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MEGHÍVÓ 

és egyben tájékoztatás az OPUS GLOBAL Nyrt. 2020. december hó 21. napjára meghirdetett 

rendkívüli közgyűlésével kapcsolatosan kialakult helyzetről, a döntés menetéről és az ezzel 

kapcsolatos részvényesi jogokról 

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

59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 

„Társaság”) értesíti a Tisztelt Részvényeseit, hogy a Társaság Igazgatósága ülés tartásával 

rendkívüli közgyűlés összehívásáról döntött, így tervezetten sor került volna 2020. év december 

hónap 21. napján 10:00 órai kezdettel Rendkívüli Közgyűlés (Közgyűlés) megtartására. 

  

A Közgyűlés tervezett időpontja: 2020. év 12. hónap 21. nap, 10:00 óra  

A Közgyűlés tervezett helye:   1062 Budapest, Andrássy út 59.  

A Közgyűlés tervezett napirendi pontjai:  

 

Napirendi pont száma Napirendi pont tárgya 

 

1. Döntés az OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatóságának kötvénykibocsátásra 

vonatkozó felhatalmazás megadásáról 

 

A Közgyűlésen való részvétel módja:   

A Társaság fentebb rögzítettek szerint meghirdetett Közgyűlése – a veszélyhelyzet során a 

személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 

bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (Rendelet) vonatkozó rendelkezései 

alapján azonban a Társaság jogértelmezése alapján nem kerülhet megtartásra.  

 

A Társaság Igazgatósága azonban a Meghívóban közzétett napirenden szereplő kérdésben a 

Rendelet felhatalmazása és szabályainak megtartása mellett jogosult határozni, így arról a jelen 

Meghívóban rögzített időpontban határozni tervez. A határozathozatalra a meghirdetett 

Közgyűlés napjára figyelemmel, az Igazgatóság Ügyrendje szerint, írásban fog sor kerülni a 

hivatalos közzétételi helyeken való tájékoztatási kötelezettség teljeskörű megtartása mellett. 

 

A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek azonban a jelen helyzetben is kérhetik az 

ok megjelölésével írásban az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés 

napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi 

ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen 

Közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják. A 

határozattervezetről való döntés ez esetben az Igazgatóság arról való döntését vonja maga után. 
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A veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 

1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az ügyvezetés által a 

veszélyhelyzet ideje alatt meghozott jelen közgyűlési meghívóban rögzített napirendi pont 

szerinti közgyűlési határozat utólagos jóváhagyása céljából. A közgyűlés összehívásának joga 

azokat a részvényeseket illeti meg, akik a Rendelet alapján közzétett felhívásban megjelölt 

közgyűléssel összefüggésben kért és lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a nyilvánosan 

működő részvénytársaság részvénykönyvében szerepelnek. A felhívás alapján lefolytatott 

tulajdonosi megfeleltetésre és részvénykönyvi bejegyzésre a közgyűlést megelőző 

részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó rendelkezések alkalmazandók1. A közgyűlési meghívót – 

a részvényesi kérelem jogvesztő határidőn belüli kézhezvételétől számított – 45 napon belül kell 

közzétenni. 

 

Az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára 

vonatkozó összesített adatok, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön 

összesítések, továbbá a Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai, az azokra 

vonatkozó felügyelőbizottsági jelentései, valamint a határozati javaslatai, a képviselő útján 

történő szavazáshoz használandó nyomtatványok legkésőbb 2020. év 11. hónap 30. napjától 

elérhetők a Társaság honlapján (www.opusglobal.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján 

(www.bet.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen 

(www.kozzetetelek.mnb.hu). 

 

Végezetül hangsúlyozni kívánjuk, hogy amennyiben a Társaság Igazgatósága által a Rendelet 

felhatalmazása szerint tervezett döntéshozatalig (az eredetileg meghirdetett Közgyűlés 

tervezett időpontja) egyéb, a döntéshozatal valamely részét vagy annak egészét érintő újabb, 

vagy egyéb szabályozás lép hatályba, Társaságunk az szerint fog eljárni a Tisztelt Részvényesek 

egyidejű és teljeskörű tájékoztatása mellett.     

 

Budapest, 2020. év 11. hónap 20. nap 

 

 

OPUS GLOBAL 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

Igazgatósága 

 
1 A Közgyűlésen az a részvényes, illetve a Ptk. 3:256. §-a szerinti részvényesi meghatalmazott vehet részt 
és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, akit legkésőbb a Közgyűlés 
kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A részvénykönyv 
tartalmának megállapítása céljából a Társaság tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés 
fordulónapja 2020. év 12 hónap 14. napja. 
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