
A Primestone Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 
Budapest, Lövőház utca 39. 4. em.; cégjegyzékszáma: 01-10-049079; a továbbiakban: Társaság) a kollektív 
befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi 
XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:  
  
A Társaság 2018. február 20. napján tartott közgyűlése a következő határozatokat hozta:  
 
3/2018. (II.20.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal döntött a Társaság alaptőkéjének 
2.000.000,- Ft, azaz Kettőmillió forint összeggel történő felemeléséről új részvények forgalomba hozatalával.  
 
A tőkeemeléssel 2 db „B” sorozatú, 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint névértékű, 15.000.000,- Ft, azaz 
Tizenötmillió forint kibocsátási értékű, dematerializált módon előállított törzsrészvény forgalomba hozatalára 
kerül sor.  
 
A közgyűlés 1 db, dematerializált módon előállított, „B” sorozatú törzsrészvény átvételére a Vestin Equity 
Korlátolt Felelősségű Társaságot jogosította fel, aki a részvények átvételére vonatkozó előzetes 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát megtette. A Vestin Equity Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelésére 
1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor azzal, hogy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban a tőkeemeléssel 
tőketartalékba kerül véglegesen átadott pénzeszközként (a „jegyzési érték” és a névérték különbözeteként) 
további 14.000.000,- Ft, azaz Tizennégymillió forint. 
 
A közgyűlés 1 db, dematerializált módon előállított, „B” sorozatú törzsrészvény átvételére az InterInvest 
Ingatlanhasznosító és Befektető Kft.-t jogosította fel, aki a részvények átvételére vonatkozó előzetes 
kötelezettségvállaló nyilatkozatát megtette. Az InterInvest Ingatlanhasznosító és Befektető Kft. tőkeemelésére 
1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor azzal, hogy a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban a tőkeemeléssel 
tőketartalékba kerül véglegesen átadott pénzeszközként (a „jegyzési érték” és a névérték különbözeteként) 
további 14.000.000,- Ft, azaz Tizennégymillió forint. 
 
A pénzbeli vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának határideje a jelen határozat meghozatalától 
számított 30 nap. A befizetést a Társaság Raiffeisen Banknál vezetett 12096705-01614870-00100008 számú 
számlájára kell teljesíteni. 
 
A Társaság felemelt alaptőkéje 102.000.000,- Ft, azaz Egyszázkettőmillió forint.  
 
A részvények részvényesek közötti megoszlása a tőkeemelést követően: 
 
Vestin Equity Korlátolt Felelősségű Társaság 
50 db   „A” sorozatú törzsrészvény 
1   db  „B” sorozatú törzsrészvény 
      
InterInvest Ingatlanhasznosító és Befektető Kft.   
50 db   „A” sorozatú törzsrészvény 
1   db  „B” sorozatú törzsrészvény 
 
 
4/2018. (II.20.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú határozattal döntött a Társaság alapszabályának 
módosításáról, a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályának elfogadásáról az 
előterjesztés szerint. 
 


