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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

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

59.; Cg.: 01-10-042533) (Társaság) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, 

hogy a Társaság, valamint a STATUS Energy Magántőkealap (székhely: 1062 Budapest, Andrássy 

út 59.; nyilvántartja a Magyar Nemzeti Bank 6122-53 lajstromszámon; kezelője: OPUS GLOBAL 

Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság [székhely: 1062 Budapest, 

Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654]), mint eladók, a 2019. november hó 20. napján 

közzétett rendkívüli tájékoztatásban foglalt szándéknyilatkozatot követően1 megkezdett és 

eredményesen lefolytatott tárgyalásoknak megfelelően 2019. december hó 23. napján 

szerződést kötöttek az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

(székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-10-041828) (MVM), mint vevővel. 

 

A szerződés aláírásával a résztvevő felek kölcsönösen előnyös és racionális üzleti feltételek 

mellett megállapodtak a Mátrai Erőmű Zrt. (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.; nyilvántartó 

bíróság: az Egri Törvényszék Cégbírósága cégjegyzékszám: 10-10-020024) (MERT) 72,66%-os 

közvetett tulajdoni hányadának a Társaság és a Status Energy Magántőkealap által történő 

értékesítése és az MVM által történő megvásárlása tárgyában. 

 

Az ügylet zárásának elméleti időpontja a zárási feltételek – szerződéses és jogszabályon alapuló 

– teljesülését követő 5. munkanap. Ennek tervezett időpontja 2020. február 15-e, legvégső 

szerződés szerinti engedélyezett időpontja pedig 2020. március 15-e. 

 

A Társaság a megkötött adásvételi szerződés kapcsán hangsúlyozza a T. Befektetők irányába, 

hogy a jövőbeni energetikai terjeszkedés során kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a megújuló 

energiaforrásokból nyert villamosenergia termelésre, valamint a konkuráló projektek és a 

szabad forrás allokáció során az erőművi kapacitások kihasználásából származó kereskedelmi 

portfolió kialakítására törekszik, így a MERT kapacitásai helyett ezen források irányába kíván 

stratégiai irányvonalként terjeszkedni. 

 

  

 

OPUS GLOBAL Nyrt. 

 
1 https://www.bet.hu/newkibdata/128325412/OP_NYRT_M%C3%81TRA_SZNY_HU_20191120.pdf  
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