
 

 

A 4iG Nyrt. 

rendkívüli tájékoztatása 

Tpt. 61. § szerinti sávátlépésről 

 

 

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8., 

cégjegyzékszáma: 01 10 044993, a továbbiakban: Társaság) ezúton az alábbiakról tájékoztatja a 

Tisztelt Befektetőket valamint a pénz- és tőkepiac szereplőit: 

 

A kötelező nyilvános vételi ajánlat lezárultát követően, figyelmmel az alábbi tranzakciók 

teljesülésére is, Jászai Gellért által közvetetten birtokolt, a Társaság szavazati jogot biztosító 

részvényeinek (továbbiakban: 4iG Részvény) száma 7.705.800 db-val, azaz hétmillió-

hétszázötezer-nyolcszáz darabbal, vagyis 30.093.050 db-ról, azaz harmincmillió-

kilencvenháromezer-ötven darabról, 37.798.850 db-ra, azaz harminchétmillió-

hétszázkilencvennyolcezer-nyolcszázötven darabra, így a Társaságban fennálló szavazati 

jogának mértéke 32,80%-ról 41,2%-ra, befolyásának mértéke 32,01%-ról 40,21%-ra nőtt, 

átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 61. § (3) 

bekezdése szerinti 40 %-os határértéket. 

 

1.) A KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo 

utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-294248; a továbbiakban: KZF) által közvetlenül birtokolt, 

szavazati jogot biztosító 4iG Részvények száma a 2019. év 08. hónap 30. napján, valamint 2019. 

év 09. hónap 02. napján megvalósult tőzsdén kívüli ügyletek keretében 2.825.800 db-val, azaz 

kettőmillió-nyolcszázhuszonötezer-nyolcszáz darabbal, vagyis 30.093.050 db-ról, azaz 

harmincmillió-kilencvenháromezer-ötven darabról 32.918.850 db-ra, azaz harminckettőmillió-

kilencszáztizennyolcezer-nyolcszázötven darabra emelkedett, így a Társaságban fennálló 

szavazati jogának mértéke 32,80%-ról 35,88%-ra, befolyásának mértéke 32,01%-ról 35,02%-ra 

nőtt, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 35 %-os határértéket. 

 

2.) Az iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 

Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-10-140332; a továbbiakban: iKON) által 

kezelt MANHATTAN Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-80) 2019. év 09. hónap 02. 

napján megvalósult tőzsdén kívüli tranzakció keretében 1.785.715 db, azaz egymillió-

hétszáznyolcvanötezer-hétszáztizenöt darab, szavazati jogot biztosító 4iG Részvényt szerzett, 

így a Társaságban közvetlen módon fennálló szavazati jogának mértéke 0,00%-ról 1,95%-ra, 

befolyásának mértéke 0,00%-ról 1,90%-ra nőtt. A MANHATTAN Magántőkealap által alapított 

Manhattan Invest Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., cégjegyzékszám: 01-09-

342850) szintén tőzsdén kívüli tranzakció keretében 2019. év 09. hónap 02. napján 3.094.285 

db, azaz hárommillió-kilencvennégyezer-kettőszáznyolcvanöt darab,4iG Részvényt szerzett, így 

a Társaságban közvetlenül fennálló szavazati jogának mértéke 0,00%-ról 3,37%-ra, befolyásának 

mértéke 0,00%-ról 3,29%-ra nőtt. A jelen 2.) pont szerinti tranzakciók eredményeképpen a 



 

 

MANHATTAN Magántőkealap közvetlenül és közvetve birtokolt szavazati jogot biztosító 4iG 

Részvényeinek száma 4.880.000 db-ra, azaz négymillió-nyolcszáznyolcvanezer darabra nőtt, így 

a Társaságban közvetlen és közvetett módon fennálló szavazati jogának mértéke 0,00%-ról 

5,32%-ra, befolyásának mértéke 0,00%-ról 5,19%-ra emelkedett átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) 

bekezdése szerinti 5%-os határértéket. 

 

3.) Az OPUS Global Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely:1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 01-10-045654) által kezelt KONZUM 

PE Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-44, a továbbiakban: KONZUM PE) által 

közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG Részvények száma a 2019. év 08. hónap 30. 

napján, valamint 2019. év 09. hónap 02. napján megvalósult tőzsdén kívüli ügyletek 

következtében 7.705.800 db-val, azaz hétmillió-hétszázötezer-nyolcszáz darabbal, vagyis 

18.634.650 db-ról, azaz tizennyolcmillió-hatszázharmincnégyezer-hatszázötven darabról, 

10.928.850 db-ra, azaz tízmillió-kilencszázhuszonnyolcezer-nyolcszázötven darabra csökkent, 

így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke 20,31%-ról 11,91%-ra, befolyásának 

mértéke 19,82%-ról 11,63%-ra csökkent, átlépve ezzel Tpt. 61. § (3) bekezdése szerinti 15%-os 

határértéket. 

 

Budapest, 2019. év 09. hónap 02. 

