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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, 

Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága 

tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a mai értéknappal megkeletkeztetésre került az 

Igazgatóság által 2018. év július hó 31. és 2018. év szeptember hó 14. napján elhatározott 

tőkeemelésekhez kapcsolódóan összesen 103.965.996, azaz százhárommillió-

kilencszázhatvanötezer-kilencszázkilencvenhat darab „A” sorozatú, egyenként HUF 25,- 

névértékű, a Budapesti Értéktőzsdére már bevezetett részvényekkel azonos jogokat biztosító 

törzsrészvény. Tekintettel arra, hogy az újonnan megkeletkeztetett részvények még nem kerültek 

tőzsdei bevezetésre, ezért megkeletkeztetésükre a tőzsdére már bevezetett részvényekétől eltérő, 

HU0000163498 ISIN kóddal került sor.  

A Társaság által bejelentett zártkörű tőkeemelés-sorozat és így a részvények nyilvános 

forgalomba hozatala (szabályozott piacra történő bevezetése) megvalósulásának előfeltétele a 

vonatkozó jogszabályok alapján a Bizottság 809/2004/EK rendelete szerinti formában és 

tartalommal elkészített kibocsátási tájékoztató és hirdetmény, amelynek közzététele a Magyar 

Nemzeti Bank engedélyéhez kötött. A közzététel hatósági engedélyezését követően kerül sor a 

részvények szabályozott piacra történő bevezetésére, a már bevezetett részvényekkel azonos 

ISIN kódon. 

 

A fenti részvényekből 42.205.246, azaz negyvenkettőmillió-kettőszázötezer-

kettőszáznegyvenhat darabot a mai napon a KONZUM PE Magántőkealap (MNB 

nyilvántartási szám: 6122-44; kezeli: Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság /székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654; 

/; a továbbiakban: „Alap”) szerzett meg, amelynek eredményeképpen az Alap által közvetlenül 

birtokolt, szavazati jogot biztosító OPUS részvények száma 37.892.295, azaz harminchétmillió-

nyolcszázkilencvenkettőezer-kettőszázkilencvenöt darabról 80.097.541, azaz nyolcvanmillió-

kilencvenhétezer-ötszáznegyvenegy darabra, így az Alap OPUS GLOBAL Nyrt.-ben fennálló 

szavazati jogának mértéke 11,65%-ról 18,66%-ra nőtt, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. 

évi CXX. törvény (a továbbiakban: “Tpt.”) 61. § (3) bekezdése szerinti 15 %-os határértéket. 

 

Az újonnan kibocsátott részvényekből 43.672.788, azaz negyvenhárommillió-

hatszázhetvenkettőezer-hétszáznyolcvannyolc darabot a mai napon a Talentis Group 

Beruházás-szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2053 Herceghalom, 

Zsámbéki út 16.; Cg.: 13-10-041257; a továbbiakban: “Talentis Group”) szerzett meg, 

amelynek eredményeképpen a Talentis Group által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot 

biztosító OPUS részvények száma 0, azaz nulla darabról 43.672.788, negyvenháromliiló-

hatszázhetvenkettőezer-hétszáznyolcvannyolc darabra, így az OPUS GLOBAL Nyrt.-ben 
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fennálló szavazati jogának mértéke 0%-ról 10,17%-ra nőtt, átlépve ezzel Tpt. 61. § (3) bekezdése 

szerinti 10 %-os határértéket 

 

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket arról is, hogy a részvénydarabszámok változása 

miatt a KONZUM MANAGEMENT Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 

Budapest, Andrássy út 59,; Cg.: 01-09-913725; a továbbiakban: „KONZUM 

MANAGEMENT”) OPUS GLOBAL Nyrt.-ben fennálló szavazati jogának mértéke 15,41%-ról 

11,67%-ra csökkent, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 15%-os határértéket, 

továbbá Mészáros Lőrinc OPUS GLOBAL Nyrt.-ben fennálló szavazati jogának mértéke 

23,67%-ról 17,94%-ra csökkent, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 20%-os 

határértéket. 

 

A tőkeemelés folyományaként a részvények megkeletkeztetése okán a fentebb megjelölt 

szavazati arányok változása természetszerűleg nem eredményezte a csoport befolyásának 

csökkenését a Társaságban. 
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