
  
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

AKKO Invest: folyamatban a saját tőkét növelő akvizíciók és a végéhez közelít a vállalat 

átvilágítása 

 

Budapest, 2019. május 21. – A végéhez közelít az AKKO Invest működésének átvizsgálása és 

az ezzel kapcsolatos átmeneti időszak. Ezzel kapcsolatban fontos lépésnek tekinthető a 

Magyar Nemzeti Bank által lezárt vizsgálat, mely a társaság korábbi menedzsmentje által 

végrehajtott részvényvisszavásárlási program szabályszerűségét vizsgálta és a céggel 

szemben folytatott piacifelügyeleti eljárást intézkedés alkalmazása nélkül lezárta. 

 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. Igazgatósága az 

elmúlt hónapokban szakértők bevonásával végzi a korábbi nevén Plotinus Nyrt. működésének 

átvizsgálását. Az AKKO menedzsmentjének célja, hogy az átmeneti időszakot követően már 

kizárólag arra koncentráljon, hogy vagyonkezelési tevékenységével a lehető legnagyobb értéket 

teremtse a részvényeseinek.  

Mint ismeretes, az AKKO részvényesei január 23-án új Igazgatóságot választottak, mely 

haladéktalanul elkezdte a vállalat működésének átvizsgálását. Ennek célja, hogy minél hamarabb 

lezárásra kerüljenek a korábbi menedzsment időszakában le nem zárt ügyek. Ezzel kapcsolatban 

fontos fejlemény, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) lezárta azt a társasággal szemben indított 

vizsgálatot, mely a társaság korábbi menedzsmentje által végrehajtott részvényvisszavásárlási 

program szabályszerűségét vizsgálta. Az MNB a céggel szemben folytatott piacfelügyeleti eljárást 

intézkedés alkalmazása nélkül lezárta, mely fontos fejlemény Prutkay Zoltán, az AKKO 

vezérigazgatója szerint. A vezérigazgató elmondta, hogy az új menedzsment a megválasztását 

követően szembesült többek között azzal is, hogy az előző vezetés által tavaly novemberben 

elindított tőkeemelés nem került teljes mértékben előkészítésre és végrehajtásra. A folyamat 

lezárásához (az alaptőkeemelésből származó új névértékű, korábbiakkal azonos darabszámú 

részvények tőzsdei bevezetése, azaz a régiek cseréjéhez) szükséges kibocsátási tájékoztató 

elkészítéséről az új menedzsment intézkedett, annak készítése folyamatban van. Prutkay Zoltán 

kiemelte, hogy a tájékoztató elkészülte és MNB általi elfogadása esetén az átvétellel járó 

adminisztrációs folyamatok lényegében lezárulnak, így reményei szerint a nyár folyamán 

lezárulhat ez az átmenetinek tekinthető időszak a cég életében. Hozzátette, hogy ettől 

függetlenül már az előző hónapokban több olyan befektetést is végrehajtottak, melyek célja 

a részvényesi érték növelése. Ezen befektetési döntésekkel összefüggésben az AKKO Invest a 

birtokába kerülő új vagyonelemekért elsősorban a vállalat saját részvényeivel fizetett. Ezen 

tranzakciók és akvizíciók célja, hogy azok a társaság saját tőkéjét, vagyonát növeljék.  

 

Céginformáció 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. (korábbi nevén Plotinus) vagyonkezeléssel foglalkozik, 
részvényeit 2011 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén. Működése során elsősorban reálgazdasági befektetésekre fókuszál, melynek 
keretében kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező, és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket és ingatlanokat 
vásárol. Az AKKO Invest célja, hogy befektetési-portfóliójának folyamatos szélesítésével eszközalapon jól meghatározható értéket 
képviselő vagyonkezelőként működjön.  
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