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HUNGARIAN TRANSLATION OF THE SUMMARY
Semmilyen személy nem rendelkezik és nem rendelkezett felhatalmazással arra, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon kívül
egyéb információt szolgáltasson vagy nyilatkozatot tegyen, illetve amennyiben ilyen előfordult, ezen információ vagy nyilatkozat
nem tekinthető az Orco által jóváhagyott nyilatkozatnak. A jelen Tájékoztató nyilvánosságra hozatala egyben minden
körülmények között azon szavatosságnak is minősül illetve annak értendő, hogy a jelen dokumentum kelte óta a Kibocsátó vagy
a Kibocsátó Csoportjának (az alábbi definíció szerint) ügyei változatlanok, illetve, hogy a jelen Tájékoztatóban foglalt
információ a későbbiekben is helyesnek tekintendő. Jelen Tájékoztató nem minősül Részvényekre vonatkozó eladási ajánlatnak
vagy jegyzésre történő felhívásnak azon személyek tekintetében, akik az Amerikai Egyesült Államokban vagy olyan államban
tartózkodnak, ahol ilyen ajánlat vagy felhívás jogellenesnek minősül.
Az Új Részvények egy országban sem kerültek nyilvános felajánlásra vétel, eladás vagy barter ügylet érdekében.
A jelen Tájékoztató nyilvánosságra hozatalát egyes országok jogszabályai korlátozhatják. A Kibocsátó nem tett és nem tesz
semmilyen intézkedést annak érdekében, hogy – olyan országban, ahol ennek érdekében valamilyen engedély szükséges – az Új
Részvények nyilvános ajánlattételének az engedélyezése vagy a jelen Tájékoztató birtoklása vagy nyilvánosságra hozatalának
engedélyezése megtörténjen. Azon személyek akiknek a jelen Tájékoztató a birtokába kerül kötelesek tájékozódni ezen
korlátozásokról, illetve kötelesek ezeket betartani. Ennek elmulasztása az adott országban jogszabálysértésnek minősülhet.
A jelen Tájékoztatóban foglaltak nem tekinthetők jogi-, adó- vagy üzleti tanácsnak. Minden leendő befektető a saját független
jogi-, adó- vagy üzleti tanácsadójához fordulhat jogi-, adózási- vagy üzleti tanácsért.
A TÁJÉKOZTATÓ ÖSSZEFOGLALÓJA
Az alábbi tájékoztatás egy összefoglaló, amely a jelen Tájékoztató bevezetője és nem törekszik teljességre. Az összefoglaló a
Tájékozató része és a Tájékoztatóban megjelenő részletes információnak alárendelt, azzal együtt olvasandó. A leendő
befektetőknek a teljes szöveget tanulmányozniuk kell és az Új Részvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésüket a teljes
szöveg alapján kell meghozniuk – beleértve a „Kockázati Tényezők” c. részt is, amely a részvényeseket esetlegesen érinthető
egyes kockázati tényezőket érinti – nem pedig csak az alábbi összefoglaló alapján.
Amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglalt információval kapcsolatos igényt terjesztenek elő az Európai Gazdasági Térség
Tagállamában lévő bíróság előtt, előfordulhat, hogy az adott Tagállam jogszabályai alapján a felperesnek – a jogi eljárás
kezdetét megelőzően – viselnie kell a jelen Tájékoztató vagy a jelen Tájékoztató részét képező valamely dokumentum
fordításával kapcsolatos költségeket. A Kibocsátót esetlegesen polgári jogi felelősség terhelheti a jelen összefoglalóval
kapcsolatosan, amennyiben az félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban a Tájékoztató egyéb részeivel.
A. A KIBOCSÁTANDÓ ÚJ RÉSZVÉNYEK FŐ JELLEMZŐI
Környezet
A 2009 év elején jelentkező nehéz piaci feltételek és különösen a kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciók teljes
leállása komoly negatív hatást okozott az Orco működésében: csökkentette a Csoport pénzbevételeit, átalakította adósságai
visszafizetésének tervezett ütemét és az eredetileg tervezett befektetések finanszírozását, valamint csökkentette
ingatlanjainak értékét.
A stratégiai és pénzügyi lehetőségek megvizsgálását követően, az Orco Igazgatótanácsa 2009 márciusában úgy döntött,
hogy a Társaság kérelmezi a „procédure de sauvegarde” elrendelését. Ez az intézmény egy olyan, Franciaországban
központi ügyintézési hellyel rendelkező cégeknél alkalmazható francia jogi eszköz, amely – egy meghatározott időtartamon
keresztül – védelembe részesíti az adott céget a hitelezői igényekkel szemben, annak érdekében, hogy az a tevékenységét
folytathassa, valamint, hogy lehetővé tegye a menedzsment részére a működésre és a finanszírozásra vonatkozó
átstrukturálási terv elkészítését.
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A Párizsi Kereskedelmi Bíróság a 2009. március 25. napján meghozott döntésével nyitotta meg a „procédure de
sauvegarde” eljárást. A Táraság 2009. szeptemberi kérelmének megfelelően az eljárás további 2 alkalommal egészen 2010.
június 25. napjáig meghosszabbításra került.
2010. május 19. napján a Párizsi Kereskedelmi Bíróság (Tribunal de Commerce de Paris) jóváhagyta az Orco „Sauvegarde”
tervét. Ezzel a döntéssel befejeződött a 2009. március 25. napján kezdődött megfigyelési időszak.
A Bíróság Maître Laurent le Guernevé urat – aki a „Sauvegarde” időszak tartama alatt a társaság Bírósági Felügyelőjének
pozícióját látta el – “Commissaire à l’execution du Plan”-nak nevezte ki, amely alapján Maître Laurent le Guernevé úr
felügyeli a terv végrehajtását és a hitelezőknek évente esedékes kifizetések megtörténtét.
A „Sauvegarde” terv és különösen az adósságok átütemezése, lehetővé teszi az Orco Property Group részére, hogy
ismételten ingatlan beruházásokba fektessen, valamint, hogy újraindíthassa a válság miatt egyébként leállt értékteremtési
ciklust. Ezzel egyidejűleg a társaság folytatni fogja a konszolidációt és a tevékenységeinek újrafokuszálását. A terv
tartalmazza a társaság által elismert követelések 100%-nak tíz éven belül történő megfizetését. Egy harmadik személy által
a „Sauvegarde” tervvel szemben támasztott kifogásokkal kapcsolatos tájékoztatásért kérjük tekintsék át a Jegyzési
Dokumentum 2.2.10 pontját.
2009 óta a Társaság kész volt tőkét bevonni tőkeemelés útján. A Colony Capitallal kizárólagos tárgyalásokat folytatott
azzal a céllal, hogy a ColOG (a Colony Capital tanácsadása alatt működő pénzforrások által ellenőrzött társaság) részére
fenntartott tőkeemelést hajtson végre. Ez a tranzakció nem jött létre, ugyanakkor a Társaságnak a 2010. évben sikerült
tőkeemeléseket végrehajtani. Szándéka, hogy ezeket a bevételeket általános társasági célokra használja, így különösen a
már meglévő beruházásoknál az önrész finanszírozásának biztosítására, a „Sauvegarde” terv stabilizálására, a kényszerű
vagyoneladások elkerülésére, valamint a már meglévő és a „kezdésre kész” projektekbe történő újbóli befektetésre (amint
azt a 2.3.2 pontban a Társaság üzleti terve és a Jegyzési Dokumentum H melléklete részletesebben leírja).
Az Új Részvények főbb jellemzői
Kibocsátások

