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Tárgy: Rendkívüli tájékoztatás 
 
 
Tisztelt Befektetők! 
 
A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 
55., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, továbbiakban a „Társaság”) Igazgatótanácsának 1/2018(IV.16.) 
számú határozata szerint megalapított új leányvállalat, a SET Real-Estate Ingatlanhasznosító Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27., Cg.: 01-09-323422, továbbiakban 
a „Leányvállalat”) Ügyvezetése, a Társaság Igazgatótanácsával egyetértésben, 2018. április 19. napján 
adás-vételi szerződést kötött kettő darab, irodahelyiségek kialakítására is alkalmas, első osztályú 
minőségben felújított, Budapest II., illetve XII. kerületeinek frekventált részén található, nagy 
alapterületű, jól megközelíthető ingatlan vonatkozásában. A Leányvállalat az ingatlanok vételárát a 
mai napon – 119.800.000,- Ft-ot –  teljes mértékben megfizette, így azok 1/1-s tulajdonjogát 
megszerezte. 
 
A Leányvállalat elsősorban a Társaság stabilitását hivatott szolgálni ingatlanok vásárlásával, 
másodsorban az ingatlanok hasznosításával a SET GROUP Nyrt., mint tulajdonos, részére profitot kíván 
realizálni.  
 
A Társaság 2018. április 16. napján közzétett rendkívüli közleménye értelmében a következőekben a 
SET GROUP Nyrt. Igazgatótanácsa ismerteti a SET Real-Estate Kft. tevékenységét. 
 
Az egyre nagyobb hazai vállalkozási kedv, a rengeteg lehetőséget magában rejtő startup cégek 
megjelenése mellett, kifejezetten nehéz induló mikrovállalkozások számára megfelelő, magas 
színvonalú, de mégis megfizethető irodahelyiséget találni. Ennek oka jellemzően az utóbbi évekre 
jellemző hazai ingatlanpiaci árrobbanás, mely természetesen jelentős befolyást gyakorolt a bérleti 
díjakra egyaránt. További probléma induló vállalkozásoknak, a csekély kínálaton felül, hogy a 
bérbeadók kiemelkedő hányada kizárólag hosszú távra hajlandóak kiadni az irodákat. 
 
A SET Real-Estate Kft. célja ebben a szegmensben, hogy az ingatlanokat minimális átalakítás után, egy 
a legmodernebb eszközökkel felszerelt, exkluzív minőségben bútorozott, egymástól függetlenül is 
kiadható „mini irodákat” alakítson ki, melyeket akár rövidtávra is kiad. Az irodákhoz teljeskörű, 
professzionális recepciós, titkársági, telefon és IT szolgáltatást, audiovizuális eszközökkel felszerelt 
tárgyalót, valamint egy kávézórészt tervez biztosítani a Leányvállalat.  
 
A Társaság a SET Real-Estate Kft. ingatlan portfóliójának folyamatos bővítését tervezi. 
 
Budapest, 2018. április 19. 
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