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1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

A 4iG Nyrt. (továbbiakban: „4iG”, „Társaság”, „Vállalat”, „Cégcsoport”, „4iG Csoport”) Magyarország 

piacvezető informatikai rendszerintegrátor vállalata, amely a hazai, valamint régiós távközlési 

piacon is meghatározó érdekeltségekkel rendelkezik. A Társaság célja, hogy a folyamatban lévő 

stratégiai akvizícióinak lezárását követően az infokommunikációs iparág vezető nagyvállalatai közé 

lépjen a közép-kelet-európai, illetve a nyugat-balkáni térségben is. 

 

A növekedés éve 

2021. a növekedés éve volt 4iG Nyrt. számára. A Társaság az informatikai szegmens mellett jelentős 

expanziót hajtott végre a hazai és nemzetközi távközlési piacokon is, a 4iG stratégiájában a nyugat-

balkáni régió kiemelt fókusszal szerepelt. 

▪ Az informatika területén a 4iG eredményesen zárta a Poli Computers Pc Kft. (100%), valamint 

a kiemelt Cisco partner ACE Network Zrt. (korábbi nevén SpaceNet Zrt.) többségi tulajdonának 

(70%) megszerzésére irányuló tranzakciókat, illetve pénzügyi befektetőként kisebbségi (24%) 

tulajdont vásárolt a drónfejlesztő Rotors&Cams Zrt.-ben.  

▪ A hazai és nemzetközi távközlési piacon a vállalat új stratégiát jelentett be, illetve valósított 

meg az elmúlt évben. Ennek eredményeként a 4iG többségi befolyást szerzett Magyarország 

és a régió meghatározó, saját infrastruktúrával rendelkező távközlési szolgáltatójában, a 

HungaroDigitel Kft.-ben (75%), illetve megvásárolta az egyik vezető hazai telekommunikációs 

és infrastruktúra megoldás-szállító vállalat, az Invitech ICT Services Kft. 100 százalékos 

tulajdonrészét. A nagyvállalat megállapodást kötött RCS&RDS médiakonszernnel a DIGI 

magyarországi csoportjának (DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Invitel Zrt., Digi Infrastruktúra 

Zrt., i-TV Zrt.) 100 százalékos tulajdonának megvásárlásáról. (A 625 millió euró értékű 

tranzakció 2022 január 3-án zárult). A Társaság nyugat-balkáni stratégiájának megfelelően 

eredményesen zárta megállapodását a cseh PPF Csoporttal, melynek köszönhetően 100 

százalékos tulajdont vásárolt a montenegrói mobilszolgáltató vállalatban, a Telenor 

Montenegroban. Emellett végleges adásvételi szerződést kötött az Albán 4p szolgáltató 

AlbTelecom többségi (80,27%) tulajdonának megszerzésére, valamint a szintén Albánia 

területén működő mobilszolgáltató, a ONE Telecommunications (100%) megvásárlására is (az 

akvizíciók lezárása az albán hatósági eljárásoktól függően 2022 első negyedévében várható). 

A 4iG a részvényesek és a kötvénytulajdonosok támogatásával szerződést kötött az izraeli 

tőzsdén jegyzett műholdszolgáltató társaság, a SpaceCom 51 százalékos 

részvénycsomagjának megszerzésére is, a tranzakció zárása az izraeli hatóságok 

jóváhagyására vár.  

Az akvizíciók finanszírozása érdekében a 4iG rekord összegű kötvénykibocsátást hajtott végre a 

Magyar Nemzeti Bank Növekedési kötvényprogramjában. A december 15-én, illetve 28-án bonyolított 

kötvényaukciókon a tőkepiaci társaság mindösszesen 370,75 milliárd forint össznévértéken bocsátott 

ki vállalati kötvényeket.  
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Stratégiai partnerségek 

A 4iG Nyrt. 2021. augusztus 25-én stratégiai partneri megállapodást kötött a magyar állammal,  

melynek értelmében az állami tulajdonú Antenna Hungária és a 4iG egyesíti távközlési érdekeltségeit. 

Az így megalakuló nemzeti telekommunikációs vállalatcsoport a magyarországi távközlési és 

médiaszolgáltatási piac második legnagyobb szereplője lesz, amely a közép-kelet-európai régióban is 

meghatározó infrastruktúrával, valamint szolgáltatási portfólióval rendelkezik az üzleti (B2B) és a 

lakossági (B2C) szolgáltatói szegmensekben. A 4iG a megállapodásnak megfelelően az Antenna 

Hungáriába apportálja távközlési érdekeltségeit, amellyel legfeljebb 80 százalékos tulajdont szerezhet 

az Antenna Hungáriában. (Az ügylet első lépcsőjében a 4iG Nyrt. 71,6%-os irányító többségi tulajdont 

szerez az állami vállalatban, a tranzakció zárása 2022. március közepéig várható). 

2021. november 25-én előzetes megállapodást kötött Jászai Gellért vagyonkezelő társasága a KZF 

Vagyonkezelő Kft., a 4iG, valamint a Rheinmetall AG (a megállapodást a felek 2022. január 25-én 

véglegesítették). A szerződés értelmében a német védelmi- és járműipari vállalat részvényvásárlással 

és tőkeemeléssel 25,1 százalékos tulajdont szerez a 4iG Nyrt.-ben, amellyel a Társaság legnagyobb 

nemzetközi stratégiai befektetőjévé válik. A Rheinmetall AG és a 4iG emellett közös informatikai 

vállalat alapításáról is megállapodott, amely a jövőben a hadiipari cég magyar és egyéb nemzetközi 

leányvállalatainak IT szolgáltatásait biztosíthatja. Az együttműködés nagymértékben támogatja a 4iG 

növekedési stratégiáját, melynek célja, hogy a Társaság a távközlési szegmens mellett informatikai 

szolgáltatásaival is megjelenjen a nemzetközi piacokon. A Rheinmetall tulajdonszerzése a 

Belügyminisztérium (BM) engedélyével valósulhat meg, a tervek szerint 2022. márciusában. 

Pénzügyi eredmények 

Az elmúlt évben végrehajtott akvizícióknak és organikus fejlődésnek köszönhetően a 4iG 2021. végére 

már több, mint 10 leányvállalattal rendelkezett. Az informatikai, valamint távközlési szegmensben 

jelen lévő leányvállalatok teljesítménye jelentős mértékben hozzájárult a 4iG konszolidált üzleti 

eredményességének - azaz árbevételének, illetve eredménymutatóinak - kiemelkedő 

növekedéséhez.  

A 4iG Csoport a negyedik negyedévben – az informatikai iparágra jellemző ismérveknek megfelelően– 

fokozta a korábbi negyedévekben mutatott fejlődési dinamikáját, és kiemelkedő üzleti 

eredményességgel zárta 2021. IV. negyedévét: 

▪ a 4iG IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 93 milliárd forint volt, amely 62%-kal 

magasabb az egy évvel korábbinál;  

▪ üzleti eredményessége szintén jelentősen javult, a Társaság konszolidált EBITDA-ja 11 milliárd 

forint fölé növekedett, amely 125%-kal magasabb a 2020. évi pénzügyi és értékcsökkenési 

leírások előtti eredménynél; 

▪ a Vállalatcsoport IFRS szerinti adózott eredménye 6,4 milliárd forint. 

A 4iG tőkehatékonysági mutatói közül 117%-kal emelkedett az egy részvényre jutó EBITDA, 104%-kal 

az egy részvényre eső saját tőke. A leányvállalatok a 4iG konszolidált értékesítési árbevételéhez 

mintegy 21 milliárd forinttal járultak hozzá, EBITDA-ját pedig 6,8 milliárd forinttal növelték.   
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Tőkepiaci teljesítmény 

A 4iG részvények 2021 I-IV. negyedéves tőzsdei átlagára 853 forint volt, amely 34,3%-kal magasabb az 

előző év hasonló időszakában elértnél. A 2021. decemberi záróár 854 forint, ami 54,2%-kal haladta 

meg a 2020. december végi záróárat. Jelen beszámoló készítésének idején a 4iG részvényeivel 750-

800 forint közötti tartományban kereskednek. A Társaság piaci kapitalizációja 2021. december 31-én 

88,1 milliárd forint volt. 

Jövőkép 

A 4iG egyik legfontosabb célkitűzése, hogy Magyarországon és a régióban további meghatározó piaci 

pozíciókat építsen ki az infokommunikációs szolgáltatások széles területén. 2021 utolsó 

negyedévében folytatódott a Cégcsoport erős növekedése, amelyet a társaság akvizíciói és organikus 

növekedése egyaránt jelentős mértékben támogatott. A 4iG Csoport számára, az informatika mellett, 

továbbra is az egyik stratégiai növekedési terület a telekommunikáció, illetve a távközlési 

infrastruktúra szegmens, amely a jól tervezhető, hosszú távú szerződéseknek köszönhetően tovább 

növelheti a Vállalatcsoport árbevételét, illetve eredményességét.  

A 4iG Nyrt. célja az akvizíciókkal megszerzett társaságok gyors és sikeres integrációja, melyben a 

nagyvállalat a társaságok között meglévő szinergiák kihasználására is építeni kíván.  

A Cégcsoport a 2020-ban és 2021-ben megvalósított akvizícióknak és organikus növekedésének 

köszönhetően a negyedik negyedévben az informatika minden területén az első számú 

magyarországi rendszerintegrációs vállalattá vált, a távközlési-, illetve távközlési infrastruktúra-

fejlesztési szegmensben Magyarországon, a közép-kelet-európai régióban, illetve a nyugat-balkáni 

térségben is meghatározó piaci pozíciókat épített ki.  
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A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatóit az alábbi 

táblázat mutatja: 

Megnevezés  
(adatok ezer forintban) 

2021 2020 
Változás  

+/(-) %-ban 

Értékesítés nettó árbevétele 92 982 950 57 299 644 62,27% 

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások 
előtti szokásos eredmény (EBITDA) 

11 360 069 5 047 386 125,07% 

Üzleti eredmény (EBIT) 7 243 106 4 211 183 72,00% 

Adózott eredmény (PAT) 6 350 637 3 438 803 84,68% 

Teljes átfogó jövedelem 6 350 637 3 438 803 84,68% 

Tőzsdei mutatók     

Részvény tőzsdei záróára* (Ft-ban) 854 636 34,28% 

Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban) 853 553 54,23% 

A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd 
Ft-ban) 

88,1 59,8 47,43% 

Egy részvényre jutó (Ft)    

   EBITDA** 117 54 117,20% 

   Nettó eredmény (EPS)** 66 38 74,92% 

   Hígított EPS mutató** 65 37 75,09% 

   Saját tőke** 167 82 104,12% 

        

* időszak végén        

** forintban       

*** átlaglétszámra vetítve       

    

    

    

 

A gyorsjelentésben szereplő adatok IFRS elvek szerint konszolidáltak, nem auditáltak és ezer forintban 
vannak megadva, kivéve, ha más van megjegyzésben feltüntetve.  
A zárójelben lévő adatok negatív értékeket jelölnek. 
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2. IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK 

    

2.1 Konszolidált átfogó eredménykimutatás 
 

   

    

  2021  2020 

Értékesítés nettó árbevétele  92 982 950      57 299 644     

Egyéb működési bevétel  2 412 955      480 150     

Bevételek összesen  95 395 905      57 779 794     

Eladott áruk és szolgáltatások  60 317 321      41 371 555     

Működési ráfordítások  6 864 757      2 467 066     

Személyi jellegű ráfordítások  16 357 432      8 702 544     

Egyéb ráfordítások  496 326      191 243     

Működési költségek  84 035 836      52 732 408     

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredmény 
(EBITDA) 

 11 360 069      5 047 386     

Értékcsökkenés és értékvesztés  4 116 963      836 203     

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)  7 243 106      4 211 183     

Pénzügyi bevételek  4 110 264      338 979     

Pénzügyi ráfordítások  3 293 742      375 027     

Adózás előtti eredmény  8 059 628      4 175 135     

Jövedelemadók  1 708 991      736 332     

Adózott eredmény  6 350 637      3 438 803 

Egyéb átfogó jövedelem  -  - 

Teljes átfogó jövedelem  6 350 637      3 438 803 

     

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)     

Alap  66  38 

Hígított  65  37 

     

Adózott eredményből:     

Anyavállalatra jutó rész  5 939 937  3 392 722 

Külső tulajdonosra jutó rész  410 700  46 081 

     

Teljes átfogó eredményből:     

