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A Petneházy Üdülőfalu Zrt. (2002. évben a neve: Petneházy Üdülőfalu Rt., Cg.20-10-040053; székhelye: 
8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. a továbbiakban Részvénytársaság) ismételten felhívja mindazon 
Tisztelt Részvényesei figyelmét, akik még a Részvénytársaság által kibocsátott, nyomdai úton előállított 
részvényekkel rendelkeznek, hogy a Részvénytársaság 2002. szeptember 30-án tartott közgyűlésén hozott 
határozatával az eredetileg nyomdai úton előállított részvényeit – 2002. december 31. napjával – 
dematerializált részvényekké alakította át. A dematerializált értékpapír olyan elektronikus jel, amelynek 
nyilvántartása egy ilyen tevékenység végzésére feljogosított befektetési vállalkozásnál vagy hitelintézetnél 
vezetett értékpapírszámlán történik. 
 
Amint erről Tisztelt Részvényeseink korábban tájékoztatást kaptak, az átalakítás során részvényeseinknek 
be kellett nyújtaniuk a papíralapú részvényeiket a Részvénytársaság számára úgy, hogy a benyújtással 
egyidejűleg megnevezik azt a befektetési szolgáltatót is, amellyel a részvényeik elhelyezése céljából értékpapír 
számlaszerződést kötöttek. Azon részvényeseink számára, akik papíralapú részvényeiket a fentiek szerint 
Részvénytársaságunk számára érvényesen benyújtották, Részvénytársaságunk a dematerializált részvények 
elhelyezését a részvényes által megjelölt számlán kezdeményezte. 
 
Részvénytársaságunk - a részvények átalakítását követően - az átalakításra érvényesen be nem nyújtott, 
nyomdai úton előállított értékpapírok sorszámát nyilvántartásba vette, és az érintett részvényeseket megillető 
dematerializált részvényeket egy befektetési szolgáltatónál vezetett, zárolt számlán helyezte el. 
 
Amennyiben Ön még rendelkezik a Petneházy Üdülőfalu Zrt. által kibocsátott hagyományos, papíralapú 
(fizikai) részvényekkel, akkor dematerializált részvényeinek kiadása érdekében közvetlenül 
Részvénytársaságunkhoz fordulhat. 
 
Székhelyünkön, azaz a Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatt, munkanapokon reggel 8 órától 
délután 14 óráig várjuk részvényeseinket, akik személyi igazolványuk és lakcímkártyájuk bemutatásával 
személyesen kérhetik dematerializált értékpapírjaik elhelyezését egy, az általuk megjelölt befektetési 
vállalkozásnál vagy hitelintézetnél nyitott értékpapírszámlára. 
 
Azon részvényesek, akik nem kívánnak személyesen eljárni, postai úton, személyi igazolványuk és 
lakcímkártyájuk közjegyző által hitelesített másolatának megküldésével, valamint szintén értékpapír-
számlavezető befektetési vállalkozásuk vagy hitelintézetük és értékpapírszámla számuk megjelölésével 
kérhetik dematerializált részvényeik kiadását. 
 
Ezen esetekben Részvénytársaságunk gondoskodik arról, hogy a részvényesünket megillető dematerializált 
értékpapírok a részvényes által megjelölt értékpapírszámlán jóváírásra kerüljenek. 
 
A dematerializált részvényeknek a részvényes által megjelölt értékpapír számlára történő elhelyezése a 
részvényes számára költséggel nem jár. 
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