A Vespucci Partners Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:
1053 Budapest, Károlyi u. 12., 2.em..; cégjegyzékszáma: 01-10-047416; a továbbiakban: Társaság)
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:
A Társaság részvényesei 2020. szeptember 24. napján a következő határozatokat hozták:
1/2020.IX.24. számú határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal, 5.001 igen szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás” nélkül)
úgy határoz, az 1/2019. (XI.15.) számú határozatot az alábbiak szerint egészíti ki. (a kiegészítés dőlt,
aláhúzott betűvel szedve):
1/2019. (XI.15.) számú határozat
Az alapító döntött a Társaság alaptőkéjének 1.000,- Ft, azaz ezer forint összeggel, új részvény
forgalomba hozatalával történő felemeéséről. A tőkeemeléssel 1db, 1.000,- Ft, azaz Ezer forint
névértékű 1.000,- Ft, azaz Ezer forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált úton előállított
„B” sorozatú elsőbbségi részvény forgalomba hozatalára kerül sor. Az Alapító a „B” sorozatú
elsőbbségi részvény átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatát megtette. Az
Alapító tőkeemelésére pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor. A pénzbeli vagyoni
hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának határideje a jelen határozat meghozatalát követő 30 nap.
A befizetést a Társaság MKB Banknál vezetett 10300002-10640028-4902001 számú számlájára
történő utalással kell teljesíteni.
A „B” sorozatú részvényhez az alábbi elsőbbségi jogok kapcsolódnak:
Osztalékelsőbbség
a társaság felosztható eredményéből 150.000.000,- Ft, azaz Egyszázötvenmillió forint összeg erejéig az e
részvénnyel rendelkező részvényes jogosult osztalékra
Vétójog
az e részvénnyel rendelkező részvényes igenlő szavazatával hozható meg a 8.1. e) pontban meghatározott
részvényesi határozat
A Társaság felemelt alaptőkéje 5.001.000,- Ft, azaz Ötmillió-egyezer forint. Az Alapító részvényei
a tőkeemelést követően:
5000 db
„A” sorozatú részvény
1 db
„B” sorozatú részvény
2/2020.IX.24. számú határozat
A közgyűlés egyhangú határozattal, 5.001 igen szavazattal („nem” szavazat és „tartózkodás”
nélkül) úgy határoz, hogy a Társaság alapszabályát a jelen közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét
képező változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban foglaltaknak megfelelően
módosítja, azzal, hogy a jelen határozathozatal során (i) azon részvények száma, amelyek
tekintetében érvényes szavazat leadására került sor: 5.001 db, és (ii) az ezen szavazatok által
képviselt alaptőke-részesedés mértéke: 100%.