Anyavállalatra jutó rész  5 939 937  3 392 722 

Külső tulajdonosra jutó rész  410 700  46 081 

 

  

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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Megnevezés 2021 2020
Változás +/- 

%-ban
2021 Q4 2020 Q4

Változás +/- 

%-ban

Bevételek 95 395 905 57 779 794 65,10% 41 963 265 24 059 589 74,41%

  - ebből: Értékesítés nettó árbevétele 92 982 950 57 299 644 62,27% 39 971 268 23 795 487 67,98%

ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások 60 317 321 41 371 555 45,79% 24 746 727 18 033 617 37,23%

Működési ráfordítások 6 864 757 2 467 066 178,26% 2 711 435 847 267 220,02%

Személyi jellegű ráfordítások 16 357 432 8 702 544 87,96% 6 289 188 2 809 149 123,88%

Egyéb ráfordítások 496 326 191 243 159,53% 380 992 139 722 172,68%

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások 

előtti szokásos eredmény (EBITDA)
11 360 069 5 047 386 125,07% 7 834 923 2 229 834 251,37%

Értékcsökkenés 4 116 963 836 203 392,34% 2 542 999 267 221 851,65%

Pénzügyi műveletek előtti eredmény 

(EBIT)
7 243 106 4 211 183 72,00% 5 291 924 1 962 613 169,64%

Pénzügyi bevételek 4 110 264 338 979 1112,54% 1 780 556 63 279 2713,82%

Pénzügyi ráfordítások 3 293 742 375 027 778,27% 2 711 543 128 895 2003,68%

Adózás előtti eredmény (PBT) 8 059 628 4 175 135 93,04% 4 360 937 1 896 997 129,89%

Nyereség típusú adók 1 708 991 736 332 132,10% 935 321 332 624 181,19%

Nettó eredmény 6 350 637 3 438 803 84,68% 3 425 616 1 564 373 118,98%

Egyéb átfogó jövedelem 0 0 n.a. 0 0 n.a.

Teljes átfogó jövedelem 6 350 637 3 438 803 84,68% 3 425 616 1 564 373 118,98%

Ebből: megszűnő tevékenység eredménye 0 0 n.a. 0 n.a.

A 4iG Nyrt.  IFRS szerinti konszolidált átfogó jövedelem (eredmény) kimutatása 
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2.2 Konszolidált mérleg      
      

  2021. 12. 31.  2020. 12. 31.  

ESZKÖZÖK      
Éven túli eszközök*      
Tárgyi eszközök  36 715 276       776 806      

Immateriális javak  10 929 216      709 689      

Bérleti jog lízingek  17 530 340       965 959      

Szerződéses eszközök  702 364      0  

Halasztott adókövetelés  907 597       36 678      

Goodwill   116 890 530       1 333 129      

Egyéb befektetések  190 494      166 570      

Éven túli eszközök összesen  183 865 817      3 988 831      

      
Forgóeszközök      

Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek  147 226 767       7 204 781      

Vevőkövetelések  36 972 279       17 494 311      

Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások  8 488 788      5 397 751      

Tényleges jövedelemadó követelések  0  0  

Értékpapírok  119 247 354      417 730      

Készletek  2 787 653      3 359 619      

Forgóeszközök összesen  314 722 841      33 874 192      

      
Eszközök összesen  498 588 658      37 863 023      

 

FORRÁSOK      

Saját tőke      

Jegyzett tőke  2 064 159      1.880.000  

Visszavásárolt saját részvény  (245 726)   (322 930)  

Tőketartalék   3 868 592      816 750  

Eredménytartalék  8 650 068      4 928 921      

Anyavállalatra jutó saját tőke összesen  14 337 093      7 302 741      

Nem ellenőrzésre jogosító részesedés  1 905 120      376 085      

Átváltási különbözet  (191)    

Saját tőke összesen:  16 242 022      7 678 826      

Hosszú lejáratú kötelezettségek      
Céltartalékok                    958 594                  92 287          

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, kötények  409 075 005      105 777  

Pénzügyi lízing kötelezettségek  18 631 856      524 484      

MRP kötelezettség  865 740      344 813      

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen  429 531 195      1 067 361      

Rövid lejáratú kötelezettségek      

Szállítói kötelezettségek  23 369 178      18 882 421      

Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök  211      3 018 719      

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások   26 972 941      6 745 519      

Osztalékfizetési kötelezettség  42      27  

Pénzügyi lízing kötelezettségek  2 473 069      470 150          

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen  52 815 441      29 116 836      

Kötelezettségek és saját tőke összesen  498 588 658      37 863 023      

 

*Az újonnan akvirált leányvállalatok esetében az eszközök valós értékének meghatározása a gyorsjelentés idején még folyamatban van. Ennek véglegesítése az 

auditált konszolidált beszámoló elkészítésére várható.

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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 2.3 Konszolidált saját tőke változás kimutatása    

 
 
 

 Jegyzett tőke Saját részvény Tőketartalék Eredmény-
tartalék 

Anyavállalatra 
jutó saját tőke 

összesen 

Nem ellenőrzésre 
jogosító 

részesedés 

Saját tőke 
összesen 

Egyenleg 2020. január 1-én  1 880 000 (92 251) 816 750 2 951 957     5 556 456     (63 743)     5 492 713     

Saját részvény vétel  0 (495 285) 0 0 (495 285) 0 (495 285) 
         
Saját részvény eladás(részesedéscsere)  0 264 606     0 585 394     850 000     0 850 000     
         
Osztalék elkülönítése, fizetése  0 0 0 (2 001 152) (2 001 152) 0 (2 001 152) 
         
Adózott eredmény  0 0 0 3 392 722     3 392 722     46 081     3 438 803 
         
NCI (nem ellenőrző részesedés) 
 

 0 0 0 0 0 393 747 393 747 

Egyenleg 2020. december 31-én  1 880 000 (322 930) 816 750 4 928 921     7 302 741     376 085     7 678 826     

Részvénykibocsátás  184 158      3 051 842     0 3 236 000     0 3 236 000     
         
Saját részvény vétel  0 (80 000) 0 0 (80 000) 0 (80 000) 
         
Saját részvény eladás 
(részesedéscsere) 

 0 157 204         0 342 796     500 000     0 500 000 

Osztalék fizetés   0 0 0 (2 211 910) (2 211 910) 0 (2 211 910) 
         
Adózott eredmény  0     0     0   5 939 937       5 939 937     410 700     6 350 637     
         
NCI (nem ellenőrző részesedés) 
 

 0   0 0 (349 676) (349 676)  1 118 336     768 660     

Átváltási különbözet  0 0 0 0 0 0 (191) 
Kerekítés  0 0 0 0 1 (1) 0 

Egyenleg 2021. december 31-én  2 064 158     (245 726) 3 868 592     8 650 068     14 337 093     1 905 120     16 242 022     

 

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve 
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3. ÁLTALÁNOS ADATOK A KIBOCSÁTÓRÓL 

 

A cég neve:  4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban FreeSoft 

Nyrt., korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.) 

Cégforma: Nyilvánosan működő részvénytársaság 

Székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 

Telephelyek: 1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 

 1037 Budapest, Montevideo utca 4. 

 1037 Budapest, Montevideo utca 6. 

 1107 Budapest, Somfa utca 10. 

 

Fiók telepe: 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 

 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41. 

 4025 Debrecen, Barna utca 23. 

Cégjegyzékszáma: 01-10-044993 

Adószáma: 12011069-2-44 

Statisztikai számjele: 12011069-6201-114-01 

Alaptőke: 2.064.158.420,- Ft 

Alakulás ideje: 1995. január 8. 

Átalakulás ideje: 2004. április 2. 

Tőzsdei bevezetés dátuma: 2004. szeptember 22. 

 

4. RÉSZVÉNYINFORMÁCIÓK 

Részvények típusa: névre szóló törzsrészvény, dematerializált 

Részvények névértéke: 20 Ft/db 

Részvények darabszáma: 103 207 921 db 

Részvények ISIN kódja: HU 0000167788 

Részvények sorozata: „A” 

Részvények sorszáma: 00000001 – 103207921 

Visszavásárolt saját részvények: 857 078 db 

4iG MRP Szervezetnél lévő   4 000 000 db  
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5. TULAJDONOSI SZERKEZET 

 

 

 2021.       

december 31. 

 2020.        

december 31. 

KZF Vagyonkezelő Kft.   52,34%  57,47% 

Manhattan Invest Kft.   3,00%  3,29% 

Manhattan Magántőkealap   1,52%  1,03% 

Bartolomeu Investment Kft.  5,05%  n.a. 

4iG saját részvény tulajdon  0,83%  1,78% 

4iG MRP Szervezet tulajdonában  3,88%  n.a. 

Közkézhányad  33,38%  36,43% 

Összesen  100.00%  100.00% 

 

A 4iG Nyrt.-nek 2021. 09. 30. napján 857.078 db saját részvény volt a tulajdonában. 

 

6. TISZTSÉGVISELŐK 

 

A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2021. január 01. - 2021. december 31. időszakban az alábbiak voltak. 

6.1 Cégvezetés 

Igazgatóság: Jászai Gellért Zoltán, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató 

 Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja 

 Linczényi Aladin Ádám, az igazgatóság tagja 

 Blénessy László, az igazgatóság tagja 

 Fekete Péter Krisztián, az igazgatóság tagja  

 Pedro Vargas Santos David, az igazgatóság tagja 

 

Felügyelő Bizottság: Simon Zoltán, az FB elnöke 

 Kunosi András, tag 

 Tóthné dr. Rózsa Ildikó, tag 

 

Audit Bizottság: Simon Zoltán, az AB elnöke 

 Kunosi András, tag 

 Tóthné dr. Rózsa Ildikó, tag 
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6.2 Tisztségviselők díjazása 

Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai javadalmazása ebben 

az időszakban az alábbiak szerint történt. 

A Közgyűlés a 37./2014 (10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait fejenként 

175.000 Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000 Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg.  

A Közgyűlés a 42./2014 (10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait 

fejenként 155.000 Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000 Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti meg. 

Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem részesülnek. 

 

6.3 Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona  

 

Név Tisztség 

Közvetlen 

tulajdon 

(db) 

Közvetett 

tulajdon 

(db) 

Közvetlen és 

közvetett 

(db) 

Tulajdoni 

arány (%) 

Jászai Gellért 

Zoltán 

elnök-

vezérigazgató 
0 58 692 930 58 692 930 56,87% 

Tóth Béla Zsolt 
igazgatóság 

tagja 
1.052.200 0 1.052.200 1,02% 

      

Blénessy László igazgatóság 

tagja 

   590.765 0    590.765 0,57% 

 

 

7. A JELENTÉS ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULTAK 

A Társaságnál a beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az igazgatóság 

bármely két tagja együttesen. 
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8. LEÁNYVÁLLALATOK 

 

 

Leányvállalat neve 

 

Székhelye 

Tulajdoni 

hányad 

 

Megjegyzés 

2021 2020 

4iG Montenegro Doo Seika Zaida 2, Podgorica 100% n.a. Alapítva: 2021. október 11. 

ACE Network Zrt. 1124 Budapest, Lejtő út 17/A. III. em. 70% n.a. Vásárolva: 2021. április 13. 

CarpathiaSat Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 51% 51% Alapítva: 2020. augusztus 17. 

DOTO Systems Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100% 60% Alapítva: 2019. július 03. 

DTSM Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100% 100% Vásárolva: 2020. december 07. 

Humansoft Szerviz Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100% 100% Alapítva: 2019. április 17. 

Hungaro DigiTel Kft. 
2310 Szigetszentmiklós/Lakihegy 
Komp u. 2. 

75% n.a. PTI Kft.-n keresztül 

INNObyte Zrt. 
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-

113. 6. em. 
70% 70% Vásárolva: 2020. október 14. 

INNOWARE Kft. 1113 Budapest, Karolina út 65. 70% 70% INNObyte-on keresztül 

Invitech ICT Services 

Kft. 
2040 Budaörs, Edison utca 4. 100% n.a. 

Vásárolva:  

2021. szeptember 30. 

InviTechnocom Kft. 2040 Budaörs, Edison utca 4. 100% n.a. Invitech-en keresztül 

Poli Computer PC Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100% n.a. Vásárolva: 2021. június 01. 

Portuguese 

Telecommunication 

Investments Kft. (PTI) 

1085 Budapest, Kálvin tér 12. 100% n.a. 
Tőkeemeléssel apportálva: 

2021. május 12. 