Kibocsátó

Társasági forma
Alapszabály
Alaptőke

FTSE tevékenységi kör
A Kibocsátások teljes
tőkeösszege
A Kibocsátások nettó
bevétele

Az Új Részvények
Kibocsátási Ára
Részvényügynök

Könyvvezető

1.420.000 Új Részvény és 600.000 Új Részvény került kibocsátásra a
Társaság által 2010. április 16. és 2010. április 19. napján (a “Kibocsátási
Napok”)
Orco Property Group, société anonyme; székhely: 40 Parc d’Activités
Capellen, L-8308 Capellen, Luxemburg; nyilvántartva a luxemburgi cég –és
kereskedelmi jegyzékben B.44.996 számon.
Luxemburgi joghatóság alá tartozó nyilvánosan működő részvénytársaság
(société anonyme)
Az alapszabály kivonata a Jegyzési Dokumentumok 5.1.2.4 pontjában
megtalálható.
Kibocsátott alaptőke értéke € 57,620,850.60; törzsrészvények száma:
14,053,866 (a “Részvények”).
Engedélyezett alaptőke (Authorized share capital) értéke: € 300.000.001,20.
862 – Ingatlankezelés –és fejlesztés.
€ 10.100.000,00.
A Kibocsátások bevételének összege € 10.100.000,00. A Kibocsátások nettó
bevétele, a hozzávetőleg €300,000 összegű, a tanácsadóknak és pénzügyi
közvetítőknek járó, és a különböző közzétételi és adminisztratív költségek
levonását követően hozzávetőleg € 9.800.000 (the “Nettó kibocsátási
Bevétel”).
Az Új Részvények kibocsátási ára (a “Kibocsátási Ár”) Új Részvényenként
€5.00.
A Kibocsátó által megbízott CACEIS Corporate Trust, société anonyme,
francia joghatóság alá tartozó, RCS Paris 439 430 976 számon nyilvántartott
1-3, place Valhubert, 75013 Paris székhelyű társaság (a “Részvényügynök”,
“CACEIS”).
Global Equities, société anonyme, francia joghatóság alá tartozó, RCS Paris
B 377 509 948 számon nyilvántartott, 23 rue Balzac, 75008 Paris székhelyű
Prestataire de Service d’Investissement tevékenységi körében eljáró társaság
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Új Részvények
kereskedésének bevezetése