  



 

 

4iG Nyrt. 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog 
megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó 

formanyomtatvány 
KZF Vagyonkezelő Kft. 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati 
jog kapcsolódikii:  4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: KZF Vagyonkezelő Kft. 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: – 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2019.09.02. 
7. Bejelentett adatok:  35%  küszöb átlépése 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A részvények 
osztálya/típusa 
(lehetőleg az ISIN-kód 
használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

 

Szavazati 
jogok számaix 

 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

HU 0000167788  30.093.050 30.093.050 32.918.850 32.918.850 0 35,88 0 

 
 

       

 
 

       

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

30.093.050 30.093.050 32.918.850 32.918.850 0 35,88 0 

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii: 

A pénzügyi eszköz, illetőleg 
megállapodás  típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 
időszak/határidőxv  

Az eszköz 
felhasználása/átváltása esetén 
megszerezhető szavazati jogok 
száma  

Szavazati jogok %-a 

     

     

  B) RÉSZÖSSZEG 
(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

  

 

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

32.918.850 32.918.850 35,88% 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a 
pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: – 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében:  

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges:   
Kelt: Budapest, 2019. szeptember 2. 



 

 

A formanyomtatvány melléklete 

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai: 

Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): KZF Vagyonkezelő Kft. 

Cím (jogi személyek esetében székhely): 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 
Telefonszám:  
Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy) :  
b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a 
bejelentést): 
Teljes név: Piros Ferenc  
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 1. 
Telefonszám: 270-7631 
Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege) tőzsdei kapcsolattartó 
 
Kelt: Budapest, 2019. szeptember 2. 
  



 

 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog 
megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó 

formanyomtatvány 
MANHATTAN Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-80)  

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati 
jog kapcsolódikii:  4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: MANHATTAN Magántőkealap   

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: – 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2019.09.02. 
7. Bejelentett adatok: 5%  küszöb átlépése 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A részvények 
osztálya/típusa 
(lehetőleg az ISIN-kód 
használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

 

Szavazati 
jogok számaix 

 

Részvények 
száma 

Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

HU 0000167788  0 0 4.880.000 1.785.715 3.094.285 5,32 0 

 
 

       

 
 

       

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

0 0 4.880.000 1.785.715 3.094.285 5,32 0 

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii: 

A pénzügyi eszköz, illetőleg 
megállapodás  típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 
időszak/határidőxv  

Az eszköz 
felhasználása/átváltása esetén 
megszerezhető szavazati jogok 
száma  

Szavazati jogok %-a 

     

     

  B) RÉSZÖSSZEG 
(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

  

 

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

4.880.000 4.880.000 5,32% 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a 
pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: – 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében:  

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges:   
Kelt: Budapest, 2019. szeptember 2. 



 

 

A formanyomtatvány melléklete 

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai: 

Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): MANHATTAN Magántőkealap  

Cím (jogi személyek esetében székhely): 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 
Telefonszám:  
Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy) :  
b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a 
bejelentést): 
Teljes név: Piros Ferenc  
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 1. 
Telefonszám: 270-7631 
Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege) tőzsdei kapcsolattartó 
 
Kelt: Budapest, 2019. szeptember 2. 
  



 

 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog 
megszerzésének vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó 

formanyomtatvány 
KONZUM PE Magántőkealap 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati 
jog kapcsolódikii:  4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények 
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: KONZUM PE Magántőkealap 

4. A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: – 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2019.09.02. 
7. Bejelentett adatok: 15 %  küszöb átlépése 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi 

A részvények 
osztálya/típusa 
(lehetőleg az ISIN-kód 
használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 
helyzetvii 

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii: 

Részvények 
száma 

 

Szavazati 
jogok számaix 

 

Részvények száma Szavazati jogok számax Szavazati jogok %-a 

Közvetlenxi Közvetettxii Közvetlen Közvetett 

HU 0000161518  18.634.650     18.634.650     10.928.850 10.928.850 0 11,91 0 

 
 

       

 
 

       

A) RÉSZÖSSZEG (a 
szavazati jogok 
összesítése alapján) 

18.634.650     18.634.650     10.928.850 10.928.850 0 11,91 0 

 

Pénzügyi eszközök 

A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii: 

A pénzügyi eszköz, illetőleg 
megállapodás  típusa 

Lejárat időpontjaxiv Felhasználási/átváltási 
időszak/határidőxv  

Az eszköz 
felhasználása/átváltása esetén 
megszerezhető szavazati jogok 
száma  

Szavazati jogok %-a 

     

     

  B) RÉSZÖSSZEG 
(az összes lejárati dátum 
vonatkozásában) 

  

 

Összesen (A+B) szavazati jogok száma szavazati jogok %-a 

10.928.850 10.928.850 11,91 

8. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a 
pénzügyi eszközöket ténylegesen birtokoljákxvi: – 

9. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében:  

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

10. További információk, ha szükséges:   
Kelt: Budapest, 2019. szeptember 2. 



 

 

A formanyomtatvány melléklete 

a) A bejelentésre kötelezett személy azonosító adatai: 

Teljes név (jogi személyek esetében a jogi formával együtt): KOMZUM PE Magántőkealap 

Cím (jogi személyek esetében székhely): 1062 Budapest, Andrássy út 59. 
Telefonszám:  
Egyéb lényeges információ (jogi személyek esetében legalább egy kapcsolattartó személy) :  
b) A bejelentő személy azonosító adatai (amennyiben az a) pontban említett személy nevében más teszi meg a 
bejelentést): 
Teljes név: Piros Ferenc  
Cím: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 1. 
Telefonszám: 270-7631 
Egyéb lényeges információ (pl. a bejelentésre kötelezett személlyel való kapcsolat jellege) tőzsdei kapcsolattartó 
 
Kelt: Budapest, 2019 szeptember 2. 


