Tisztelt részvényesek figyelmét, hogy ha a 

birtokában lévő részvényeket a Csabatáj Zrt-hez nem nyújtja be, továbbá, ha nem nyit 

értékpapírszámlát, azt úgy kell tekinteni, hogy az átalakítással kapcsolatos feltételeket 

nem teljesítette. Az érvényesen be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények 

helyébe lépő dematerializált részvényeket a Társaság – az átalakítástól számított hat 

hónapon belül – értékesíti. Amennyiben az értékesítés megtörténik, az értékesítés 

ellenértékeként befolyt összeget a Társaság hitelintézetnél vezetett letéti számlájára 

helyezi. Az érvényesen be nem nyújtott részvény tulajdonosa a tulajdonát képező 

érvénytelenített részvények helyébe lépő dematerializált részvények értékesítéséből 

befolyó, költségekkel csökkentett nettó vételárra jogosult.  

 

A nyomdai úton előállított részvények átalakításának napja: 2020. június 1. napja, azaz 

a nyomdai úton előállított részvények benyújtására megjelölt utolsó munkanapot 

(2020. május 29.) követő első munkanap, kivéve, ha ezen határidőt megelőzően - 

valamennyi részvény benyújtása és a Részvényesek értékpapírszámláinak 

megjelölése esetén - a Társaság a benyújtásra nyitva álló határidőt lezárja, mely 

esetben a részvények átalakításának napja a lezárást követő első munkanap. Ekkor 

kerül sor a dematerializált részvények keletkeztetésére és a nyomdai úton előállított 

részvényeiket szabályosan benyújtó Részvényesek által megjelölt értékpapír-

számlákon való jóváírására. Az átalakítás napjával a Társaság a nyomdai úton 

előállított részvényeket érvénytelenné nyilvánítja (azok megsemmisítésre kerülnek), 

helyükbe a dematerializált részvények lépnek. 
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A részvények benyújtásával és az értékpapírszámla megjelölésével, valamint 

esetleges kérdéseivel kapcsolatban kérem keresse Kiszely Andrea titkárságvezetőt 

személyesen a társaság székhelyén munkanapokon 9 és 12 óra között, vagy telefonon 

a +3630/815-2988 számon. E-mail cím: csabatajzrt@talentisagro.hu  

 

Együttműködésüket megköszönve, 

 

Kelt: Békéscsaba, 2020. április 17. 

 

     Tisztelettel: 

       Csupászné Sánta Éva sk. 

       vezérigazgató 

       Csabatáj Zrt. 
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