Osztalékfizetési terv
Új Részvények ISIN kódja
azon időszak alatt, míg a
Kibocsátónak a
Kibocsátónak a CACEIS
Corporate Trust-nál vezetett
nyilvántartásában
kedvezményezetti
számlaként szerepel
ISIN – meglévő Részvények
mnemonikus kódja

(a “Könyvvezető”).
Az Új Részvények kereskedésének engedélyezésére kérelmek kerülnek
benyújtásra az Eurolist by Euronext Paris S.A.-hoz (“Euronext Paris”), a
Burza cenných papírů Praha, a.s. (the “Prágai Értéktőzsde”) elsődleges
piacához, a Giełda Papierów Wartos´ciowych w Warszawie Spółka Akcyjna
(the “Varsói Értéktőzsde”) elsődleges piacához és a Budapesti
Értéktõzsdehez (the “Budapesti Értéktőzsde”).
Az osztalékfizetés a Részvényesek közgyűlési döntésének függvénye.
QS0007939265

LU0122624777 – ORC

B. A RÉSZVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Korlátozások
Az Új Részvények átruházhatósága nem korlátozott. Ugyanakkor, mindaddig amíg az Új Részvényeknek a
Párizsi Euronext, a Prágai Részvénytőzsde, a Varsói Részvénytőzsde és a Budapesti Értéktőzsde piacára való
bevezetése és kereskedelmük engedélyezése – az Új Részvények bevezetéséhez és kereskedési
engedélyezésükhöz szükséges tájékoztató jóváhagyását követően – meg nem történik, a Kibocsátásokban
résztvevő részvényjegyzők (a “Részvényjegyzők”) a Kibocsátóval megkötött részvényjegyzési megállapodás
alapján kötelezettséget vállaltak a Kibocsátó felé arra, hogy
(a)
kérelmezik, hogy az általuk jegyzett Új Részvények a Kibocsátónak a CACEIS Corporate Trust-nál
vezetett nyilvántartásában kedvezményezetti számlaként (compte nominatif pur) bejegyzésre kerüljenek és
bejegyezve maradjanak; és
(b)
az Új Részvényeket nem adják el, vagy egyéb módon nem ruházzák át, kivéve azon személyek, vagy
szervezetek részére történő átruházást, melyek (i) kérelmezik, hogy az általuk jegyzett Új Részvények a
Kibocsátónak a CACEIS Corporate Trustnál vezetett nyilvántartásában kedvezményezetti számlaként (compte
nominatif pur) bejegyzésre kerüljenek és bejegyezve maradjanak és (ii) gondoskodnak róla, hogy az Új
Részvények átvevői a jelen feltételek alapján megegyezzenek a Kibocsátóval arról, hogy a jelen bekezdés
rendelkezései rájuk is ugyanolyan kötelező erővel bírnak, mint az Új Részvényeket eredetileg lejegyzőkre.
A fenti kötelezettségvállalásról (a kétségek elkerülése végett ideértve az átvevő bármely, fenti (b) (ii) pontban
hivatkozott kötelezettségvállalását) értesíteni kell a CACEIS Corporate Trustot, mely jogosult visszautasítani
bármely olyan utasítás végrehajtását, mely a tárgyi kötelezettségvállalás megszegését eredményezné.
Elosztás
Az Új Részvények a következők részére kerültek kibocsátásra és elosztásra, illetve a következők által kerültek
lejegyzésre 2010. április 16. napján:
Alandia Investments, a société civile a francia joghatóság alá tartozó, RCS Paris 511 927 220 szám
alatt nyilvántartott, 29 rue Auguste Vacquerie, Paris, Franciaország székhelyű társaság (a
“Részvényjegyző”) mely 20.000 Új Részvény jegyzését vállalta a közte és a Társaság között 2010.
április 8. napján létrejött részvényjegyzési megállapodás alapján (a “Részvényjegyzési
Megállapodás”),
Neptune Invest S.A.R.L., a société à responsabilité limitée a francia joghatóság alá tartozó, RCS
Nanterre 444 592 455 szám alatt nyilvántartott, F-92086 Paris la Défense Cedex, Tour Allianz