Telenor doo Podgorica 
Square of the Republic, Podgorica 

81000, Montenegro 
100% n.a. 

Vásárolva: 2021. december 21. 

4iG Montenegrón keresztül 

TR Consulting Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100% 100% Vásárolva: 2020. július 09. 

Veritas Consulting Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 8. 100% 100% 
Vásárolva:  

2019. szeptember 10. 
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9. AZ IDŐSZAK FONTOSABB ESEMÉNYEI (IDŐRENDBEN) 

 

9.1 A Rotors & Cams Zrt. 24%-os részvénycsomagjának megvásárlása (2021. január 26.) 
A 4iG Nyrt. részvény átruházási szerződést írt alá és megszerezte a Rotors & Cams Zrt. („Rotors & 

Cams”) 24%-os részvénycsomagját. 

9.2 Nagy összegű szerződés megkötése (2021. február 02.) 
A 4iG Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. „MNB”) által kiírt 

„Budapalota IT infrastruktúra” megnevezésű, uniós, nyílt eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési 

eljárás során a T-Systems Magyarország Zrt., Officium Szolgáltató Kft. és a 4iG konzorcium nyertes 

ajánlatot tett. A szerződés értéke: 2.617.950.265 Ft + ÁFA 

9.3 Nagy összegű nyertes pályázat kihirdetése (2021. február 02.) 
A 4iG Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. „MNB”) által kiírt 

„KLIR rendszer megvalósítása” megnevezésű, uniós, nyílt eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési 

eljárás során nyertes ajánlatot tett. Az eljárás összértéke 1 022 378 624 Ft + ÁFA. 

9.4 A Poli Computer PC Kft. üzletrészének 100%-os tulajdonrész megszerzésére irányuló 
üzletrész adásvételi szerződés aláírása a KZF Vagyonkezelő Kft. által (2021. február 03.) 

A 4iG Nyrt. fő részvényese, a KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság („KZF”) 

üzletrészadásvételi szerződést írt alá a Poli Computer PC Kft. („Poli Computer”) üzletrészének 100%-os 

tulajdonrésze megszerzésére. A Poli Computer üzletrésze a jövőben a KZF által apport útján a 4iG 

tulajdonába kerül.  

9.5 Az MNB által meghirdetett NKP programban való részvételről (2021. február 08.) 
A 4iG Nyrt. a jövőbeni növekedési stratégiájának végrehajtása érdekében, a Magyar Nemzeti Bank 

(MNB) által meghirdetett, NKP programban való részvétel előfeltételeként teljesítette a részvételhez 

szükséges független hitelminősítési eljárást. A 4iG figyelemmel a 3/2019 (IX.05.) számú Közgyűlési 

Határozatban foglaltakra, 15 milliárd forint keretösszeg erejéig tervezett kötvénykibocsátást akvizíciós 

céljának megvalósítására. 

9.6 Nagy összegű nyertes pályázat kihirdetése (2021. február 15.) 
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. („DKÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát nyertes 

ajánlatként hirdette ki. Az eljárásban három különböző közös ajánlattevői konzorciumot hirdetett ki 

nyertesként a DKÜ, amelyek közül az egyik a 4iG vezette közös ajánlattevői konzorcium. A 

keretmegállapodás keretösszege nettó 14.800.000.000,- Ft. 

9.7 A Hungaro DigiTel Kft. 75%-os tulajdonrészének megszerzésére irányuló előzetes 
megállapodás aláírása (2021. február 23.) 

A 4iG Nyrt. előzetes megállapodást („Megállapodás”) írt alá az Antenna Hungária Zrt.-vel („AH”) és a 

Portuguese Telecommunication Investments Kft.-vel („PTI”), mint az Alpac Capital - Sociedade de 

Capital de Risco, S.A. közvetett kezelésében álló társasággal annak érdekében, hogy a 4iG 75%-os 

tulajdonrészt szerezzen a Hungaro DigiTel Kft.-ben („HDT”). A Megállapodás alapján az AH 25%-os 

üzletrészt értékesítene a 4iG részére, a PTI 50%-os üzletrészre pedig apport útján – a szükséges 

eljárások lefolytatását követően – kerülne a 4iG-hoz. A tranzakció az üzletrészek értékelését, a végleges 

adásvételi, illetve apportszerződés megkötését, valamint a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) 

versenyfelügyeleti eljárását követően 2021. június 1-én zárult. 
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9.8 EDISON Group elemzése (2021. március 04.) 
Az EDISON Investment Research Limited, mint a világ egyik legnagyobb tőkebefektetési lehetőségeket 

vizsgáló elemző cége a 2020. év negyedik negyedéves gyorsjelentését követően a 4iG-ről készített 

elemzést, amely az alábbi linken keresztül érhető el angol nyelven: 

https://www.edisongroup.com/publication/strong-q4-helps-4ig-beat-fy20-estimates/28973 

9.9 A Scope Ratings hitelminősítői felülvizsgálat (2021. március 04.) 
A Scope Ratings GmbH („Scope Ratings”), mint független nemzetközi hitelminősítő pozitív 

felülvizsgálat alá helyezte a 4iG-t a Hungaro DigiTel Kft. („HDT”) többségi, 75%-os tulajdonának 

megszerzésére vonatkozó tranzakció bejelentését követően. A Scope Ratings elemzése az alábbi 

weboldalon érhető el: 

https://www.scoperatings.com/#!search/research/detail/166751EN 

9.10 A Spacenet Zrt. 70%-os részvénycsomagjának megszerzésére irányuló részvény 
adásvételi szerződés aláírása (2021. március 10.) 

A 4iG Nyrt. részvény adásvételi szerződést írt alá a Spacenet Zrt. („Spacenet”) 70%-os, többségi irányító 

befolyást biztosító részvényeinek megszerzésére. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) 

versenyfelügyeleti eljárását követően április 15-én zárult. 

9.11  Sikeres kötvényaukció (2021. március 25.) 
A 4iG Nyrt. bejelentette, hogy a Növekedési Kötvényprogramban (NKP) sikeres aukciót bonyolított le. 

A tender eredményeként a „4iG NKP Kötvény 2031/I.” elnevezésű (ISIN: HU0000360276) kötvényt, tíz 

éves futamidővel, 2,7328% átlaghozammal (kupon mértéke: 2,9%), összesen 15,45 milliárd forint 

össznévértékben, 2021. március 29-én bocsáthatta ki.  

9.12 A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 100%-os tulajdonrészének megszerzésére irányuló 
előzetes megállapodás aláírása (2021. március 29.) 

A 4iG Nyrt. előzetes, nem kötelező érvényű, megállapodást írt alá az RCS & RDS konzorciummal („RCS 

& RDS”) a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. és leányvállalatai, az Invitel Zrt. és az I TV Zrt. megvásárlásáról. 

A tervezett tranzakció a DIGI Csoport átvilágítását, a végleges adásvételi szerződés aláírását és a 

szükséges hatósági eljárásokat követően zárulhat. 

9.13 A 4iG Nyrt. Igazgatóságának határozata a Társaság éves rendes közgyűléséről 
A 4iG Nyrt. Igazgatósága a Társaság 2021. április 29-re meghirdetett éves rendes közgyűlésének 

(„Közgyűlés”) napirendjén szereplő ügyekkel összefüggő előterjesztésekről és határozati javaslatokról 

a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 

rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („Rendelet”) 9.§ (2) 

bekezdése értelmében – miután a nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése jogosult dönteni 

minden olyan kérdésben, mely a korábban közzétett közgyűlési meghívóban napirenden szerepel – a 

Közgyűlés hatáskörében eljárva 2021. április 29-én az alábbi határozatokat hozta: 

3/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelő 

tartalommal elfogadja 

- az Igazgatóság előterjesztését a 2020-as beszámolókról, mérleg- és eredménykimutatásról, és 

a 2020-as eredmény felosztásáról; 

- az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2020-as üzleti tevékenységéről; 

https://www.edisongroup.com/publication/strong-q4-helps-4ig-beat-fy20-estimates/28973
https://www.scoperatings.com/#!search/research/detail/166751EN
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- a Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2020-as beszámolók vizsgálatáról és az ismertetett 

hitelesítő záradékot; 

- az Auditbizottság jelentését a 2020-as beszámolókról; 

- a Felügyelőbizottság jelentését a 2020-as beszámolókról; 

- az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és 

üzletpolitikájáról. 

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2020-as éves beszámolójának 

főbb adatai: 

- 35 274 599 ezer forint mérlegfőösszeg 

- 7 163 128 ezer forint saját tőke  

- 3 160 054 ezer forint adózás utáni eredmény 

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2020-as összevont 

(konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai: 

- 37 863 023 ezer forint mérlegfőösszeg  

- 7 678 826 ezer forint saját tőke  

- 3 438 803 ezer forint összes átfogó adózás utáni eredmény  

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határozott – figyelemmel az ismertetett 2020-as 

éves beszámolók tartalmára – hogy a tavalyi üzleti év után 2.212.000 ezer forint, azaz Kettőmilliárd-

kettőszáztizenkettőmillió forint osztalékot fizet. Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy 

határozott, hogy felhatalmazta a Társaság Igazgatóságát, hogy a Társaság mindenkori likviditási 

helyzetét figyelembe véve határozza meg az osztalékfizetés időpontját, azzal a kitétellel, hogy az 

osztalékfizetés legkésőbb 2021. december 31. napjáig megtörténik. 

4/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy az Igazgatóságnak a Társaság 

2020-as Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

5/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva – figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási 

Bizottságának álláspontjára – megállapította, hogy az elnök-vezérigazgató, valamint az Igazgatósági 

tagok munkájukat a 2020-ban a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, erre 

tekintettel az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva úgy határozott, hogy részükre 

felmentvényt ad a 2020-ra vonatkozóan. 

6/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva jelen határozattal az INTERAUDITOR Neuner, Henzl, 

Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. 

A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211; adószám: 10272172-2-42; „INTERAUDITOR Kft.” vagy 

„Könyvvizsgáló”) újraválasztotta 2021. május 01-től kezdődően a 2021. évi egyedi és konszolidált éves 

beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. 04. 30-ig. 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva – a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások 

alapján – úgy határozott, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves 

beszámolójáért 8 700 ezer forint + ÁFA, azaz nyolcmillió-hétszázezer forint + ÁFA, (tehát bruttó 11 049 
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ezer forint), míg a Társaság konszolidált éves beszámolójáért 2 700 ezer forint + ÁFA, azaz kétmillió-

hétszázezer forint + ÁFA, (tehát bruttó 3 429 ezer forint) összeget állapított meg. 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva jelen határozattal elfogadta Freiszberger Zsuzsanna 

(anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási 

száma: 007229) az INTERAUDITOR Kft. által, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős 

személy kijelölését. 

7/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva jelen határozattal az előterjesztésnek megfelelő 

tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikáját. 

8/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva elhatározta, hogy a Társaság Alapszabályát az 

alábbiak szerint módosítja. Az Alapszabály módosításait a következők szerint jelöljük meg: a törölt 

szövegrészt áthúzással, az újonnan beillesztett szövegrészt pedig dőlt és félkövér szerkesztési módban 

tüntetjük fel. Az Alapszabály egyes rendelkezései az alábbiak szerint módosulnak: 

„2.2. A Társaság idegennyelvű (angol) cégneve:  4iG Public Limited Company 

 A Társaság idegennyelvű (angol) rövidített cégneve: 4iG Plc. 

2.3. A Társaság idegennyelvű (német) cégneve:  4iG Offene Aktiengesellschaft 

 A Társaság idegennyelvű (német) rövidített cégneve: 4iG Offene AG 

2.2.4. A Társaság székhelye:     1037 Budapest, Montevideo utca 8. 

2.3.5. A Társaság fióktelepe(i):    8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. 

6782 Mórahalom, Röszkei út 43. 

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41. 

4025 Debrecen, Barna utca 23. 

2.4.6. A Társaság telephelye(i):    1037 Budapest, Montevideo utca 2/C. 

       1037 Budapest, Montevideo utca 4. 

1037 Budapest, Montevideo utca 6.” 

„14. CÉGJEGYZÉS 
Cégjegyzésre jogosult 

a) Igazgatóság elnöke önállóan, 

b) Igazgatóság két tagja együttesen, 

c) a cégvezető az Igazgatóság bármely tagjával együttesen, az Igazgatóság valamelyik tagja és az 

Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra felhatalmazott munkavállaló együttesen; 

d) az Igazgatóság által képviseleti joggal felruházott két munkavállaló együttesen,  

az aláírási címpéldányban foglalt módon, az Igazgatóság által a Társaság nevében aláírásra 

felhatalmazott munkavállalók közül kettő személy együttesen, az aláírási címpéldány szerint.” 

