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Tárgy: a SET GROUP Nyrt. expanziós tervei 

 

 

Tisztelt Befektetők! 

 

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1021 Budapest, Versec sor 

15., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága tájékoztatja a 

Tisztelt Befektetőit, hogy a 2021. október 25. napján elhalasztott közgyűlést 2022 

februárjában kívánja megtartani. 

 

Az Igazgatóság a közgyűlést érintő várható napirendi pontjaihoz kapcsolódóan az alábbi 

előzetes tájékoztatását adja.  

 

A SET GROUP Nyrt. vezetősége jelentős kockázatként értékelte azt, hogy a Társaság a jelenlegi 

gazdasági környezetben egyetlen iparágnak teszi ki működésének fenntarthatóságát. A 

világjárvány még mindig, szinte valamennyi szegmensben jelen van, ezért a SET GROUP-ot 

érintő expanziós folyamatok a háttérbe kerültek a járvány kirobbanásakor. Ugyan a pandémia 

végét senki nem láthatja pontosan, de az kétségtelen, hogy bizonyos piaci szegmensek 

felértékelődtek, így már újra helye lehet a cégcsoport növekedésének.  

 

Ezért az Igazgatóság úgy határozott, hogy folytatja expanziós törekvéseit, és új piacok felé nyit, 

ezzel porlasztva az iparági jellegzetességből fakadó kockázatait. Az alábbiakban ismertetni 

kívánt két új piaci szegmens úgy került kiválasztásra a csoport portfóliójába, hogy a 

világjárvány okozta piaci turbulenciák a lehető legkisebb mértékben legyen rájuk hatással. 

 

 

I. Egészségügy  

 

A COVID vírushoz köthető események mindenki számára egyértelmű bizonyosságot adtak 

arról, hogy a legtöbb embernek az egészsége az egyik legfontosabb dolog. 

 

A jelenleg növekvő periódusban lévő privát egészségügyi szektorban, annak is a 

labordiagnosztika területén, most lehetőség van egy olyan, mindenki számára elérhető, 

merőben új alapokra helyezett szolgáltatási rendszer kiépítésére, mellyel ezek a szolgáltatások 

a mindennapi éltünk rutinjává válhatnak. 
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Az új rendszer fókuszában a betegségek kellő időben való kiszűrése áll a labordiagnosztikai 

szolgáltatások mindenki számára könnyen elérhetővé tételével és megfizethetővé válásával. 

Ennek eredményeképpen a szolgáltatást igénybevevő jövendőbeli ügyfeleink gyógyulási ideje 

számottevően csökkenhet, ezzel is mérsékelve az egészségügyi rendszerünkre nehezedő 

nyomást és a társadalmunkra rótt terheket.  

 

Az új üzletág létrehozásában és kidolgozásában a szakterületükön elismert szakemberek 

fognak részt venni, akik megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a piac igényeit és annak még 

lefedetlen területeit illetően. 

 

A tárgyalások jelenleg is zajlanak a teljes konstrukció tekintetében. Célunk, hogy a közgyűlési 

meghívó közzétételéig a legfontosabb kérdések tárgyában megállapodás szülessen, és az 

azokat érintő kérdéseket az igazgatóság minél hamarabb a SET GROUP Nyrt. közgyűlése elé 

terjeszthesse.  

 

A döntéshozatal előtt minden rendelkezésre álló információt, ismertetőt befektetőink 

számára elérhetővé kívánunk tenni közzétételek útján. Az első ilyen jellegű tájékoztatást 2021. 

december 13. napján koradélutánra tervezzük. 

 

 

II. Globális média- és szórakoztatóipar 

 

„Panem et circenses”. A szórakoztatóipar mindig is előtérben volt és lesz, és ebből fakadóan 

kiszámítható, állandó és dinamikus növekedési pályán mozog. A világjárvány ugyan itt is 

látható nyomokat hagyott, de csak az emelkedés ütemét tudta rövid időre lelassítani. A 

folyamatos technológiai fejlődés új értékteremtési lehetőségeket hívott életre, ezeknek 

köszönhetően a szegmens nem várt ütemű globális növekedés és átrendeződés alatt áll. 

 

Amennyiben a már folyamatban lévő, de még csak közvetítőkön keresztül folytatott 

tárgyalások sikerre visznek, úgy a SET GROUP Nyrt.-nek lehetősége nyílik az egyik nagyobb 

európai médiaszolgáltatóval közvetlen egyeztetéseket folyatnia. Amennyiben ezek is 

eredményre vezetnek úgy a két társaság egy teljesen új médiaszegmensben elsőként hozhat 

létre egy értékteremtő láncolatot, a saját innovációit implementálva.  

 

Az egyeztetések folyamatosan zajlanak, azok üteméhez alkalmazkodva rendszeresen fogjuk 

tájékoztatni a Tisztelt Befektetőinket az ügy egyre mélyebb és pontosabb részletekről, az új 

szegmens sajátosságairól és az értékteremtő lánc mögött lévő üzleti modellről.  
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A SET GROUP Nyrt. Igazgatósága közgyűlés elé kívánja terjeszteni az együttműködés 

fontosabb elemeit, hogy a szerződések aláírása előtt a Társaság közgyűlése is állást 

foglalhasson ebben a kérdéskörben. 

 

Továbbá a befektetői megkereséseknek eleget téve tájékoztatni szeretnék a Tisztelt 

Befektetőinket, hogy a TRIMAN Kft. és a SET GROUP Nyrt. folyamatosan egyeztet a 

közbeszerzési eljárásban kihirdetett győztes féllel a Belgrád-Budapest vasútvonal 

fejlesztéséhez kapcsolódó vállalkozási szerződések megkötéséről. A végleges megállapodás 

időpontját megmondani nem tudjuk, de a beruházó szigorúan ragaszkodik az előzetes 

ütemtervhez, mely értelmében a munkálatoknak meg kell kezdődniük 2022 tavaszán. 

Egyértelmű célunk, hogy ennek a beruházásnak a kivitelezése során a lehető legjobb pozíciót 

szerezzük meg, ezzel biztosítva a TRIMAN Kft.-ben rejlő üzleti potenciálból fakadó profit 

maximalizálását.  

 

Budapest, 2021. december 8. 

 

 

SET GROUP Nyrt. Igazgatósága 

 

 

http://www.setnyrt.com/

