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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

befolyásszerzésről és kötelező nyilvános vételi ajánlatról 

 

 

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1065 Budapest, 

Révay utca 10.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „Társaság”) az alábbiakról 

tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. 

 

A Társaság a Konzum Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt REPRO I. Magántőkealappal 

(nyilvántartási szám: 6122-57), és KONZUM PE Magántőkealappal (nyilvántartási szám: 

6122-44), valamint az ezen magántőkealapok kezelését ellátó Konzum Befektetési Alapkezelő 

Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhely: 1026 Budapest, Riadó utca 1-3.; 

cégjegyzékszám: 01-10-045654; adószám: 13960904-2-41; „Konzum Alapkezelő”) együtt, mint 

összehangoltan eljáró személyek (a továbbiakban: „Összehangolt Befektetők”) a 4iG 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., 

cégjegyzékszám: 01-10-044993; a továbbiakban: „Céltársaság”) által kibocsátott 

törzsrészvények („Részvények”) mindösszesen 50,28%-a tekintetében kötöttek a Céltársaságban 

történő befolyásszerzésre irányuló megállapodásokat („Szerződések”) a Céltársaság egyes 

részvényeseivel 2018. év május hó 22. és 25. napja között. 

 

Az Összehangolt Befektetők a 596/2014/EU Rendelet (MAR) 17. cikk (4) bekezdésének 

felhatalmazása alapján a Szerződések létrejöttének bejelentését saját döntési jogkörükben 

késleltették. 

 

A Társaság – részben élve a Szerződésen alapuló jogaival – a mai napon a Céltársaság 

részvényesévé vált az alábbiak szerint:  

 

A megszerzett részvények darabszáma: 187.116, tulajdoni hányad: 9,95%, befolyás mértéke: 

10,21%. 

 

Az Összehangolt Befektetők így a mai napon együttesen 33,57 % mértékű befolyással 

rendelkeznek a Céltársaságban, amelyre tekintettel – a Tpt. 68. § (1) bekezdés b) pontja, illetve 

(2) bekezdése értelmében – az Összehangolt Befektetők együttes ajánlattevőként, a Céltársaság 

valamennyi részvényese számára, a Céltársaság által kibocsátott, egyenként HUF 1.000,- azaz 

egyezer forint névértékű, névre szóló törzsrészvényei (ISIN azonosító: HU0000071030) 

megvásárlása céljából kötelező nyilvános vételi ajánlatot terjesztenek be a Magyar Nemzeti 

Bank (a továbbiakban: „Felügyelet”) részére, jóváhagyás végett.  

 

Az Összehangolt Befektetők tényleges befolyásszerzésének – a Felügyelet fentiekben említett 

jóváhagyásán túli – előfeltétele, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci 
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magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény („Tpvt.”). szerint 

meghatározott tőkepiaci összefonódás kérdésében a törvény szerinti döntését meghozza. 

 

A fenti Tranzakciók zárását követően a Társaság részvénytulajdona és befolyása a Céltársaság 

felett az alábbiak szerint alakul: 

 

A megszerzett részvények darabszáma: 259.416, tulajdoni hányad: 13,79%, befolyás mértéke: 

14,16%. 

 

A Társaság egyben tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy tárgyalásokat kezdeményezett a 

Céltársasággal a Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságban (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-

043224; adószám: 12184756-2-41; a továbbiakban: „Takarékifo Zrt.”) lévő részesedésének a 

Céltársaság nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő rendelkezésére bocsátása, illetve a 

teljes Takarékinfó Zrt. és a Céltársaság közötti szinergiák minél hatékonyabb kihasználása 

tekintetében. 

  

 

OPUS GLOBAL Nyrt. 

Igazgatósága   

http://www.opusglobal.hu/