 

9/2021. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozat 

Az Igazgatóság a Közgyűlés hatáskörében eljárva jelen határozatával megválasztotta a Társaság új 

igazgatósági tagjának Pedro Vargas Santos David urat (anyja neve: Maria Filomena De Brito Vargas 

Lopes David; születési idő: 1984. augusztus 01.; lakcím: AE Downtown Dubai, Standard Chartered 
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Tower 5. em.; adóazonosító jel: 8429464859; kézbesítési megbízott: Kovács Márton Ügyvédi Iroda, 

1085 Budapest, Kálvin tér 12.) együttes cégjegyzési jogosultsággal 2021. április 29-től kezdődően 

határozatlan időtartamra. Az Igazgatóság tagjainak díjazását az Igazgatóság által a Közgyűlés 

hatáskörében meghozott 4/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 175 000 forint/hó 

összegben állapítja meg. 

9.14 Nagy összegű nyertes pályázat kihirdetése (2021. május 11.) 
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség („KIFÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát 

nyertes ajánlatként hirdette ki a „Szuperszámítógép és tárolók szállítása” tárgyú, európai uniós nyílt 

közbeszerzési eljárásban. Az eljárás összértéke az összegző dokumentum alapján: 3 138 582 ezer forint 

+ ÁFA. A 4iG Nyrt. része az eljárás értékéből: 1 883 149 ezer forint + ÁFA. 

9.15 A Hungaro DigiTel Kft. megvásárlása (2021. május 12.) 
A 4iG Nyrt. a Hungaro DigiTel Kft. („HDT”) 75%-os tulajdonrészét a korábban közzétett több lépcsős 

folyamat keretében, azaz a 4iG és a Bartolomeu Investments Kft. („Bartolomeu”), mint az Alpac Capital 

– Sociedade de Capital de Risco, S.A. közvetett kezelésében álló társaság közötti apportszerződés, 

valamint az ehhez kapcsolódó adásvételi szerződés útján megszerezte. Az apportszerződés alapján – a 

szükséges tranzakciós lépések és eljárások lefolytatásával – a Portuguese Telecommunication 

Investments Kft. („PTI”) 100%-os üzletrészének a 4iG-be történő apportálásával a Bartolomeu a 4iG 

részvényesévé vált. A tranzakció további lépéseként a PTI megvásárolta az Antenna Hungária Zrt. HDT-

ben fennálló 25%-os üzletrészét. Ezek eredményeképpen a 4iG a HDT 75%-os tulajdonosává vált, az 

Antenna Hungária Zrt. tulajdonrésze pedig 25%-ra csökkent a HDT Kft.-ben 

9.16 WOOD & Company elemzése (2021. május 26.) 
A prágai székhelyű WOOD & Company, mint a feltörekvő európai piacok egyik vezető befektetési 

bankja és elemzője, átfogó elemzést készített a 4iG Nyrt.-ről, amely az alábbi linken érhető el angol 

nyelven: View Document | WOOD & Company 

 A WOOD & Company a Társaság megbízásából a jövőben rendszeresen figyelemmel kíséri és elemzi 

majd 4iG Nyrt. működését és kilátásait. 

9.17 Alaptőke emelés (2021. június 01.) 
A 4iG Igazgatósága 2021. június 01-én a 2/2021. (VI.01.) számú Igazgatósági Határozatával úgy döntött, 

figyelemmel a 2019. szeptember 05-én 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%-os üzletrészének („Üzletrész”) a 4iG részére nem pénzbeli hozzájárulással, 

hanem új részvények forgalomba hozatalával, zártkörű tőkeemeléssel egyenlíti ki. Az alaptőke emelés 

keretében, amely 20 forint, azaz húsz forint névértékű és 606 forint, azaz hatszázhat forint kibocsátási 

értékű 5 207 921 darab, azaz ötmillió-kettőszázhétezer-kilencszázhuszonegy darab 4iG részvény 

forgalomba hozatalával valósul meg, 104 158 420 forint, azaz száznégymillió-százötvennyolcezer-

négyszázhúsz magyar forint az alaptőke (jegyzett tőke) javára, míg 3 051 841 706 forintot, azaz 

hárommilliárd-ötvenegymillió-nyolcszáznegyvenegyezer-hétszázhat forintot a tőketartalék javára 

számoljuk el. A vagyoni hozzájárulás mértéke, ekként az alaptőke-emelés mértéke 3 156 000 126 

forint, azaz hárommilliárd-százötvenhatmillió-százhuszonhat forint. A Bartolomeu a kibocsátott 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 
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hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi 

rendelet („EU Rendelet”) alapján minősül zártkörűnek. 

9.18 A Poli Computer PC Kft. megvásárlása (2021. június 1.) 
A 4iG Nyrt. üzletrész adásvételi szerződés útján, megszerezte a Poli Computer PC Kft. („Poli Computer”) 

jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő üzletrészét. A 4iG jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy 

folyamatosan növelje kompetenciáit és erősítse pozícióit a magyarországi informatikai nagyvállalatok 

között. A Poli Computer megszerzése jól illeszkedik a 4iG növekedési stratégiájába. A tranzakció 

hatásaként a 4iG-n belül összesen 612 szakember dolgozik majd az IT outsourcing, illetve üzemeltetési 

szolgáltatások területén. A tevékenységből származó várható bevételek, a munkatársak létszáma és a 

megrendelések alapján a 4iG piacvezetővé válik Magyarországon ebben az informatikai szegmensben. 

A Poli Computer jelenleg 25 nagyvállalat számára nyújt informatikai szolgáltatásokat. A Poli Computer 

2020-as árbevétele elérte a 2,51 milliárd forintot, EBITDA-ja 218 millió forint volt. 

9.19 A 4iG Nyrt. tőkeemelést követő alapszabálya (2021. június 01.) 
A 4iG Nyrt. elkészítette és egységes szerkezetben közzétette a tőkeemelést is tartalmazó alapszabályát. 

9.20 Vezető állású személyekben bekövetkezett változások (2021. június 07.) 
A 4iG Nyrt. úgy határozott, hogy a belső vállalati folyamatok irányítását önálló vezetőre bízza. A 

döntésnek megfelelően vezérigazgató-helyettesként Linczényi Aladin Ádám igazgatósági tag felel a 

holdingszervezet kialakításáért és a növekedési stratégia végrehajtásáért. A cégcsoport vezetésébe 

érkező Tápai Tamás informatikáért felelős általános vezérigazgató-helyettesként pedig, a 4iG IT 

szervezeti egységének napi operatív irányítását végzi. Tápai Tamás okleveles mérnöktanár, mérnök 

informatikus, multinacionális környezetben szerzett projektvezetői, felsővezetői és vállalatirányítási 

tapasztalatokat. Szakmai pályafutását olyan társaságok fémjelzik, mint az Audi Hungária Motor Kft., a 

Daten-Kontor Kft. és a MOL Nyrt. 2014–2016 között a Sanofi-Aventis Zrt. közép-kelet-európai 

régiójának IT-vezetője, majd 2016–2020 között a T-Systems Magyarország Kft. fejlesztési 

üzletágvezetője, majd az IT területért felelős vezérigazgató-helyettese volt. Az elmúlt egy évben saját 

vállalkozását irányította. Tápai Tamás általános vezérigazgató-helyettesi beosztását 2021. június 8-tól 

látja el a 4iG-nél. 

9.21 EDISON Group elemzése (2021. június 14.) 
Az EDISON Investment Research Limited, mint a világ egyik legnagyobb tőkebefektetési lehetőségeket 

vizsgáló elemző cége, a 4iG-ről a 2021. év első negyedéves gyorsjelentését követően elemzést 

készített, amely az alábbi linken keresztül érhető el angol nyelven: 

4iG - Executing at pace on its five-year plan | Edison (edisongroup.com) 

9.22 Nem kötelező erejű szándéknyilatkozat aláírása a Space-Communications Zrt. 
részvényeinek 51%-nak megszerzéséről (2021. június 14.) 

A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2021. június 14-én a Hungaro DigiTel Kft., illetve 

CarpathiaSat Zrt. leányvállalataival (továbbiakban együttesen: „4iG”) nem kötelező erejű 

szándéknyilatkozatot írtak alá a Space-Communications Zrt.-vel (továbbiakban „Spacecom”, 

„Célvállalat”), vezető izraeli műholdas állandóhelyű műsorszóró és kommunikációs szolgáltatóval. A 

Spacecom üzemelteti az AMOS négy különböző geoszinkron pályán álló műholdnak műholdflottáját, 

amely világszerte sugárzott és szélessávú műholdas szolgáltatásokkal kínálja ügyfeleit. A tel-avivi 

tőzsdén bejegyzett Spacecom 2020-ban 88 millió amerikai dollár árbevétellel és 52 millió amerikai 

dollár EBITDA-val rendelkezett. 

https://www.edisongroup.com/publication/executing-at-pace-on-its-five-year-plan/29614
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Az előzetes feltételek szerint a Spacecom részvényeket bocsát ki a 4iG számára, amely, a kibocsátását 

követően, a Célvállalat által kibocsátott és fennálló törzstőkének és szavazati jognak körülbelül 51%-át 

teszi ki (részben hígítva), nagyságrendileg 215 millió izraeli sékelért cserébe (8,5 izraeli sékel 

részvényenkénti árat tükrözve) („Javasolt Tranzakció”). A Javasolt Tranzakció feltétele, hogy a 4iG a 

tárgyalásokat és az átvilágítási folyamatokat sikeresen befejezze, illetve, hogy a Felek kölcsönösen 

kielégítő feltétellel megkössék a Végleges Megállapodásokat, a Spacecom közgyűlésének 

jóváhagyásával és a harmadik felek beleegyezésével, ideértve Izrael Kommunikációs Minisztériumát is. 

A Javasolt Tranzakció megvalósulását követően a 4iG új igazgatókat jelöl ki úgy, hogy a 4iG által 

kinevezett igazgatók a Spacecom Igazgatóságának tagjai többségét képezzék. A 4iG és a Spacecom a 

tranzakció véglegesítése érdekében egy kizárólagossági időszakban állapodott meg, a 4iG célja az 

átvilágítás befejezése és a végső ügyletdokumentáció tárgyalásának lezárása. 

9.23 Nagy összegű nyertes pályázat kihirdetése (2021. július 16.) 
A Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap által kiírt „MTVA komplex médiatartalom kezelő 

és disztribúciós rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése” megnevezésű 

közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként hirdette ki a 4iG Nyrt., Antenna Hungária Zrt., Appsters Kft. 

közös ajánlattevők ajánlatát. A beszerzési eljárás uniós eljárásrendben lefolytatott hirdetmény 

közzétételével induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás volt (EKR000208332021). A beszerzés célja a 

Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap komplex webes médiatartalom kezelő és elosztó 

rendszerének informatikai támogatása és továbbfejlesztése, valamint annak folyamati, technológiai, 

architekturális és infrastrukturális megújítása 48 hónapos időtartamra.  

Az ajánlat értéke: 4 436 264 184 forint + ÁFA. 

9.24 Szerződéskötés (2021. június 22.) 
A MVM Démász Áramhálózati Kft. (székhelye: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 64-66.), MVM Égáz-

Dégáz Földgázhálózati Zrt. (6724 Szeged, Pulcz utca 44.), MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081 

Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) által kiírt „IT fejlesztési keretmegállapodás - Műszaki 

rendszerekhez kapcsolódó rendszerintegrátori, integráció fejlesztői és szakértői szolgáltatások 

biztosítására” megnevezésű, uniós, nyílt eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során 

nyertes ajánlatként 4iG Nyrt. ajánlatát hirdették ki.  A projekt célja, hogy a keretmegállapodás tárgyát 

képző, az IT fejlesztési - Műszaki rendszerekhez kapcsolódó rendszerintegrátori, integráció fejlesztői és 

szakértői szolgáltatásokat biztosítson a 4iG. Az MVM Hálózat NKM ÜFM által menedzselt, az 

alaptevékenységet támogató üzemi rendszerek integrációs igényeinek felmérése, elemzése, tervezése, 

megvalósítása és tesztelése. A HAP rendszerelemekhez köthető integráció fejlesztői feladatok ellátása, 

IT stratégiai és üzembiztonsági fejlesztések szakértői támogatása.  