Neptune, 20 place de Seine, Franciaország székhelyű társaság (a “ Részvényjegyző”) mely 400.000
Új Részvény jegyzését vállalta a közte és a Társaság között 2010. április 9. napján létrejött
részvényjegyzési megállapodás alapján (a “Részvényjegyzési Megállapodás”),
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Lansdowne Capital S.A., a société anonyme luxemburgi joghatóság alá tartozó, RCS Luxembourg
B87091 számon nyilvántartott, Avenue de la Liberté 25, L-1931 Luxembourg, Luxemburgi
Nagyhercegség székhelyű társaság (a “ Részvényjegyző”), mely 1.000.000 Új Részvény jegyzését
vállalta a közte és a Társaság között 2010. április 9. napján létrejött részvényjegyzési megállapodás
alapján (a “Részvényjegyzési Megállapodás”),
és 2010. április 19. napján:
Hillgrove Investments Group Limited, a Brit-Virgin Szigetek joghatósága alá tartozó, Akana Building
24, de castro Street Wichams cav, Road town, Tortola, Brit-Virgin Szigetek (a “ Részvényjegyző”)
mely 300.000 Új Részvény jegyzését vállalta a közte és a Társaság között 2010. április 13. napján
létrejött részvényjegyzési megállapodás alapján (a “Részvényjegyzési Megállapodás”),
Finplat S.A., a société anonyme, a luxemburgi joghatóság alá tartozó, a luxemburgi kereskedelmi és
cégjegyzékben B46611 számon nyilvántartott, 3, avenue Pasteur, L-2311 Luxemburg székhelyű
társaság (a “ Részvényjegyző”) mely 300.000 Új Részvény jegyzését vállalta a közte és a Társaság
között 2010. április 13. napján létrejött részvényjegyzési megállapodás alapján (a “Részvényjegyzési
Megállapodás”),
Az Új Részvények kibocsátására nem vonatkoztak a meglévő részvényeseket (a “Részvényesek”) megillető
kedvezményes részvényjegyzési szabályok, melyek a Kibocsátás végett törlésre kerültek (a 4.6. szakaszban
meghatározottak szerint).
Felhígulás
Az alábbi táblázat összefoglalja a Kibocsátások következményeit azon részvényes számára, mely a
Kibocsátások előtt az alaptőke 1%-val rendelkezett:
Részvényesi arány
Kibocsátások előtt

1.00%

Kibocsátások után

0.86%

C. ALAPADATOK AZ ORCORA ÉS ANNAK PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓIRA VONATKOZÓAN
Alap tájékoztatás
ORCO Property Group egy ingatlan befektető és fejlesztő társaság, mely 1991-ben alakult Közép és Kelet
Európában, és jelenleg körülbelül 1,8 milliárd EUR értékű vagyon tulajdonosa, illetve kezelője. A Csoport erős
jelenléttel bír a főbb piacain, nevezetesen Prágában, Berlinben, Varsóban és Budapesten, valamint képviselteti
magát Pozsonyban, Moszkvában és Hvar-ban (Horvátország). Az elmúlt 19 évben az ORCO Property Group
közel 2,5 milliárd EUR összeget fektetett be, 178 projektet valósított meg, több mint 5000 lakást adott el,
épített/eladott több mint 128 ingatlant, partneri megállapodást alakított ki 33 bankkal és 1 milliárd EUR forrást
tudott a tőkepiacokról bevonni.
Fő pénzügyi adatok
Az alábbi fő adatok a Kibocsátó auditált és konszolidált, 2007, 2008 és 2009. december 31. napján végződő
üzleti éveire, valamint, 2009 és 2010 első félévéreir vonatkozó, az – az Európai Unió által elfogadott –
International Financial Reporting Standards (“IFRS”) szerint elkészített pénzügyi jelentéseiből származnak:
ezer EUR-ban

Bevétel
Üzemi eredmény
Adózás előtti eredmény
Mérleg szerinti eredmény
Saját tőke
Bankhitelek/kötvénytartozás
Pénzeszközök

2010. június
30
(ellenőrzött)
163 076
37 770
237 836

2009.
december 31.

