SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az MKB Bank közreműködésével megtörtént az első XTend-es vállalat sikeres tőkebevonása
Budapest, 2018. november 21. - A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Xtend piaca azon nyilvános működésre már
érett, közepes méretű vállalkozások számára teremti meg a tőkepiacon való nyilvános megjelenés könnyített
lehetőségét, melyek komoly növekedést terveznek az elkövetkezendő években. A MEGAKRÁN Nyrt. az
Xtenden, elsőként regisztrált társaságként, sikeres zártkörű tőkeemelést hajtott végre a közelmúltban. A
MEGAKRÁN Nyrt. kijelölt tanácsadója és a tranzakció lebonyolítója az MKB Bank Zrt. volt.
A MEGAKRÁN Nyrt. speciális daruzási, emeléstechnikai és géptelepítési feladatokat és több, e
tevékenységekhez kötődő kiegészítő szolgáltatást nyújt. A szegmensében egyedülálló megoldásokat és
technológiai eszközöket felsorakoztató cég több éve a piac egyik meghatározó szereplője. A bevont tőkét a
MEGAKRÁN Nyrt. az eszközpark további fejlesztésére és növekedési tervei megvalósítására kívánja
felhasználni.
Az összesen mintegy 678,9 millió forint értékű tranzakció során 3.702 forintos részvényárfolyamon, összesen
több mint 656,2 millió forint összegű tőkebevonásra került sor intézményi és magánfektetőktől, ezen felül
pedig a főtulajdonos több mint 22,6 millió forint értékben adott el részvényt. A tranzakcióban a Széchenyi
Tőkealap-kezelő Zrt. által kezelt Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap 40%-os mértékben, az egyéb intézményi és
magánbefektetők mintegy 30-30%-os mértékben vettek részt. A tranzakciót követően az újonnan belépő
részvényesek aránya 23,59% lesz, amelyből a Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap része 9,44%. Az új részvények BÉT
Xtend piacára történő bevezetése az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését és a részvények KELER Zrt. előtti
keletkeztetését követően, a várakozások szerint 2018 december első felében várható.
Langmáhr Tamás, a MEGAKRÁN Nyrt. Igazgatóságának elnöke:
„Először is szeretném megköszönni, minden új részvényesnek a bizalmat. Másodsorban nagyon hálás vagyok
mindenkinek, aki hitt bennünk és azért dolgozott, hogy a MEGAKRÁN Nyrt. elsőként Magyarországon
tőkebevonást hajtson végre az Xtend piacán. A tőzsdei jelenlét mellett konkrét célunk, hogy innovatív és
speciális emeléstechnikai megoldások alkalmazásával hosszabb távon is megteremtsük a fejlődés feltételeit.
A MEGAKRÁN Nyrt. az elmúlt évek dinamikus növekedését kívánja folytatni a jövőben is, ennek egyik fontos
mérföldköve volt ez a tőkebevonás. A siker bizonyítja, hogy a befektetők bíznak bennünk, mi pedig az Xtend
keretén belül bevont forrásoknak köszönhetően új, speciális emeléstechnikai eszközök vásárlását tudjuk
megvalósítani. Ezzel az eredményes tranzakcióval nagy lépést tehetünk új üzleti szegmensek meghódítása felé.
Egyúttal azt is bebizonyítottuk, hogy egy hatékonyan és átláthatóan működő vállalkozás a tőkepiacon is
eladható.”
Marót Krisztina, MKB Bank Tőkepiaci és Tranzakciós Tanácsadási Igazgatóság, igazgató:
„Ezzel a sikeres tranzakcióval az MKB Bank - a MEGAKRÁN Nyrt. kijelölt tanácsadójaként és az ügylet
lebonyolítójaként is - történelmet írt a magyar tőkepiacon. Bízunk benne, hogy a siker pozitív példa lesz a
potenciális KKV kibocsátók, és a szakmai szereplők felé egyaránt. Az MKB Bank elkötelezett a magyar tőkepiac
fejlesztése mellett, melynek fontos, stratégia eleme, hogy a tőkepiaci jelenlét során kijelölt tanácsadóként
támogassa a jövőben is a Megakránhoz hasonló vállalatokat.”
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