A keretmegállapodás értéke: 1 500 000 ezer forint + ÁFA 

9.25 A Scope Ratings hitelminősítői felülvizsgálat (2021. június 25.) 
A Scope Ratings GmbH („Scope Ratings”) (www.scoperatings.com), mint független nemzetközi intézet 

újabb figyelmeztetést adott ki a 4iG minősítésének pozitív felülvizsgálatáról, amely az alábbi linken 

keresztül érhető el angol nyelven: 

https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/167884EN 

9.26 A kibocsátott új részvények megkeletkeztetése (2021. július 01.) 
Megkeletkeztetésre került az Igazgatóság által 2021. 06. 01. napján elhatározott tőkeemelésekhez 

kapcsolódóan összesen 5 207 921, azaz ötmillió-kettőszázhétezer-kilencszázhuszonegy darab „A” 

sorozatú, egyenként 20 Ft névértékű a Budapesti Értéktőzsdére már bevezetett részvényekkel azonos 

jogokat biztosító törzsrészvény. Tekintettel arra, hogy az újonnan megkeletkeztetett részvények a mai 

https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/167884EN
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napon bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére, ezért megkeletkeztetésükre a tőzsdére már 

bevezetett részvényekkel azonos, HU0000167788 ISIN kóddal került sor. 

Az újonnan kibocsátott részvényeket, mindösszesen 5.207.921, azaz ötmillió-kettőszázhétezer-

kilencszázhuszonegy darabot a mai napon a Bartolomeu Investments Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1085 Budapest, Kálvin tér 12.; cégjegyzékszám: 01-09-347440) szerezte meg, amelynek 

eredményeképpen az általa közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG részvények száma 0, 

azaz nulla darabról 5.207.921, azaz ötmillió-kettőszázhétezer-kilencszázhuszonegy darabra, így a 4iG-

ben fennálló szavazati jogának mértéke 0%-ról 5,30%-ra nőtt. 

9.27 Nagy összegű nyertes pályázat kihirdetése (2021. július 02.) 
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. („DKÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát nyertes 

ajánlatként hirdette ki. A keretmegállapodás megkötésére irányuló́ közbeszerzési eljárás a 301/2018. 

(XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek részére „Szerverek és tárolók, valamint 

ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése (SRVT21)” tárgyában két részben történt. Első rész: 

Homogén szerverek és tárolók beszerzése, második rész: Inhomogén szerverek és tárolók beszerzése 

volt. A keretmegállapodás keretösszege nettó 204 724 000 000 forint. 

9.28 Nem kötelező érvényű Term Sheet aláírása a Telenor d.o.o., Podgorica 100%-os 
tulajdonrészének megszerzésére (2021. július 09.) 

A 4iG előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást („Term Sheet”) írt alá a PPF TMT Bidco 1 B.V. 

társasággal a Telenor Crna Gora d.o.o., Podgorica („Telenor Montenegro” vagy „Céltársaság”) 100%-

os tulajdonrészének – ideértve a leányvállalatait is - megvásárlásáról. A tervezett tranzakció a 

Céltársaság és leányvállalatainak átvilágítását, az Adásvételi Szerződés aláírását és a montenegrói 

versenyhivatal jóváhagyását követően 2021. november végéig zárulhat. 

A Telenor Montenegro árbevétel alapján abszolút piacvezető a montenegrói mobil szegmensben a 

338.ezer előfizetőnek és a 2020-ban 43 millió eurós árbevételének köszönhetően. A podgoricai 

székhelyű Céltársaság fő bevétele a magán- és üzleti előfizetőktől származik (67%). A Telenor 

Montenegrónak 150 magántulajdonban lévő bázisállomása van, amelyek lefedik az összes jelentősebb 

utat, a legtöbb alagutat, valamint az összes strandot és téli üdülőhelyet Montenegróban. Ennek 

eredményeként a Telenor Montenegro 4G-alapú mobil szolgáltatásai a montenegrói lakosság 98%-a 

számára elérhetőek, stabil növekedési platformot biztosítva ezzel.  

A Céltársaság esetleges megvásárlása összhangban van a 4iG regionális terjeszkedési stratégiájával, 

amelyet a 4iG az elkövetkező időszakban tovább kíván erősíteni a dél-kelet-európai régióban. 

9.29 A Manhattan Magántőkealap 4iG részvény vásárlásai (2021. július 13 – július 29.) 
A Jászai Gellért Zoltán mint a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatója (vezető tisztségviselő) kizárólagos 

tulajdonában lévő iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 

Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332) által kezelt Manhattan Magántőkealap 

(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8., lajstromszám: 6122-80) 2021. július 13-a és 29-e között 

megvalósult tőzsdei ügyletek keretében mindösszesen 609 430 darab 4iG Nyrt. által kibocsátott 

20 forint névértékű dematerializált törzsrészvényt vásárolt, melynek eredményeképp a Manhattan 

Magántőkealap közvetlen és közvetett tulajdonában lévő 4iG Nyrt. törzsrészvények száma 4 058 982 

darabról 4 668 412 darabra változott, ekként a tulajdoni hányada 4,09%-ról 4,71%-ra módosult, így a 

4iG Nyrt.-ben fennálló szavazati jogának mértéke 4,13%-ról 4,75%-ra növekedett, amely által Jászai 

Gellért Zoltán közvetett tulajdonában lévő részvények száma 58 083 500 darabról  
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58 692 930 darabra változott, ekként a közvetett részesedése 58,55%-ról 59,16%-ra módosult, így a 

4iG Nyrt.-ben fennálló szavazati jogának mértéke 59,06%-ról 59,68%-ra növekedett. 

9.30 Osztalékifizetés (2021. július 26.) 
A 4iG Nyrt. a KELER Zrt. közreműködésével megkezdte a 2020. év után megállapított, részvényenként 

22,49 Ft-os osztalék kifizetését. 

9.31 Szakmai tanácsadó testület felállítása (2021. július 26.) 
A 4iG Nyrt.-nél az Igazgatóságnak alárendelt, megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező 3-9 fős 

Szakmai Tanácsadó Testületet állított fel a Társaság a 4iG Igazgatósága által a 4iG Alapszabály 11.10.12, 

valamint a 4iG Szervezeti és Működési Szabályzat 2.7 pontjai alapján. A Szakmai Tanácsadó Testület 

feladatai közé tartozik többek között a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és komplex tanácsadói 

feladatok ellátása. Ezen feladatok megvalósítása érdekében a Szakmai Tanácsadó Testület tagjai között 

megtalálhatóak mind magyar, mind külföldi államigazgatási és civil szervezetek jelenlegi és korábbi 

vezetői, meghatározó személyiségei, akik különböző szakmai hátterükkel támogatják az Igazgatóság 

munkáját. A tanácsadó testület tagjai: Czakó Borbála, Nancy Brinker, Karen Tramontano, Martonyi 

János és Lantos Csaba. 

9.32 Nagy összegű fejlesztési szerződés (2021. július 30.) 
A 4iG Nyrt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. 

„MEHIB”) által kiírt, MEHIB biztosítói CORE” megnevezésű tárgyalásos, mentesített beszerzési eljárás 

során biztosítói CORE (üzletviteli) rendszer bevezetésére és támogatására szerződést írt alá. A projekt 

során a 4iG Nyrt. fogja leszállítani a MEHIB új üzletviteli rendszerét, elvégzi a kapcsolódó integrációkat, 

valamint az adatok migrációját a meglévő rendszerből az új rendszerbe. A bevezetést követően a 4iG 

a rendszer gyártói és integrátori támogatását fogja nyújtani. A szerződés értéke: 2.960.270 euró + ÁFA, 

mely tartalmazza a bevezetés és 2+2 év rendszertámogatás díját. 

9.33 Az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt. többségi tulajdonrészének megszerzésére irányuló Term 
Sheet aláírása (2021. augusztus 25.) 

A 4iG Nyrt. előzetes megállapodást („Term Sheet”) írt alá az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt. tulajdonosi 

jogait gyakorló Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti Vagyon kezeléséért felelős Tárca Nélküli 

Miniszterrel az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt. tulajdonrészének apporttal megvalósuló tőkeemelés 

eredményeként történő megszerzése tárgyában („Tranzakció”). Az előzetes megállapodás értelmében 

a 4iG tulajdonába kerülő távközlési profillal működő társaságokat apportálja az állammal közös 

társaságba, azaz az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.-be. A Tranzakcióval a 4iG többségi tulajdont szerezhet 

az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.-ben. A felek a nemzeti távközlési vállalat profiljának megfelelő társaságok 

apportjáról várhatóan, az előzetes megállapodások véglegesítését, valamint az ANTENNA HUNGÁRIA 

Zrt. átvilágítását, és vagyonértékelését követően határoznak majd. 

A Tranzakció célja, hogy a felek az állami és a magántőke együttműködésével egy olyan stratégiai 

távközlési és telekommunikációs infrastruktúra szolgáltató vállalatot hozzanak létre, amely 

versenyképes piaci szolgáltatások mellett, kellő súllyal képviseli a nemzeti érdekeket az iparágon belül. 

9.34 A DOTO Systems Zrt. 100%-os tulajdonrészének megszerzése (2021. augusztus 27.) 
A 4iG Nyrt. mint a DOTO Systems Zrt. többségi részvényese 2021. augusztus 27-én megszerezte a DOTO 

Systems Zrt. által kibocsátott valamennyi törzsrészvényt, ekként a DOTO Systems Zrt. egyedüli 

részvényesévé vált. 
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9.35 A 4iG Nyrt. 2021. szeptember 30-i rendkívüli közgyűlés összehívása (2021. augusztus 
31.) 

A 4iG Nyrt. 2021. szeptember 30-án 10:00-ra rendkívüli közgyűlést hívott össze, melynek főbb 

napirendi pontjai, a TR Consult Kft. és a DOTO Systems Zrt. beolvadása az anyavállalatba, valamint a 

4iG Nyrt. meglévő MRP program (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) új javadalmazási 

politikájának elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó egyéb döntések meghozataláról. Részvényesi 

indítványra a közgyűlés napirendjére tűzték, hogy az igazgatóságot 2 éves időtartamon belül történő 

felhatalmazzák az alaptőke legfeljebb hétmilliárd forinttal történő felemelésére, és négyszáz milliárd 

forint összegben kötvény kibocsátására.  

9.36 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2021. szeptember 03.) 
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. („DKÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát nyertes 

ajánlatként hirdette ki. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgya 

„Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások (SWF)” két részben a 301/2018. (XII. 

27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek részére. Első rész: MS.NET és MS Business 

Intelligence fejlesztési szolgáltatások, második rész: Java vagy Business Intelligence fejlesztési 

szolgáltatások. Az eljárás mindkét részében négy-négy különböző közös ajánlattevői konzorciumot 

hirdetett ki nyertesként a DKÜ, amelyből a második részben az egyik a 4iG vezette közös ajánlattevői 

konzorcium.  

A keretmegállapodás keretösszege nettó 90 000 000 000 forint. A második rész keretösszege nettó 

60 000 000 000 forint. 

A keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket, az érintett szervezetek igényei 

alapján az egyes konkrét beszerzések újra versenyeztetésre kerülnek a keretmegállapodásban 

résztvevő konzorciumok között. A keretmegállapodás időtartama a hatálybalépésétől számított 

legfeljebb 48 hónap. 

9.37 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2021. szeptember 03.) 
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. („DKÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát nyertes 

ajánlatként hirdette ki. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás tárgya 

„Alkalmazásfejlesztési és üzemeltetés támogatási szolgáltatások (SWF)” két részben a 301/2018. (XII. 

27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek részére. Első rész: MS.NET és MS Business 

Intelligence fejlesztési szolgáltatások, második rész: Java vagy Business Intelligence fejlesztési 

szolgáltatások. 

Az eljárás mindkét részében öt-öt különböző közös ajánlattevői konzorciumot hirdetett ki nyertesként 

a DKÜ, amelyből mindkét részben az egyik a 4iG vezette közös ajánlattevői konzorcium.  

A keretmegállapodás keretösszege nettó 520 000 000 000 forint.  

A keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket, az érintett szervezetek igényei 

alapján az egyes konkrét beszerzések újra versenyeztetésre kerülnek a keretmegállapodásban 

résztvevő konzorciumok között.  

A keretmegállapodás időtartama a hatálybalépésétől számított legfeljebb 48 hónap. 