2008.
december 31.

2007.
december 31.

251 531
-254 217
-364 374

2009. június
30.
(ellenőrzött)
132 315
-260 347
-318 338

299 926
-386 771
-514 413

299 229
177 104
103 245

237 733
320 517
1 291 940
63 744

-250 564
56 577
1 600 477
57 040

-199 857
97 619
1 601 921
66 813

-390 560
304 633
1 565 756
83 799

87 508
734 200
1 479 752
257 977
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Mérleg főösszeg

2 010 785

2 072 463

2 142 876

2 464 110

2 941 451

D. FŐ KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA
A befektetőknek az alábbi kockázatokat kell mérlegelni, a Részvények megvásárlása előtt:
o az Új Részvényekből származó kockázatokat a 2.2. pont részletezi (“a Kibocsátásokkal kapcsolatos
kockázatok”) és felsorolja többek között a következőket:
a Részvényesek a jövőben esetlegesen számolhatnak a részvényesi hányaduk jelentős
felhígulásával,
a Részvények jövőbeni eladása befolyással lehet azok piaci árára,
a Részvényeken elérhető haszon a tőke értéknövekedésére korlátozódhat,
a Részvények piaci ára volatilis lehet,
a Részvényesek a Részvényeik értékének teljes elvesztésével kell számolniuk a Társaság
fizetésképtelensége esetén,
jogi és adóügyi tanácsok,
kifizető levonási joga,
a Részvények kereskedése a Párizsi Euronext-en, a Prágai Értéktőzsdén, a Varsói Értéktőzsdén és
a Budapesti Értéktőzsdén felfüggesztésre kerülhet,
a Részvényeket kizárhatják a kereskedésből a Párizsi Euronext-en, a Prágai Értéktőzsdén, a Varsói
Értéktőzsdén és a Budapesti Értéktőzsdén; valamint
o az Orco-ra vonatkozó, a Jegyzési Dokumentumok 2.2 pontjában (“Kockázati tényezők”) meghatározott
kockázatokat, melyek magukba foglalják:
a Csoport üzleti tevékenységére vonatkozó általános kockázatokat,
a Csoport ingatlanfejlesztési tevékenységére vonatkozó kockázatokat,
a Csoport befektetési tevékenységére vonatkozó kockázatokat,
a Csoport vagyonkezelési tevékenységére vonatkozó kockázatokat,
azon földrajzi területek piacaira vonatkozó kockázatokat, melyeken a Társaság tevékenységet
folytat,
pénzügyi kockázatok,
adó kockázatok,
értékelési kockázatok,
a 2010. áprilisi tőkeemelésekkel kapcsolatos jogi eljárások kockázatai,
a „Safeguard Procedure” eljárással kapcsolatos kockázatok .
A fenti kockázatok, vagy azok bármelyike, illetve bármely kockázat, melyet a Kibocsátó nem láthat előre, vagy
a Társaságnál való bekövetkezésével nem számol, hátrányos hatással lehet a Társaság üzleti, pénzügyi
eredményeire, a Társaság eredményeire és kilátásaira, és a Részvények piaci értékére.
E. IGAZGATÓK ÉS MENEDZSMENT
Az Igazgatótanács összetétele
Jean-François Ott,
Nicolas Tommasini,
Ales Vobruba,
Bernard Kleiner,
Alexis Juan,
Robert Coucke,
Silvano Pedretti,
Guy Wallier,
Ott&Co S.A. képviseli Jean-François Ott,
PROSPERITA INVESTICNI SPOLECNOST a.s., képviseli Miroslav Kurka,
GEOFIN a.s., képviseli Daniel Barc
Ügyvezető Testület
Az Ügyvezető Testület tagjai a következők:
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Jean-Francois Ott
Nicolas Tommasini

45
39

Ales Vobruba
Yves Désiront
Martin Gebauer
Ogi Jaksic

50
38
41
36

Ügyvezető (CEO) és az ORCO Property Group alapítója
Ügyvezető helyettes (Deputy CEO), az ORCO Property Group
Pénzügyi Igazgatója (CFO)
a cseh és szlovák ORCO ügyvezetője
az Orco Property Group S.A. Pénzügyi Igazgatója
Kereskedelmi Befektetési Ingatlanok Igazgatója
Fejlesztési Igazgató

