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A 4iG Nyrt.  rendkívüli tájékoztatása 
alaptőke-emelést érintő Igazgatósági döntésről 

 
 

A 4iG Nyrt. („4iG”) tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 4iG Igazgatósága 2021. év 06. 

hónap 01. napján a 2/2021. (VI.01.) számú Igazgatósági Határozatával úgy döntött, figyelemmel 

a 2019. év 09. hónap 05. napján meghozott 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatra, hogy 

alaptőkéjét a Bartolomeu Investments Korlátolt Felelősségű Társaság („Bartolomeu”) mint 

apportőr által szolgáltatott a Portuguese Telecommunication Investments Korlátolt Felelősségű 

Társaságban („PTI”) fennálló 100 % mértékű üzletrészének („Üzletrész”) a 4iG részére nem 

pénzbeli vagyoni hozzájárulás keretében történő rendelkezésre bocsátásával, új részvények 

forgalomba hozatalával, zártkörűen megemeli.  

 

A PricewaterhouseCoopers Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság („PwC”) 2021. év 05. 

hónap 27. napján elkészítette az Üzletrész értékelésére vonatkozó szakértői jelentését („Szakértői 

Jelentés”). A Szakértői Jelentés alapján a 4iG-ba apportálni kívánt PTI Üzletrész konzervatív alapon 

meghatározott apportértéke legkevesebb HUF 3.093.811.000,-, azaz Hárommilliárd-

kilencvenhárommillió-nyolcszáztizenegyezer Magyar Forint. 

 

Az alaptőke emelés keretében, amely HUF 20,-,azaz húsz Forint névértékű és HUF 606,-, azaz 

hatszázhat Forint kibocsátási értékű 5.207.921 darab, azaz Ötmillió-kettőszázhétezer-

kilencszázhuszonegy darab 4iG részvény forgalomba hozatalával valósul meg, HUF 104.158.420,-

, azaz Száznégymillió-százötvennyolcezer-négyszázhúsz Magyar Forint az alaptőke (jegyzett tőke) 

javára, míg HUF 3.051.841.706,-, azaz Hárommilliárd-ötvenegymillió-nyolcszáznegyvenegyezer-

hétszázhat Magyar Forint a tőketartalék javára kerül elszámolásra, a vagyoni hozzájárulás 

mértéke, ekként az alaptőke-emelés mértéke HUF 3.156.000.126,-, azaz Hárommilliárd-

százötvenhatmillió-százhuszonhat Magyar Forint.  

 

A Bartolomeu a kibocsátásra kerülő új 4iG részvények átvételére írásban már kötelezettséget 

vállalt. Az új 4iG részvények forgalomba hozatala a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 

(„Tpt.”) 5.§ (1) bekezdés 95. pontja és értékpapíroknak a szabályozott piacra történő 

bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet („EU Rendelet”) 

alapján minősül zártkörűnek. 

 

A Bartolomeu – az alaptőke-emelés keretében - kötelezettséget vállalt arra, hogy az alaptőke-

emelés során a tulajdonába kerülő 4iG részvényeket a tőzsdei kereskedési rendszerbe történő 

bevezetésétől számított 1 (egy) éves időszakig nem értékesíti („Lock-Up Periódus”). 
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