9.38 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2021. szeptember 09.) 
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. („DKÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát nyertes 

ajánlatként hirdette ki. A keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a 301/2018. 
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(XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó szervezetek részére „Hálózati aktív és passzív eszközök 

beszerzése” tárgyában két részben. Első rész: homogén hálózati eszközök és kiegészítők, második rész: 

általános hálózati eszközök és kiegészítők beszerzése. Az eljárás első részében öt a második részében 

négy különböző közös ajánlattevői konzorciumot hirdetett ki nyertesként a DKÜ, amelyből mindkét 

részben az egyik a 4iG vezette közös ajánlattevői konzorcium.  

A keretmegállapodás keretösszege nettó 300 000 000 000 forint.  

A keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket, az érintett szervezetek igényei 
alapján az egyes konkrét beszerzések újra versenyeztetésre kerülnek a keretmegállapodásban 
résztvevő konzorciumok között.  

A keretmegállapodás időtartama a hatálybalépésétől számított legfeljebb 42 hónap. 

9.39 Az Invitech ICT Services Kft. üzletrészének 100%-os tulajdonrész megszerzésére 
irányuló szerződés aláírása (2021. szeptember 13.) 

A 4iG üzletrész adásvételi szerződést írt alá az Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.; cégjegyzékszám: 13-09-190552; nyilvántartó hatóság: 

Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; „Invitech”) üzletrészének 100%-os tulajdonrésze 

megszerzése tárgyában („Tranzakció”) az Invitech-et tulajdonló Rotamona Limiteddel. A Tranzakció a 

Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti eljárását követően zárul. 

A több mint 600 munkavállalóval rendelkező Invitech a nagy átviteli kapacitású optikai gerinchálózatok, 

valamint a piaci szereplők részére biztosított nagykereskedelmi szolgáltatások terén az egyik 

meghatározó, több területen is vezető nagyvállalat Magyarországon. A társaság több mint 5.000 

vállalati, intézményi és nagykereskedelmi ügyfélnek nyújt menedzselt infokommunikációs 

szolgáltatásokat. Portfóliójába szélessávú üzleti internet, adatközponti, IT-biztonsági és felhő 

megoldások, valamint hang- és IT-szolgáltatások egyaránt beletartoznak. Az Invitech 11 határátlépő 

ponttal rendelkező, összesen 11.000 km országos lefedettségű saját optikai hálózata a második 

legnagyobb hazánkban. A társaság 23.000 végfelhasználó IT-eszközeit üzemelteti, öt saját 

adatközponttal rendelkezik, infrastruktúra szolgáltatásait pedig az összes hazai mobilszolgáltató 

igénybe veszi. 

9.40 A TeleGroup Limited, valamint TeleGroup Banja Luka 70%-os tulajdonrészének 
megszerzésére irányuló nem kötelező érvényű Term Sheet aláírása (2021. szeptember 
20.) 

A 4iG Nyrt. előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást („Term Sheet”) írt alá Milomir Gligorijević-

csel a TeleGroup Limited, valamint TeleGroup Banja Luka („TeleGroup” vagy „Céltársaságok”) 70%-os 

tulajdonrészének – ideértve a leányvállalatait is - megvásárlásáról. A tervezett tranzakció a 

Céltársaságok és leányvállalatainak átvilágítását, az Adásvételi Szerződés aláírását és a szükséges 

versenyhivatali jóváhagyásokat követően 2021. december végéig zárulhat. 

Az 1992 -es alapítása óta a TeleGroup nemzetközi technológiai vállalattá nőtte ki magát, amely 

sikeresen működik az európai és a közel-keleti piacokon. A TeleGroup átfogó informatikai 

megoldásokat és infrastruktúra-tervezési szolgáltatásokat nyújt a különböző iparágak igényeinek 

megfelelően az adatközpont, kommunikációs és együttműködési rendszerektől kezdődően a 

biztonsági megoldásokon keresztül. A TeleGroup jelenleg több mint 250 főt foglalkoztat, konszolidált 

árbevétele 2020-ban meghaladta a 64 millió eurót. 
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A Céltársaságok esetleges megvásárlása összhangban van a 4iG regionális terjeszkedési stratégiájával, 

amelyet a 4iG az elkövetkező időszakban tovább kíván erősíteni a nyugat-balkáni régióban. 

9.41 Sikeres kötvényaukció (2021. szeptember 24.) 
A 4iG Nyrt. a változó kamatozású 4iG M&A Kötvény 2026 elnevezésű kötvényt (ISIN: HU0000360813; 

„Kötvény”) zárt körben forgalomba hozta, amelynek lejárata 2026. szeptember 27. Az 50 000 000 

forint, azaz ötvenmillió forint névértékű Kötvény zártkörű jegyzése össznévértéken 2021. szeptember 

24. napján lezajlott. 

A 4iG M&A Kötvény 2026 elnevezésű kötvény össznévértéke: 100 000 000 000 forint 

9.42 A Scope Ratings hitelminősítői felülvizsgálat (2021. szeptember 25.) 
A Scope Ratings GmbH („Scope Ratings”), mint független nemzetközi intézet felülvizsgálati 

figyelmeztetést tett közzé a 4iG hitelminősítői besorolásáról.  amely az alábbi linken keresztül érhető 

el angol nyelven: 

Scope changes 4iG's rating under review direction to possible downgrade from developing outcome 

(scoperatings.com) 

9.43 Nagy értékű szerződéskötés (2021. szeptember 27.) 
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által kiírt „Központi adattároló beszerzése” megnevezésű, uniós, nyílt 

eljárás keretében lefolytatott közbeszerzési eljárás során a 4iG ajánlatát hirdették ki nyertesként, majd 

sor került a szerződéskötésre. 

A beszerzés célja: A HPE 3PAR 7200 sorozatú központi vállalati adattárolók tervezett élettartamának 

végére értek. Ez az adattároló, a kapacitások bővítésével, a meglévőnél magasabb teljesítmény- és 

szolgáltatás-pozíciójú új eszköz bevezetését tette szükségessé. A központi adattároló az MNB 

informatikai infrastruktúrájának alapvető berendezése. A szállítandó eszköznek magas rendelkezésre 

állás mellett képesnek kell lennie a következő 7 évben jelentkező adattárolási feladatok ellátására, a 

szerverpark, az adatfeldolgozó rendszerek kiszolgálására, a virtualizált eszközök és megoldások 

támogatására. 

A keretmegállapodás keretösszege nettó 1 924 835 800 forint.  

9.44 Rendkívüli közgyűlés (2021. szeptember 30.) 
A 4iG Nyrt. 2021. 09. 30-án rendkívüli közgyűlést tartott, melyen az alábbi főbb határozatok születtek: 

3/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés, élve az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi 

CLXXVI. törvény („Átv.”) 8. § (1) bekezdése által biztosított lehetőséggel, egy döntés keretében a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az Átv. szerinti egyesülésről (Beolvadás) 

határoz, amelynek keretében a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, 

Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-09-686917; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága) beolvad a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1037 Budapest, 

Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága), ezzel a TR Consult Korlátolt Felelősségű Társaság teljes vagyona a 4iG Nyilvánosan 

Működő Részvénytársaságra mint általános jogutódra száll át. A Beolvadás során a jogutód 

társaságként fellépő gazdasági társaság a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 

https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/168746EN
https://www.scoperatings.com/#search/research/detail/168746EN
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4/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés, élve az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi 

CLXXVI. törvény („Átv.”) 8. § (1) bekezdése által biztosított lehetőséggel, egy döntés keretében a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az Átv. szerinti egyesülésről (Beolvadás) 

határoz, amelynek keretében a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1037 

Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140395; nyilvántartó bíróság: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága) beolvad a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba (székhely: 1037 

Budapest, Montevideo u 8.; cégjegyzékszám: 01-10-044993; nyilvántartó bíróság: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága), ezzel a DOTO Systems Zártkörűen Működő Részvénytársaság teljes vagyona 

a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaságra mint általános jogutódra száll át. A Beolvadás során a 

jogutód társaságként fellépő gazdasági társaság a 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 

5/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elfogadta az előterjesztéshez csatolt Átalakulási Tervet (Egyesülési terv). A Közgyűlés 

elfogadta továbbá az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező, a Beolvadó 

Társaságok vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteit, továbbá e tervezetekre vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentést. 

6/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező, az Átvevő 

Társaság (beolvadás előtti) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét és a Beolvadással létrejövő 

Jogutód Társaság vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetét, továbbá e tervezetekre vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentést, valamint a Felügyelőbizottsági és Auditbizottsági jelentést akként, hogy a 

2021. augusztus 31-én közzétett vagyonmérleg tervezetek könyvvizsgálata során megállapította, hogy 

az Átvevő Társaság vagyonmérleg tervezetében szereplő, a Társaság által kibocsátott kötvények 

bekerülési értékét tévesen tüntették fel, melynek eredményeként mind a kötelezettségek, mind az 

aktív elhatárolások értéke közel 3,5 milliárd forinttal magasabb összegben mutatták ki. A korrekció 

hatására az Átvevő Társaság saját tőkéjében nem történt változás, a mérlegfőösszeg 3 486 086 000 

forinttal csökkent, ekként tehát a mérlegfőösszeg helyesen: 45 239 850 000 forint, azaz 

negyvenötmilliárd kettőszázharminckilencmillió nyolcszázötvenezer forint. 

7/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező Jogutód 

Társaság Alapszabályát. 

8/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elfogadta az Átalakulási Terv (Egyesülési terv) részét és mellékletét képező Egyesülési 

Szerződést. 

9/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat 
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A Közgyűlés úgy határozott, hogy a kilépni szándékozó 4iG Részvényesek részére az Átv. 6. § (3) bek. 

alkalmazásával 20 forint névértékű részvényenként 95,60 forintot (azaz kilencvenöt egész hatvan 

század forintot) fizessenek ki az átalakulás cégbírósági bejegyzését követő 60 (hatvan) napon belül. A 

kilépő részvényesek nevét és részvényeik számát a közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza. A kilépő 

részvényesek részvényei a Társaság saját részvényei lesznek. Tekintettel arra, hogy a saját részvény 

megszerzése egyesüléssel összefüggésben kerül sor, a Ptk. 3:223 § (3) bekezdése szerint nincs szükség 

az Igazgatóság előzetes közgyűlési felhatalmazására a saját részvény megszerzéséhez. 

10/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés a vagyonmérleg és a vagyonleltár tervezetek fordulónapjaként megjelölte a 2021. június 

30-át, míg az egyesülés (Beolvadás) időpontjaként megjelölte a 2021. december 31-ét (Beolvadás 

Napja) azzal, hogy amennyiben a cégbíróság az egyesülést bármilyen okból kifolyólag 2021. december 

31-ét követő időpontban jegyezné be a cégjegyzékbe, úgy a Beolvadás Napja alatt az a nap értendő, 

amely napon a cégbíróság a Beolvadó Társaságokat a cégjegyzékből törli. 

17/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elfogadja a meglévő, a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek 

működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020 (IV.10.) Korm. rendelet alapján 

Közgyűlési hatáskörben eljáró Igazgatóság által a 9/2020. (IV.29.) számú Igazgatósági Határozattal 

2020. április 29-én létrehozott Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezet keretén belül, 

a meglévő javadalmazási politikán alapuló javadalmazási program mellé, új javadalmazási politikán 

alapuló új javadalmazási program („Új Javadalmazási Program”) indítását. 

 18/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elhatározta, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja a Társaság 

Alapszabályának 10.4. pontját. 

20/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés akként határozott, hogy a Társaság alaptőkéjét megemeli 4 000 000, azaz négymillió 

darab, egyenként 20 forint, azaz húsz forint névértékű, mindösszesen 80 000 000 forint, azaz 

nyolcvanmillió forint névértékű, HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező, új 4IG Törzsrészvény 

zártkörű forgalomba-hozatalával, amely részvények kibocsátási ára megegyezik a részvényeknek a 

tőke-emelésről szóló döntést megelőző 180 napos időszakban a Budapesti Értéktőzsdén közzétett 

átlagárfolyamával. A tőke-emelés során a részvényesek jegyzési elsőbbsége az Új Javadalmazási 

Program maradéktalan végrehajtása érdekében kizárásra kerül, azzal, hogy a részvények 2021. 

november 30-ig történő átvételére az MRP Szervezetet jogosult. 

