
Rendkívüli tájékoztatás, 

szavazati jog mértéke megváltozásának közzététele, 

bennfentes személy bejelentése 
 

A Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) a Tpt. 

55. § (2) bekezdése szerint, továbbá a DonaDöme Kereskedelmi Kft. (címe: 2040 Budaörs, 

Beregszász u. 87., cégjegyzékszám: 13-09-069086), a T’69 Kereskedelmi Kft. (székhely: 

1052 Budapest, Aranykéz u 4-6. 2. em. 29.; cégjegyzékszám:  01-09-685783) részvényesnek, 

továbbá a Halmi út 46 Kft. (székhelye: 1075 Budapest, Madách tér 4. III. em. 68.; 

cégjegyzékszáma: 01-09-909677) részvényesnek a Társasághoz a mai napon érkezett 

bejelentése, valamint dr. Nobilis Kristóf (1113 Budapest, Bartók Béla út 72.), az 

Igazgatótanács tagja megbízásából és nevében a Tpt. 61. § (1) és (9) bekezdései, továbbá a 

201/B. § (1) bekezdése alapján közzéteszi, hogy a DonaDöme Kereskedelmi Kft. 

(székhelye: 2040 Budaörs, Beregszász u. 87., cégjegyzékszám: 13-09-069086) a Budapesten, 

2013. augusztus 23-án tőzsdén kívül kötött magánjogi ügylet keretében 600-Ft/törzsrészvény 

árfolyamon 2.580.000 db BIF részvényt (ISIN kód: HU0000088760) adott el a Halmi út 46. 

Kft. részére és 1.203.495 db BIF részvényt vásárolt a T’69 Kereskedelmi Kft.-től ugyanezen 

árfolyamon.  

 

Az ügylet eredményeképpen a DonaDöme Kereskedelmi Kft. közvetett és közvetlen tulajdoni 

részesedése együttesen a Társaságban 29,80 %-ról (7.699.450 db BIF részvény) 24,48%-ra 

(6.322.945 db BIF részvény) csökkent, amely teljes egészében közvetlen részesedés. 

 

A Halmi út 46. Kft. tulajdoni részesedése a Társaságban 9,99 %-ra (2.580.000 db BIF 

részvény) növekedett, mely teljes egészében közvetlen részesedés. 

 

A T’69 Kereskedelmi Kft. tulajdoni részesedése - tekintettel arra, hogy a T’69 Kereskedelmi 

Kft. 70,978 %-ban tulajdonrészt szerzett a DonaDöme Kereskedelmi Kft.-ben - a Társaságban 

24,48 %-ra (6.322.945 db BIF részvény) növekedett, mely teljes egészében közvetett 

részesedés. 

 

Az ügylet eredményeképpen – fentiekre és arra is tekintettel, hogy dr. Nobilis Kristóf 

részesedése a DonaDöme Kft.-ben lecsökkent - dr. Nobilis Kristóf közvetett és közvetlen 

tulajdoni részesedése együttesen a Társaságban 29,95 %-ról 7,85 %-ra csökkent, mely teljes 

egészében közvetett részesedés.  

 

Az ügyletben nem vett részt befektetési vállalkozás. A Társaság általi tudomásszerzés 

időpontja 2013. augusztus 24. 

 

Budapest, 2013. augusztus 24. 

 

 

Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 


