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EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS 

a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont – rendszeres és rendkívüli 

tájékoztatás megtételére nem köteles – társaságra vonatkozó információ közzétételéről 

 

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

59., cégjegyzékszám: 01-10-042533; a továbbiakban: “Társaság”) a Magyar Nemzeti Bank H-PJ-

III-B-14/2020. számú, 2020. február hó 26. napján kelt határozatában foglalt kötelezésének 

megfelelően – amelyben figyelmeztette a Társaságot, hogy a jövőben a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően teljesítse rendkívüli tájékoztatási kötelezettségét, tájékoztatást 

tegyen közzé az alábbi tartalommal és jogsértő magatartása miatt 500.000 HUF felügyeleti 

bírság megfizetésére kötelezte – ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alábbiakról. 

 

A Wamsler SE Háztartástechnikai Európai Részvénytársaság (székhely: 3100 Salgótarján, Rákóczi 

út 53-55., Cg.: 12-20-000001) (Wamsler SE), valamint a Társaság 2017. december 21. napján a 

Társaság által kibocsátott, 5.404.313 db, egyenként 25 Ft névértékű törzsrészvényre vételi jogot 

alapító szerződése alapján, 

(https://www.bet.hu/newkibdata/124529375/OPUS_WSE_Hird_20171221_HU.pdf), vételi 

jogával élve 2019. december hó 21. napján megvásárolta a kötelezett, vagyis a Wamsler SE 

tulajdonában lévő, az OPUS GLOBAL Nyrt. által kibocsátott, 5.404.313 db, egyenként 25 Ft 

névértékű törzsrészvényt az OPUS részvények Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, a vételi jog 

gyakorlását megelőző 180 napos tőzsdei átlagár (359 Ft/részvény) forintösszegének megfelelő 

vételáron: 1.940.148.367 (azaz Egymilliárd-kilencszáznegyvenmillió-száznegyvennyolcezer-

háromszázhatvanhét) Ft ellenében. A lehívásra a Wamsler SE részére az NKP Kötvényprogram 

keretében a Társaság rendelkezésére bocsátott pénzeszközök egy részének tagi kölcsön 

keretében történő biztosítása és a korábbi egymással fennálló követelések elszámolása alapján, 

ezen előzményt követően kerülhetett sor.  

 

Tájékoztatjuk továbbá a T. Befektetőket, hogy a nevezett tranzakció lebonyolítása a Társaság 

saját részvény állományának összességét nem érintette (17.904.454 db saját részvénnyel 

rendelkezett és rendelkezik a továbbiakban is a Társaságunk), vagyis a részvények a Társaságunk, 

mint kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaság révén e joggal való élést 

megelőzően és azt követően sem változtattak jogi státusukon, saját részvénynek minősülnek. 
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