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KÖZZÉTÉTEL 

 

A Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

„Alapkezelő”) által létrehozandó és kezelendő, mindösszesen 6.430.000.000,-Ft, azaz Hatmilliárd-

négyszáz-harmincmillió forint jegyzett tőkéjű Prosperitás Profit Közös Növekedési Kockázati 

Tőkealap (a továbbiakban: „Alap”) tőkealap-jegyeinek jegyzési időszaka 2013. február 11-én 

sikeresen lezárult. 

A kockázati tőkealap-jegyek átvételére korábban szándéknyilatkozatot tett befektetők a jegyzési 

időszakon belül a jegyzési ívet szabályszerűen kitöltve az Alapkezelő részére átadták. 

A jegyzés során az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (székhelye: 1074  Budapest, Dohány 

u. 12.) egyenként 1.000.000.-Ft azaz Egymillió forint névértékű, összesen 4.500.000.000.-Ft azaz 

Négymilliárd-ötszázmillió forint jegyzett tőkét megtestesítő, „A” sorozatú kockázati tőkelap-jegy 

lejegyzésére, 450.000.000,-Ft azaz Négyszázötvenmillió forint kezdeti vagyoni hozzájárulás 

átutalására, a további vagyoni hozzájárulások teljesítésére és a teljes sorozat átvételére vállalt 

kötelezettséget. 

A jegyzés során Deák Klára Valéria (lakcíme: 1039 Budapest, Füst Milán u. 22. IV./13.)  egyenként 

1.000.000.-Ft azaz Egymillió forint névértékű, összesen 1.930.000.000.- Ft azaz Egymilliárd-

kilencszázharmincmillió forint jegyzett tőkét megtestesítő, „B” sorozatú kockázati tőkelap-jegy 

lejegyzésére, 193.000.000,-Ft azaz Egyszáz-kilencvenhárommillió forint kezdeti vagyoni hozzájárulás 

átutalására, a további vagyoni hozzájárulások teljesítésére és a teljes sorozat átvételére vállalt 

kötelezettséget. 

A tőkealap-jegyek forgalomba hozatalára a Codex Tőzsdeügynökség Zrt. (székhely: 1117 Budapest, 

Infopark sétány 3. B. ép. I. em.) közreműködésével kerül sor. 

 

Budapest, 2013. február 12. 

 

Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 
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KÖZZÉTÉTEL 

 

A Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: 

„Alapkezelő”) által létrehozandó és kezelendő, mindösszesen 2.150.000.000,-Ft, azaz Kettőmilliárd-

egyszáz-ötvenmillió forint jegyzett tőkéjű Prosperitás Proseed Közös Magvető Kockázati Tőkealap (a 

továbbiakban: „Alap”) tőkealap-jegyeinek jegyzési időszaka 2013. február 11-én sikeresen lezárult. 

A kockázati tőkealap-jegyek átvételére korábban szándéknyilatkozatot tett befektetők a jegyzési 

időszakon belül a jegyzési ívet szabályszerűen kitöltve az Alapkezelő részére átadták. 

A jegyzés során az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (székhelye: 1074  Budapest, Dohány 

u. 12.) egyenként 1.000.000.-Ft azaz Egymillió forint névértékű, összesen 1.500.000.000.-Ft azaz 

Egymilliárd-ötszázmillió forint jegyzett tőkét megtestesítő, „A” sorozatú kockázati tőkelap-jegy 

lejegyzésére, 174.418.605,-Ft azaz Egyszáz-hetvennégymillió négyszáztizennyolcezer-hatszázöt forint 

kezdeti vagyoni hozzájárulás átutalására, a további vagyoni hozzájárulások teljesítésére és a teljes 

sorozat átvételére vállalt kötelezettséget. 

A jegyzés során Deák Klára Valéria (lakcíme: 1039 Budapest, Füst Milán u. 22. IV./13.)  egyenként 

1.000.000.-Ft azaz Egymillió forint névértékű, összesen 650.000.000.- Ft azaz Hatszázötvenmillió 

forint jegyzett tőkét megtestesítő, „B” sorozatú kockázati tőkelap-jegy lejegyzésére, 75.581.395,-Ft 

azaz Hetvenötmillió-ötszáznyolcvanegyezer-háromszázkilencvenöt forint kezdeti vagyoni 

hozzájárulás átutalására, a további vagyoni hozzájárulások teljesítésére és a teljes sorozat átvételére 

vállalt kötelezettséget. 

A tőkealap-jegyek forgalomba hozatalára a Codex Tőzsdeügynökség Zrt. (székhely: 1117 Budapest, 

Infopark sétány 3. B. ép. I. em.) közreműködésével kerül sor. 

 

Budapest, 2013. február 12. 

Prosperitás Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 
 

 