36

Külső könyvvizsgálók
a HRT Révision S.à r.l. (cabinet de révision agréé), székhelye 23, Val Fleuri
L-1526 Luxembourg 2002 júniusa óta, kéviseli Brigitte Denis, független könyvvizsgáló (réviseur
d’entreprises agréé) amelyet a 2010. április 26. napján megtartott rendes közgyűlés jelölt újra és amelynek
megbízatása a 2012. december 31. napjával végződő pénzügyi év beszámolóját jóváhagyó rendes közgyűlés
végéig szól. A HRT Csoport a „POLARIS international” néven ismert, könyvvizsgálókat és okleveles
könyvelőirodákat tömörító, világméretű hálózat független tagja, valamint tagja a luxemburgi bejegyzett
könyvvizsgálók intézetének (Institut des réviseurs d’entreprises).
-

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. (cabinet de révision agréé), egy luxemburgi jog alatt bejegyzett korlátolt
felelősségű társaság (société á responsabilité limitées), székhelye 400 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg,
amely a 2004. évtől a Társaság független könyvvizsgálója és amelynek a megbízatását a 2010. április 26.
napján tartott rendes közgyűlés a 2012. december 31. nappal végződő pénzügyi év beszámolójának
jóváhagyására összehívott rendes közgyűlés végéig meghosszabbította. PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
tagja a luxemburgi bejegyzett könyvvizsgálók intézetének (Institut des réviseurs d’entreprises).

F. RÉSZVÉNYESI ÉS SZAVAZATI JOGOK
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A Társaság legjobb tudomása az alábbi táblázat tartalmazza a Tájékoztató Összefoglalójának (Prospectus
Summaries) keltezésekor fennálló tulajdoni viszonyokat. Kérjük vegyék figyelembe, hogy mivel a Társaság
részvényei négy tőzsdére vannak bevezetve, a Társaságnak nincs ráhatása a részvényesek által a Társaság
részvényeivel végzett tranzakciókra. A Társaság naprakész információt tud adni az igazgatóság és az ügyvezető
testület részvényeiről, azon részvényesek részvényeiről, melyek a transzparencia követelményei alapján
meghatározott tulajdoni hányadok (ha van ilyen) eléréséről tájékoztatták a Társaságot, továbbá azon
részvényekről, melyek a részvénykönyvben vezetve vannak. Ezekre tekintettel, a Társaság a rendelkezésére álló
legfrissebb adatok a következők:

Részvényes

Részvények száma

tőkearány %

szavazati arány%

Lansdowne Capital

1 000 000

7.12

7.12

Axa Investment Managers (2010
április 19-i információ)

856 751

6.09

6.09

Millenius (2010.
információ)

19-i

847 600

6.03

6.03

(2010.

740 000

5.27

5.27

Hillgrove Investments Group

300 000

2.13

2.13

Finplat SA

300 000

2.13

2.13

Clannathone (2010. április 19-i
információ)

227 000

1.62

1.62

Ott&Co SA

177 003

1.26

1.26

M. Silvano Pedretti

100 000

0.71

0.71

Joho Compagnie

40 058

0.28

0.28

30 000

0.21

0.21

Alandia Investments

20 000

0.15

0.15

Saját tőke

9 761

0.07

Egyéb

9 405 693

66.93

0.07
(felfüggesztve)
66.93

Összesen

14 053 866

100

100

április

Neptune Invest Sàrl
április 19-iinformáció)

Bugle (2010.
információ)

április

19-i

A fenti táblázat néhány részvényes esetében a 2010. április 19-i információkat tartalmazza, mivel a Társaságnak
a tájékoztató keltekor nincs tudomása ezen részvényesek tulajdoni és szavazati hányadáról.
G. A TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK
A Tájékoztató Összefoglalásának elkészítéséért felelős személyek
Mr. Jean-François Ott és Mr. Nicolas Tommasini, az Orco Property Group igazgatói.
A Tájékoztató Összefoglalásának elkészítéséért felelős személyek nyilatkozata
Ésszerű és elvárható gondos magatartást tanúsítva akként nyilatkozunk, hogy a jelen Összefoglalóban található
információk, legjobb tudomásunk szerint, a tényeknek megfelelnek, és nem tartalmaznak olyan tévedést, vagy
mulasztást, melyek jelentőségükre hatással lehetnek.
Kelt Luxemburgban 2011. január 24-én
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Mr. Jean-François Ott
Igazgató

Mr. Nicolas Tommasini
Igazgató
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