21/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés jelen határozattal hatályon kívül helyezte a 2/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatot, 

ezzel egyidejűleg két (2) éves időtartamra szólóan felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság 

alaptőkéjének felemelésére, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is, azzal, hogy az 

Igazgatóság bármely, a jogszabályok által engedélyezett alaptőke-emelési mód(ok) útján és bármely 

gyakorisággal jogosult az alaptőke mindösszesen legfeljebb 7 000 000 000 forint, azaz hétmilliárd 

forint összegre történő felemelésére, és jogosult a névértéktől eltérő kibocsátási érték 

meghatározására egyaránt. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés 
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hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is, így különösen – de nem 

kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának szükségszerű módosítására is. 

 

22/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Társaság dinamikus fejlődésének elősegítése, és ekként befektetők bevonása érdekében a Közgyűlés 

jelen határozattal hatályon kívül helyezte a 3/2019. (IX.05.) számú Közgyűlési Határozatot, ezzel 

egyidejűleg a Közgyűlés két (2) éves időtartamra szólóan felhatalmazta az Igazgatóságot a Társaság 

által mindösszesen 400 000 000 000 forint, azaz négyszázmilliárd forint keretösszeg erejéig vállalati 

kötvény kibocsátására, mely kötvénykibocsátás mind nyilvánosan-, mind zárt körben forgalomba 

hozatali formában megvalósulhat. A felhatalmazás kiterjed valamennyi kapcsolódó, egyébként a 

közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való határozathozatalra is. 

23/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

Annak érdekében, hogy az alaptőke-emelés, valamint a kötvénykibocsátás maradéktalanul 

végrehajtásra kerülhessen, a Közgyűlés jóváhagyta, hogy a Társaság Alapszabálya a jövőben 

kiegészüljön azon ponttal, hogy a Közgyűlés legyen jogosult a részvényesek jegyzési elsőbbségi jogát 

kizárni az Igazgatóság indoklást is tartalmazó, valamint a részvények tervezett kibocsátási értékét 

bemutató előterjesztése alapján. A Közgyűlés felhatalmazza továbbá az Igazgatóságot, hogy a 2023. 

szeptember 30-val záruló alaptőke-emelésre vonatkozó felhatalmazás keretében a részvényesek 

elsőbbségi jogának kizárására sor kerüljön a fenti indokok figyelembevételével. 

24/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés jelen határozatával akként döntött, hogy az Interauditor Consulting Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Vörösmarty u. 16-18. A. ép. fsz. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-

388885; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „Interauditor Kft.” vagy 

„Könyvvizsgáló”) megválasztja attól a naptól kezdődően, hogy a Könyvvizsgálót a Magyar Országos 

Könyvvizsgáló Kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi. A könyvvizsgálót a 2021-as egyedi és 

konszolidált éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2022. április 30-ig terjedő időszakra választja 

meg a Társaság könyvvizsgálójának. 

A Közgyűlés - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - úgy határoz, hogy a 

Könyvvizsgáló díjazását a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 8 700 000 

forint + ÁFA, azaz Nyolcmillió-hétszázezer forint + ÁFA, (tehát bruttó 11 049 000 forint), míg a Társaság 

konszolidált éves beszámolója tekintetében 4 700 000 forint + ÁFA, azaz négymillió-hétszázezer forint 

+ ÁFA, (tehát bruttó 5 969 000 forint) összegben állapítja meg. 

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja Freiszberger Zsuzsanna (anyja neve: Böczkös Rózsa 

Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta, Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229) az 

Interauditor Kft. általi, mint a könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy kijelölését. 

25. és 26/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elhatározta, hogy az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően módosítja a Társaság 

Alapszabályát, a módosított, egységes szerkezetű alapszabályt 2021. szeptember 30-án a Társaság 

közzétette. 
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9.45 Az Invitech ICT Services Kft. 100%-os üzletrészének megszerzése (2021. szeptember 
30.) 

A 4iG a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) előtti eredményes eljárást követően a megszerezte az 

Invitech ICT Services Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4.; 

cégjegyzékszám: 13-09-190552; nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága; 

„Invitech”) jegyzett tőkéjének 100%-át kitevő üzletrészét. 

9.46 A Space-Communications Ltd. részvényeinek 51%-os megszerzésére irányuló 
szerződés aláírása (2021. október 11.) 

Október 11-én 4iG Nyrt. (75%) és az Antenna Hungária Zrt. (25%) közös leányvállalata, a Hungaro 

DigiTel Kft. (HDT) végleges szerződést kötött a Space-Communication Ltd.-vel (SpaceCom), a társaság 

51 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére. A Tranzakció zárásakor a SpaceCom kivételes, zárt 

ajánlat keretében 26 028 593 darab törzsrészvényt bocsát ki a Vevőnek, amelyek a kibocsátásukat 

követően a kibocsátott és fennálló alaptőke és a szavazati jogok körülbelül 51%-át teszik ki, összesen 

221 243 040 izraeli sékel összegért cserébe (tükrözve a 8,5 izraeli sékel részvényenkénti árat) („Vételár” 

és „Kivételes, zárt ajánlat”). 

9.47 A 4iG Nyrt. cégalapítása (2021. október 11.) 
A 4iG Nyrt. Montenegróban 100%-os tulajdonú leányvállalatot alapított, amely 2021. október 11-én a 

Podgoricai Cégbíróság nyilvántartásába bejegyzésre került “4iG Montenegro” Podgorica néven.  

9.48 A Telenor d.o.o. Podgorica 100 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére 
irányuló szerződés aláírása (2021. október 27.) 

A 4iG Nyrt. helyi leányvállalata (4iG Montenegro) és a PPF Telecom Group végleges szerződést kötött 

a Telenor d.o.o. Podgorica (Telenor Montenegro) 100 százalékos részvénycsomagjának 

megvásárlásáról. A montenegrói mobilszolgáltatói piacon árbevétel alapján piacvezető, 413 ezer 

előfizetővel, 436 bázisállomással rendelkező vállalat a 4iG távközlési portfólióját erősíti majd. A 

tranzakció a szükséges versenyjogi eljárás eredményétől függően év végéig zárulhat. 

9.49 Háromoldalú megállapodás aláírása a Rheinmetall AG-vel (2021. november 25.) 
A 4iG Nyrt. háromoldalú előzetes megállapodást kötött Jászai Gellért Zoltán befektető társasága, a KZF 

Vagyonkezelő Kft., a 4iG Nyrt., valamint a Rheinmetall AG (a továbbiakban: „Rheinmetall”). A 

megállapodás eredményeként a düsseldorfi székhelyű, nemzetközi védelmi iparban és 

járműgyártásban is meghatározó Rheinmetall a tranzakciókkal mindösszesen 25,1 százalékos tulajdont 

szerezhet a 4iG Nyrt.-ben, amellyel a 4iG legnagyobb nemzetközi stratégiai befektetőjévé válhat. 

9.50 Befektetői tájékoztató közzététele (2021. november 30.) 
A 4iG Nyrt. befektetői tájékoztatót tett közzé a Társaság tervezett akvizícióiról. 

9.51 A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és leányvállalatainak 100%-os tulajdonrészének 
megszerzésére irányuló adásvételi szerződés aláírása (2021. november 30.) 

A 4iG Nyrt. az átvilágítás befejezését követően végleges adásvételi szerződést írt alá az RCS & RDS 

csoporttal (a továbbiakban: „RCS & RDS”) a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „DIGI”) és 

leányvállalatai, azaz Invitel Zrt. az I TV Zrt. és a DIGI Infrastruktúra Kft. (a továbbiakban: „DIGI Csoport”) 

100%-os üzletrészének megvásárlásáról. 

9.52 A Scope Ratings hitelminősítői felülvizsgálat (2021. december 2.) 
A Scope Ratings GmbH („Scope Ratings”), mint független nemzetközi hitelminősítő a 4iG-ről újabb 

elemzést készített.  amely az alábbi linken keresztül érhető el angol nyelven: 
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Scope downgrades 4iG's issuer rating to B+/Stable (scoperatings.com) 

9.53 Az ALBtelecom sh.a 80,27 részvénycsomagjának megvásárlásáról szóló megállapodás 
(2021. december 8.) 

A 4iG Nyrt. végleges adásvételi megállapodást kötött az ALBtelecom sh.a (a továbbiakban: 

„ALBtelecom”) 80,27 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról a török Çalik Holding többségi 

érdekeltségébe tartozó Cetel Telekommal.  

A 4iG tulajdonostársa az ALBtelekomban az albán állam marad, amely kisebbségi tulajdonosi jogait 

továbbra is az Albán Gazdasági Minisztériumon (13,78%) és az Albán Postán (2,47%) keresztül 

gyakorolja a társaságban. Az ALBtelekom részvénycsomagja több lépésből álló tranzakcióval kerül a 

4iG tulajdonába, melynek eredményeként intézményi befektetőként Törökország egyik legjelentősebb 

családi vállalkozása a Çalik Holding 3 százalék körüli tulajdont szerezhet a hazai infokommunikációs 

nagyvállalatban. Az együttműködés további közös üzleti lehetőségeket nyithat a Çalik Holding és a 4iG 

számára a balkáni térségben, illetve Közép Ázsiában. 

Az ALBtelekom irányító többségi tulajdonának megszerzése az albán versenyjogi hatóság jóváhagyását 

követően zárulhat. 

9.54 A MNB által meghirdetett NKP programban megvalósult sikeres kötvényaukció (2021. 
december 15.) 

A 4iG Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretén belül 

lezajlott sikeres aukció eredményeként a „4iG NKP Kötvény 2031/II.” elnevezésű (ISIN: 

HU0000361019), tíz éves futamidejű, az ötödik év végétől amortizálódó, évi 6,00% fix kamatozású, 

50.000.000 Ft névértékű kötvényt 5,8026% átlaghozammal, összesen 287,75 milliárd forint 

össznévértékben, 2021. december 17-én bocsátja ki. 

9.55 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2021. december 21.) 
A Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. („DKÜ”) a 4iG által vezetett konzorcium ajánlatát nyertes 

ajánlatként hirdette ki az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Kft. által „A NÉBIH 

szakrendszereinek alkalmazástámogatási és szoftverfejlesztési feladatai” tárgyú verseny-

újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen.  

A konzorcium feladata a NÉBIH informatikai rendszereinek hatékony működtetése, az ehhez szükséges 

széleskörű üzemeltetési feladatok ellátása és a kapcsolódó folyamatos fejlesztések megvalósításának 

elősegítése.  

Az eljárás összértéke 10 572 200 000,-Ft + ÁFA mely az alapmennyiséget tartalmazza, továbbá azon 

felül annak 30%-ig terjedő opcionálisan lehívható megrendeléseket a szerződés ideje, azaz 2026. 09. 

14-ig terjedő időszak alatt. 

9.56 A Telenor d.o.o. Podgorica 100 százalékos részvénycsomagjának megszerzése (2021. 
december 21.) 

A 4iG Nyrt. a 4iG montenegrói leányvállalata (4iG Montenegro) a montenegrói versenyhivatal előtti 

eredményes eljárást, valamint a tranzakció pénzügyi zárását követően megszerezte a Telenor d.o.o. 

Podgorica („Telenor Montenegro”) 100%-os részvénycsomagját. 

A tranzakcióval a 4iG jelentős lépést tett a nyugat-balkáni távközlési piacon indított növekedési 

stratégiájának megvalósításában. A Telenor Montenegro az ország legjelentősebb mobilszolgáltatója, 

2020-ban elért, 44 millió eurós árbevételével és 413 ezer előfizetőjével abszolút piacvezető a 

https://scoperatings.com/#!search/research/detail/169448EN
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montenegrói mobilszolgáltatási szegmensben. A vállalat 436 saját tulajdonú, a hegyvidéki és 

üdülőövezeteket is lefedő bázisállomásának köszönhetően kiemelkedő saját infrastruktúrával 

rendelkezik. A Telenor Montenegro lakosság 98%-át éri el 4G alapú mobilszolgáltatásaival, amely a 

stabil növekedési hátteret biztosít a társaság számára. 

9.57 A MNB által meghirdetett NKP programban tervezett kötvénykibocsátásról (2021. 
december 15.) 

A 4iG Igazgatósága a Közgyűlés 22/2021 (IX.30.) számú Közgyűlési Határozattal megadott 

felhatalmazása alapján a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram 

keretén belül 2021. december 17-én 287.750.000.000 Ft össznévértékben kibocsátott „4iG NKP 

Kötvény 2031/II.” elnevezésű kötvénysorozatra (ISIN HU0000361019) történő rábocsátás keretében új 

sorozatrészletként további kötvények kibocsátásáról határozott.  

