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A RÁBA Nyrt. tájékoztatása  

szavazati jog elidegenítésér ől és megszerzésér ől 
 

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. mint kibocsátó a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben 
foglaltaknak eleget téve közzéteszi a Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. és az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium befolyásváltozásról szóló bejelentését. 
 

 

Győr, 2022. február 18. 
 
 
 
 
RÁBA Járműipari Holding Nyrt. 
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illet őleg szavazati jog megszerzésének vagy 
elidegenítésének bejelentése 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez sza-
vazati jog kapcsolódik:  

RÁBA Járm űipari Holding Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság (RÁBA Nyrt.) 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvé-
nyek megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkör űen 
működő Részvénytársaság 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2022. február 15. nap-
jától az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 1. mel-
léklet VII. táblázatának 26. sora alapján a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan működő Részvénytársaság 
állami tulajdonú részesedése vonatkozásában az államot megillet ő tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összessége gyakorlója a magyar állam nevében az Inn ovációs és Technológiai Minisztérium 2022. dec-
ember 31. napjáig .  

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): A magyar állam részvényes nevében eljáró Nemzeti Védelmi 
Ipari Innovációs Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint tulajdonosi joggyakorló szavazati joga 54,83%-
ról 0%-ra csökkent. 

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok  

A részvények osz-
tálya/típusa (lehe-
tőleg az ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző helyzet A kiváltó ügylet utáni helyzet: 
Részvé-

nyek 
száma 

Szavazati jogok száma 
Részvények 

száma Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

névre szóló  
dematerializált 
törzsrészvény 

7.321.140 7.321.140 0 0 0 0 0% 0% 

A) RÉSZÖSSZEG  
(a szavazati jogok 

összesítése  
alapján) 

7.321.140 7.321.140 0 0 0 0 0% 0% 

 
 

Pénzügyi eszközök  
A kiváltó ügylet utáni helyzet: - 

A pénzügyi eszköz, il-
letőleg megállapodás  

típusa 
Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő 

Az eszköz felhaszná-
lása/átváltása esetén 

megszerezhető szavazati 
jogok száma 

Szavazati jogok %-a 

     
     
  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

-  

 
Összesen (A+B)  szavazati jogok száma  szavazati jogok % -a 

 
A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet 
A kiváltó ügylet utáni 

helyzet: 
A kiváltó ügyletet meg-

előző helyzet 
A kiváltó ügylet utáni 

helyzet: 

 7.321.140 0 54,83% 0% 
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8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy 
a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják: − 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: − 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges:  
 
 

Kelt Budapest, 2021. február 17. 

 

 
 …………………………………………………. 
 Jakab László 
 Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt. 
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illet őleg szavazati jog megszerzésének vagy 
elidegenítésének bejelentése 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez sza-
vazati jog kapcsolódik:  

RÁBA Járm űipari Holding Nyilvánosan M űködő Részvénytársaság (RÁBA Nyrt.) 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvé-
nyek megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neve: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől): - 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2022. február 15. nap-
jától az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI.25.) NVTNM rendelet 1. mel-
léklet VII. táblázatának 26. sora alapján a Rába Járműipari Holding Nyilvánosan működő Részvénytársaság 
állami tulajdonú részesedése vonatkozásában az államot megillet ő tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összessége gyakorlója a magyar állam nevében az Inn ovációs és Technológiai Minisztérium 2022. dec-
ember 31. napjáig .  

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): A magyar állam részvényes nevében eljáró Nemzeti Védelmi 
Ipari Innovációs Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint korábbi tulajdonosi joggyakorló szavazati joga 
54,83%-ról 0%-ra csökkent. A magyar állam részvényes nevében eljáró Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium mint tulajdonosi joggyakorló szavazati joga 0%-ról 54,83%-ra növekedett. 

7. Bejelentett adatok: 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok  

A részvények osz-
tálya/típusa (lehe-
tőleg az ISIN-kód 

használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző helyzet A kiváltó ügylet utáni helyzet: 
Részvé-

nyek 
száma 

Szavazati jogok száma 
Részvények 

száma Szavazati jogok száma Szavazati jogok %-a 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

névre szóló  
dematerializált 
törzsrészvény 

0 0 0 7.321.140 7.321.140 0 0% 54,83% 

A) RÉSZÖSSZEG  
(a szavazati jogok 

összesítése  
alapján) 

0 0 0 7.321.140 7.321.140 0 0% 54,83% 

 
 

Pénzügyi eszközök  
A kiváltó ügylet utáni helyzet: - 

A pénzügyi eszköz, il-
letőleg megállapodás  

típusa 
Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő 

Az eszköz felhaszná-
lása/átváltása esetén 

megszerezhető szavazati 
jogok száma 

Szavazati jogok %-a 

     
     
  B) RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

-  

 
Összesen (A+B)  szavazati jogok száma  szavazati jogok % -a 

 
A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet 
A kiváltó ügylet utáni 

helyzet: 
A kiváltó ügyletet meg-

előző helyzet 
A kiváltó ügylet utáni 

helyzet: 

 0 7.321.140 0% 54,83% 
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8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy 
a pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokolják: − 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: − 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges:  
 
 

Kelt Budapest, 2021. február 18. 

 

 
 …………………………………………………. 
 Innovációs és Technológiai Minisztérium 
 képviseli: 
 Prof. Dr. Palkovics László 
 miniszter 
  
 


