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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

a Társaság pénzügyi befektetéseként nyilvántartott, az Appeninn Nyrt.-ben meglévő tulajdoni 

hányadának (részesedésének) részbeni értékesítésére vonatkozó szerződéskötésről 

  

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 

01-10-042533) („Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy az Appeninn Vagyonkezelő 

Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; 

cégjegyzékszám: 01-10-046538) („Appeninn Nyrt.”) jelenleg fennálló 8 860 027 darab, 100 HUF 

névértékű, HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező Appeninn részvényben megtestesülő, 18,7% tulajdoni 

hányadot jelentő részesedésének értékesítésére vonatkozó közzétett szándéka eredményeként 2019. 

október hó 08. napján megállapodást kötött a BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-vel (székhelye: 

1118 Budapest, Kelenhegyi út 27., Cg.: 01-10-048550) („BDPST Zrt.”) 4.263.428 db 100 HUF névértékű, 

HU0000102132 ISIN kóddal rendelkező, 9% tulajdoni hányadot jelentő Appeninn részvény 

(„Részvénycsomag”) értékesítése tárgyában („Részvény Adásvételi Szerződés”). 

 

A Társaság tájékoztatja az ügylet kapcsán a Tisztelt Befektetőket, hogy a Részvények vonatkozásban 

fennálló tulajdonjogát a vételár hiánytalan megfizetéséig fenntartotta, így a Részvényeket a vételár 

megfizetésének feltételével adja a BDPST Zrt. tulajdonába akként, hogy a vételár igazolt megfizetését 

követően a Részvényeket haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül áttranszferálja Vevő 

Értékpapírszámlájára. A Részvények tulajdonjoga, illetve a Részvényekhez fűződő valamennyi jog és 

kötelezettség a BDPST Zrt.-t a Részvényeknek a Társaság értékpapírszámlán történő jóváírásától illeti meg. 

A teljesítésre a BDPST Zrt. 2019. december hó 20. napjáig jogosult és köteles. 

 

A Társaság a fennmaradó Appeninn részesedése vonatkozásában – amelynek a kellő hozamot biztosító 

értékesítését befektetési vállalkozás megbízásával kívánja megvalósítani – a potenciális vevőkkel való 

kapcsolatfelvételben és a meggyőző eredmények realizálásában érdekelt. A Társaság az értékesítési 

folyamat minden fontos lépésről és eredményről a Budapesti Értéktőzsdén és az egyéb hivatalos 

közzétételi helyeken haladéktalanul tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. 

 

A Társaság e körben emlékeztet, hogy a tervezett értékesítés okán és realizált folyományaként, mint a 

Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság jogutódja, az Appeninn 

Nyrt. feletti közvetlen irányítástát 

(https://www.bet.hu/newkibdata/124924150/Appeninn_Nyrt_rendkivuli_tajekoztato_GVH_engedely_H

U_20180308.pdf ) is meg kívánja szüntetni.   
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