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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben tervezett minősített befolyásszerzés engedélyezése 

és a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás folytatásáról 

 

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
(székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 11. B. ép.) (Társaság vagy Céltársaság) 
Igazgatósága – a korábban, 2021. június hó 29. napján kelt tájékoztatásának folyományaként1 
arról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit és a nyilvánosságot, hogy a Magyar Nemzeti Bank 
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (Felügyelet) H-EN-106/2021. Határozatával 
2021. augusztus hó 23. napján eljárása eredményeként engedélyezte (Engedélyezési 
eljárás) a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.) 
számára, hogy a Társaságban 50%-os (ötven százalékos) határértéket meghaladó (100%-
os [száz százalékos]) mértékű közvetlen tulajdonon alapuló minősített befolyást, 
valamint a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben (székhely: 1097 Budapest, 
Könyves Kálmán körút 11. B. ép.) (EMABIT) 50%-os (ötven százalékos) határértéket 
meghaladó (100%-os [száz százalékos]) mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített 
befolyást szerezzen. Az Engedélyezési eljárás eredményeként a Felügyelet engedélyezte a 
cégstruktúrából fakadó közvetett minősített befolyásszerzéseket is.  

A Társaság Igazgatósága – a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. (Ajánlattevő) 
tájékoztatására alapítottan – haladéktalanul közzéteszi azt is, hogy az Ajánlattevő, valamint 
az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) (Lebonyolító) által a 
Felügyelethez benyújtott kérelemre, a Céltársaság HU0000180112 ISIN azonosítójú „A” 
sorozatú törzsrészvényei vonatkozásában tett kötelező nyilvános vételi ajánlat (Ajánlat) 
jóváhagyása tárgyában indult eljárás felfüggesztését a Felügyelet N-KE-III-271/2021. 
számú, 2021. augusztus hó 24. napján kelt végzésével megszüntette és az eljárás 
folytatásáról döntött. 

A Társaság Igazgatóság emlékezteti a Tisztelt Befektetőket, hogy az Ajánlattevő 
Céltársaságban, valamint annak 100%-os leányvállalatában, az EMABIT-ban történő 
minősített befolyás megszerzésének és növelésének engedélyezése, valamint a GVH e 
tárgykörben kelt hatósági bizonyítványának kiállítása2 okán az Ajánlat érdemi elbírálásának 
valamennyi akadálya elhárult.  

A Felügyelet által az Engedélyezési eljárásban megadott minősített befolyásra vonatkozó 
engedély határértéke figyelemmel van az Ajánlatban elvben megszerezhető befolyás 
legmagasabb mértékére (az Ajánlatot a Céltársaság valamennyi, Ajánlattevő tulajdonában 
nem lévő törzsrészvényére kell megtenni), így a biztosítási és a tőkepiaci eljárási 
szabályrendszer közötti összhang megteremtésére.    

    

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 

Igazgatóság 

 

                                                           
1 https://www.bet.hu/newkibdata/128580036/CIG_T%C3%81J_TO_F%C3%BCggeszt%C3%A9s_20210629.pdf  
2 https://www.bet.hu/newkibdata/128586106/CIG_LIFE_GVH_20210714.pdf 
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