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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

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

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

stratégiájának, illetve a korábbi kommunikációjának megfelelően1 2a fennálló és divíziókba sorolt 

vagyonelemek mellett a vagyonkezelés körébe tartozó CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaságban (cg.: 01-10-045857, székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) (CIG 

Nyrt.) fennálló – 23.466.020,- darab „A” sorozatú, 33,- Ft névértékű, dematerializált formában 

kibocsátott törzsrészvényben fennálló (ISIN: HU0000170162), a CIG Nyrt. alaptőkéjének 24,85%-

át megtestesítő – részesedésének (Részvények) értékesítéséről döntött.  

Az igazgatósági döntés alapján a Társaság 2020.szeptember hó 24. napján – függő feltétellel és 

a Társaság számára kedvező konstrukció szerint – szerződést kötött a Részvények értékesítésére 

a Hungarikum Biztosítási Alkusz Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 8086 Felcsút, Fő 

utca 65., cégjegyzékszám: 07-09-028910) (Vevő). 

 

Tekintettel arra, hogy a Részvények által megtestesített részesedés (minősített befolyás) 

megszerzéséhez a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 258. § (1) 

bekezdése alapján a felügyleti jogkörben eljáró Magyar Nemzeti Bank (Felügyelet) előzetes 

engedélye szükséges, Vevő, a szerződésben vállalta, hogy engedélykérelmet nyújt be a Magyar 

Nemzeti Bankhoz a jogszabályban meghatározott tartalommal. 

 

Mindezen okból kifolyólag a jogügyletet rendező szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a 

Vevő részére a minősített befolyás megszerzésének Felügyelet általi engedélyezése 

megtörténik. Amennyiben erre valamely oknál fogva nem kerül sor, úgy a tulajdonátruházásról 

rendelkező szerződés az elutasító határozat Vevő általi kézhez vétele napján, minden további 

jogcselekmény nélkül, automatikusan megszűnik. 

 

A Társaság tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket arról is, hogy a feltétel beállta esetén hatályba 

lépő szerződés a piaci viszonyok figyelembevétele mellett rögzített és számszerűsített vételáron 

felül – meghatározott feltételek fennállta esetén és meghatározott időtartamon keresztül (a 

2021-2025. üzleti évek után) – lehetőséget teremt a Társaság részére a CIG Nyrt. általi működés 

jövőbeli nyeresége alapján számított Vevő általi további fizetési kötelezettségre.   
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1 https://www.bet.hu/newkibdata/128328644/OP_NYRT_CIG_KGY_HU_20191128_v2%20%28002%29.pdf  
2 https://www.bet.hu/newkibdata/128460529/OPUS_CIG_HU_20200910.pdf  
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