7.sz. függelék

Kiegészítő információk a Kibocsátási Információs Dokumentumhoz1
- a korábban közzétett tájékoztatások alapján -

A TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(Cg.: 01-10-046598, székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/d.) (a továbbiakban: Kibocsátó)
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 32. § (2) pontjában foglaltak
alapján a következőkről tájékoztatja a nyilvánosságot:
1. Közgyűlés
Kibocsátó 2015. december 11. napján tartotta közgyűlését. A megtartott Közgyűlésen
17.759.505 db részvényből 5.325.997 db részvény volt jelen az értékpapír-számlakivonatok
szerint, amely 3.551.901 db szavazati joggal rendelkező részvényt jelentett, így a szavazatok
által képviselt alaptőke részesedés mértéke 20 % volt. A Közgyűlés ennek megfelelően nem
volt határozatképes és kizárólag az alábbi határozatot hozta:
1/2015 (XII.11.) sz. határozat
Dámosy Zsolt megállapítja, hogy a Közgyűlés a jelenlévők egyhangú szavazatával,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az előterjesztésnek megfelelően a közgyűlés levezető
elnökének személyét, jegyzőkönyvvezetőnek dr. Sebestyén Anna Boglárkát,
szavazatszámlálónak Révész Tamás igazgatósági tagot, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Szalmás
Attilát, mint a TWDSL Integration Ltd. részvényes törvényes képviselőjét megválasztotta. A
3.551.901 db „igen” szavazat (100 %) által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 20 %, a 0 db
„nem” és 0 db „tartózkodott” szavazat által képviselt alaptőke-részesedés mértéke 0 %.
Jelen tájékoztatást Kibocsátó 2015. december 11. napján, K158291/2015 szám alatt tette
közzé a Magyar Nemzeti Bank központi elektronikus rendszerében.
2. Tulajdonosi struktúra
Kibocsátó 2015. december 11. napjára összehívott közgyűlésére tulajdonosi megfeleltetést
kezdeményezett a Keler Zrt-nél 2015. december 7-i fordulónappal. Ennek megfelelően az
alábbiak szerint alakult az 5% feletti tulajdonosi struktúra.
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http://bet.hu/newkibdata/119964886/150928_Kibocsatasi_Informacios_Dokumentum.pdf
Közvetlen részesedés

3 Közvetett részesedés. Tekintettel arra, hogy Rounder Investment Kft., Varga Csilla Renáta valamint Scheibern Baján Katalin úgy nyilatkoztak,

hogy a közöttük létrejött együttműködési megállapodás alapján a TWD Investments Nyrt.-vel kapcsolatos ügyekben együttműködve,
összehangoltan járnak el, így a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 100. pontja alapján összehangoltan eljáró
személyeknek minősülnek.
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Jelen tájékoztatást Kibocsátó 2015. december 15. napján, K159673/2015 szám alatt tette
közzé a Magyar Nemzeti Bank központi elektronikus rendszerében, valamint K159645 szám
alatt nyújtotta be a 2014-18-13-KTA számú nyomtatványon a Magyar Nemzeti Bank részére.
3. Megismételt Közgyűlés (2015. december 22. napján)
A Közgyűlésen 17.759.505 db részvényből összesen 5.325.997 db részvény volt jelen az
értékpapír-számlakivonatok (tulajdonosi megfeleltetés) szerint, amely 3.551.901 db szavazati
joggal rendelkező részvényt jelent, így a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedés
mértéke 20 %. A Megismételt Közgyűlés a 2015. december 11. napjára összehívott közgyűlés
meghívójában szereplő napirendi pontokban határozatképes, annak megtartása akadályba
nem ütközik.
A Közgyűlés egyhangúlag határozott Felügyelő Bizottsági valamint Auditbizottsági tagok
megválasztásáról Szalay Gábor és Csényi Csaba György személyében.
Az új Felügyelő Bizottsági és Auditbizottsági tagok díjazását 25.000 forint / tag / bizottság
díjban határozta meg.
Jelen tájékoztatást Kibocsátó 2015. december 15. napján, K162676/2015 szám alatt tette
közzé a Magyar Nemzeti Bank központi elektronikus rendszerében, valamint K1162686/2015
és K162695/2015 szám alatt nyújtotta be a 2014-18-15-KTA számú nyomtatványon a Magyar
Nemzeti Bank részére.

Budapest, 2015. december 22. napján

TWD Investments Nyrt.
Dámosy Zsolt
az Igazgatóság Elnöke

