
 

Az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság tájékoztatása a 

részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok és az alaptőke nagyságáról 

Az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: H-1117 

Budapest, Fehérvári út 50-52.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-045198; a „Társaság”) a tőkepiacról szóló 

2001. évi CXX. törvény (a „Tpt.”) 54. § (9) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettségének eleget 

téve ezúton közzéteszi a Társaság alaptőkéjének nagyságát és a részvényeihez kapcsolódó szavazati 

jogok számát a 2014. szeptember 30. napján fennálló állapot szerint.   

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2014. szeptember 30-án: 

Részvénysorozat Névérték (euró/db) Kibocsátott 

darabszám 

Össznévérték (euró) 

Törzsrészvény 1 28.932.310 28.932.310 

Összesen  28.932.310 28.932.310 

azaz huszonnyolcmillió kilencszázharminckettőezer háromszáztíz darab egy euró névértékű, összesen 

28.932.310 euró, azaz huszonnyolcmillió kilencszázharminckettőezer háromszáztíz euró 

össznévértékű névre szóló azonos jogokat biztosító törzsrészvény. 

Az alaptőke nagysága 28.932.310 euró, azaz huszonnyolcmillió kilencszázharminckettőezer 

háromszáztíz euró. 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2014. szeptember 30-án: 

Részvénysorozat Kibocsátott 

darabszám 

Saját 

részvények 

száma 

Szavazati 

jogra jogosító 

részvények 

Részvényenkénti 

szavazati jog 

Összes 

szavazati 

jog 

Törzsrészvény 28.932.310 0 28.932.310 1 28.932.310 

Összesen 28.932.310 0 28.932.310  28.932.310 

 

Budapest, 2014. szeptember 30. 

 

 

 



 
 

Notification by M6 Duna Motorway Concession Private Company Limited by Shares on the 

number of voting rights attached to its shares, and the amount of its registered capital  

M6 Duna Motorway Concession Private Company Limited by Shares (registered seat: H-1117 

Budapest, Fehérvári út 50-52.; company registration number: Cg.01-10-045198; the “Company”), by 

fulfilling a notification requirement according to Section 54 (9) of Act CXX of 2001 on the capital 

markets (the “Capital Markets Act”), hereby makes available the amount of the registered capital of 

the Company and the number of voting rights attached to its shares as at September 30, 2014.   

The composition of the registered capital of the Company as at September 30, 2014: 

 

Series of Shares Nominal Value 

(Euro/Share) 

Issued Shares Total Nominal Value 

(Euro) 

Ordinary Shares 1 28,932,310 28,932,310 

Total - 28,932,310 28,932,310 

that is twenty-eight million nine hundred and thirty-two thousand three hundred and ten registered 

ordinary shares providing equivalent rights with a nominal value of one Euro each, having EUR 

28,932,310, that is  twenty-eight million nine hundred and thirty-two thousand three hundred and ten 

Euros nominal value in total. 

The registered capital is EUR 28,932,310 that is twenty-eight million nine hundred and thirty-two 

thousand three hundred and ten Euros. 

Number of voting rights attached to the shares as at September 30, 2014: 

Series of Shares Issued 

shares 

Number of 

Own 

Shares 

Shares having 

voting rights 

attached 

thereto  

Voting Rights 

per Share 

Total 

Number of 

Voting 

Rights 

Ordinary Shares 28,932,310 0 28,932,310 1 28,932,310 

Total 28,932,310 0 28,932,310 - 28,932,310 

 

Budapest, September 30, 2014 

 