A kötvények kibocsátására aukció keretében kerül sor, melyen a kötvényre vonatkozó Információs 

Összeállításban megjelölt meghívott befektetők vehetnek részt. A rábocsátás keretében kibocsátásra 

kerülő kötvények felajánlott össznévértéke 85.000.000.000 Ft. A rábocsátás keretében kibocsátásra 

kerülő kötvények a „4iG NKP Kötvény 2031/II.” elnevezésű már kibocsátott kötvényekkel egy sorozatot 

alkotnak. A rábocsátás keretében kibocsátásra kerülő kötvényekre vonatkozó aukcióra 2021. 

december 27-én kerül sor. 

9.58 Az ONE Telecommunications sh.a. 99.899 százalékos részvénycsomagjának közvetett 
megszerzésére irányuló megállapodás (2021. december 23.) 

A 4iG Nyrt. adásvételi megállapodást kötött az ATI Albanian Telecom Invest Ltd., az Adarna EOOD, a 

Guri Enterprises B.V. és a River Styxx Capital EAD az Albania Telekom Invest AD 100 százalékos 

tulajdonának megvásárlására. Az Albania Telekom Invest AD a tulajdonosa a ONE Telecommunications 

sh.a. (a továbbiakban: ONE) részvényei 99.899 százalékának. A tranzakcióval a 4iG közvetetten szerzi 

meg az albán ONE mobilszolgáltató vállalatot. Az ügylet az albán hatósági eljárásokat követően 

zárulhat. 

9.59 A MNB által meghirdetett NKP programban megvalósult sikeres kötvényaukció (2021. 
december 27.) 

A 4iG Nyrt. a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretén belül a 4iG 

a mai napon lezajlott sikeres aukció eredményeként a „4iG NKP Kötvény 2031/II.” elnevezésű (ISIN: 

HU0000361019), tíz éves futamidejű, az ötödik év végétől amortizálódó, évi 6,00% fix kamatozású, 

50.000.000 Ft névértékű kötvénysorozat rábocsátás keretében kibocsátott második sorozatrészletét 

6,2446% átlaghozammal, összesen 83 milliárd forint össznévértékben, 2021. december 29-én bocsátja 

ki. A korábban bejelentettekkel összhangban a 4iG a kötvénykibocsátásból származó forrást 

akvizíciókkal kapcsolatban kívánja felhasználni. 

 

10. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁNI ESEMÉNYEK 

 

10.1 A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. és leányvállalatainak 100%-os tulajdonrészének 
megszerzése (2022. január 3.) 

A 4iG Nyrt. megszerezte a DIGI Távközlési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „DIGI”) és leányvállalatai, 

azaz Invitel Zrt. az I TV Zrt. és a DIGI Infrastruktúra Kft. (a továbbiakban: „DIGI Csoport”) jegyzett 

tőkéjének 100%-át kitevő üzletrészét. 
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10.2 Alaptőke-emelést érintő Igazgatósági döntés (2022. január 25.) 
A 4iG Igazgatósága 2022. év 01. hónap 24. napján a 6/2022. (I.24.) számú Igazgatósági Határozatával 

úgy döntött, figyelemmel a 2021. év 09. hónap 30. napján meghozott 21/2021 (IX.30.) számú 

Közgyűlési Határozatra, hogy alaptőkéjét az iG COM Magántőkealap (székhely: 1037 Budapest, 

Montevideo utca 8.; nyilvántartási szám. 6122-162; nyilvántartó hatóság: Magyar Nemzeti Bank; 

kezelője: iKON Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1037 

Budapest, Montevideo utca 8.; cégjegyzékszám: 01-10-140332/) által a 4iG részére 77.999.999.700,- 

forint, azaz hetvenhétmilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvenkilencezer-hétszáz 

Magyar Forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás keretében történő rendelkezésre bocsátásával, új 

részvények forgalomba hozatalával, zártkörűen megemeli.  

Az alaptőke emelés keretében, amely 20,- Ft, azaz húsz forint névértékű és 670,- Ft, azaz hatszázhetven 

forint kibocsátási értékű 116.417.910 darab, azaz egyszáztizenhatmillió négyszáztizenhétezer 

kilencszáztíz darab 4iG részvény forgalomba hozatalával valósul meg („Új Részvények”), a 4iG 

alaptőkéje (jegyzett tőke) 2.328.358.200,- Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhuszonnyolcmillió-

háromszázötvennyolcezer-kettőszáz Magyar Forint összeggel kerül felemelésre azzal, hogy a pénzbeli 

vagyoni hozzájárulás alaptőkeemelés összegét meghaladó része, 75.671.641.500,- Ft, azaz 

hetvenötmilliárd-hatszázhetvenegymillió-hatszáznegyvenegyezer-ötszáz Magyar Forint összeg a 4iG 

tőketartalékába kerül. 

Az iG COM Magántőkealap – az alaptőke-emelés keretében – kötelezettséget vállalt arra, hogy az 

alaptőke-emelés során a tulajdonába kerülő 4iG részvényeket az alaptőkeemelésről szóló határozat 

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

10.3 A 4iG Nyrt. 25.12%-os tulajdonrészének megszerzésére irányuló szerződés aláírása 
(2022. január 25.) 

A 4iG Nyrt. sikeres átvilágítását követően a 4iG 25.12%-os tulajdonrészének egy több lépcsős folyamat 

eredményeképpen történő megszerzésére irányuló szerződéscsomag került aláírásra többek között 

Jászai Gellért Zoltán befektetési társasága, a KZF Vagyonkezelő Kft., a 4iG, valamint a Rheinmetall AG 

között. A Rheinmetall AG részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,12 százalékos tulajdont szerez a 4iG-

ben, amellyel a magyar informatikai és távközlési cégcsoport legnagyobb nemzetközi befektetője lesz. 

A többlépcsős ügylet zárásának feltétele, hogy a 4iG közgyűlése elfogadja a 4iG új alapszabályát és 

felügyelőbizottsági tagját, valamint a Magyarország biztonsági érdekeit sértő külföldi befektetések 

ellenőrzésére vonatkozó jogszabály értelmében a Belügyminisztérium is hozzájáruljon a Rheinmetall 

AG tulajdonszerzéséhez.  

A megállapodásoknak megfelelően a Rheinmetall AG tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében 4iG 

részvényeket vásárol a KZF Vagyonkezelő Kft.-től. A Rheinmetall AG emellett részt vesz egy 

mindösszesen 125 milliárd forint értékű, több lépésben megvalósuló tőkeemelésben is, amelyben az 

ügylet tavaly novemberi előzetes bejelentésének megfelelően az iG COM Magántőkealap és a 

Rheinmetall AG mellett az Alpac Capital által kezelt alap is közreműködik. Az ázsiós alaptőkeemelés 

670 forint kibocsátási értékű 4iG részvények forgalomba hozatalával valósul meg. A tranzakciósorozat 

főbb lépései: 

• Az iG COM Magántőkealap 78 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG-ben, 
1 éves értékesítési tilalmi időszakot (lock-up) vállalva a tőkeemeléssel tulajdonába 
kerülő részvénycsomagra; 

• A 4iG közgyűlést hív össze, annak érdekében, hogy a 4iG részvényesei elfogadják a 4iG 
új alapszabályát és a Rheinmetall AG által jelölt új felügyelőbizottsági tagját; 
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• A közgyűlés támogató döntését követően a Rheinmetall AG tőzsdén kívüli ügylet (OTC) 
keretében 24,9 millió darab részvényt vásárol Jászai Gellért Zoltán befektetési 
társaságától, a KZF Vagyonkezelő Kft.-től, valamint 33,65 milliárd forint értékben tőkét 
emel a 4iG-ben, 24 hónapos értékesítési tilalmat (lock-up) vállalva a 
részvényvásárlással és tőkeemeléssel tulajdonába kerülő részvénycsomagra; 

• Az Alpac Capital által kezelt alap 13,24 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 
4iG-ben. 

A részvénycsomag-értékesítés, illetve a tőkeemelés hatásaként Jászai Gellért Zoltán közvetett 

tulajdona várhatóan 56,85 százalékról 50,22 százalékra csökken a 4iG-ben, így befolyása a 4iG fölött 

jelentősen nem változik. A Rheinmetall AG részesedése 25,12 százalékot tesz majd ki a 4iG-ben. 

10.4 A TeleGroup Limited, valamint TeleGroup Banja Luka 70%-os tulajdonrészének 
megszerzésére irányuló nem kötelező érvényű Term Sheet-et megszüntető 
megállapodás aláírása (2022. január 28.) 

A 4iG Nyrt. és Milomir Gligorijević (együttesen a „Felek”) közös megszüntető megállapodást 

(„Megszüntető Megállapodás”) írtak alá a TeleGroup Limited, valamint TeleGroup Banja Luka 

(„TeleGroup”) 70%-os tulajdonrészének – ideértve a leányvállalatait is – megvásárlása kapcsán 2021. 

szeptember 20. napján kötött nem kötelező érvényű megállapodás („Term Sheet”) közös 

megszüntetéséről”). 

10.5 Alapszabály közzététele (2022. február 2.) 
A 4iG Nyrt. közzétette új alapszabályát. 

10.6 Alaptőke-emelés Cégbíróság általi bejegyzése (2022. február 2.) 
A 2022. január 25. napján közzétett alaptőke-emelést érintő Igazgatósági döntés vonatkozásában a 

Cégbíróság a Cg.01-10-044993/302 számú végzésével jóváhagyta a 4iG alaptőkéjének új részvények 

forgalomba hozatalával történő felemelése kapcsán a változások bejegyzését, ekként a 

részvénykeletkeztetés és a tőzsdei bevezetés folyamatai megkezdődnek. 

10.7 Tájékoztatás az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. többségi tulajdonrészének megszerzésére 
irányuló részvényjegyzési és apportálási megállapodásról (2022. február 2.) 

A 4iG Nyrt. és az "ANTENNA HUNGÁRIA" Zrt. („AH”) tulajdonosi jogait gyakorló Magyar Állam 

képviseletében eljáró Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter között 2021. 

szeptember 01. napján létrejött részvényjegyzési és apportálási megállapodásnak továbbra is része az 

AH és a MVM Zrt. között létrejött, az AH NET Zrt. (korábbi nevén MVM NET Zrt.) 100 százalékos 

részvénycsomagjának megszerzésére irányuló Részvény Adásvételi Szerződés, amely a Magyar Állam 

hivatalos tájékoztatása alapján továbbra is érvényes és hatályos. 

10.8 EDISON Group általi elemzés (2022. február 9.) 
Az EDISON Investment Research Limited, mint a világ egyik legnagyobb tőkebefektetési lehetőségeket 

vizsgáló elemző cége, a 4iG-ről újabb elemzést készített, amely az alábbi linken keresztül érhető el 

angol nyelven: 

4iG – New regional ICT/telecoms group emerging | Edison (edisongroup.com) 

10.9 A Space-Communications Ltd. részvényeinek 51%-os megszerzésére irányuló 
szerződés módosításának aláírása (2022. február 9.) 

A Hungaro Digitel Kft. ("a Vevő", "HDT"), a 4iG és az Antenna Hungária Zrt. leányvállalata, valamint a 

Space-Communication Ltd. ("Spacecom") (a HDT és a Spacecom együttesen a "Felek"), a Felek között 

https://www.edisongroup.com/publication/new-regional-ict-telecoms-group-emerging/30482
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2021. október 11-én létrejött, a Space-Communications Ltd. részvényei 51%-ának megvásárlására 

vonatkozó szerződés kapcsán a mai napon szerződés módosítást írtak alá. 

A Módosítás alapján a Felek megállapodtak abban, hogy 2022. február 28-ig meghosszabbítják a zárási 

feltételek teljesülésének határidejét.  

10.10  Az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt. többségi tulajdonrészének apporttal megvalósuló 
tőkeemelés eredményeként történő megszerzéséről (2022. február 22.) 

A magyar állam képviseletében Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 

miniszter és a 4iG megállapodtak a 4iG-nak az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.-ben (a továbbiakban: 

„ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.”) történő tulajdonszerzésével kapcsolatos részvényjegyzési és apportálási 

megállapodás végrehajtásának zárásáról (a továbbiakban: „Zárási Megállapodás”). Első lépésben a 4iG 

a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.-ben és leányvállalataiban (az Invitel Zrt., DIGI Infrastruktúra Kft., 

és az i-TV Zrt., a továbbiakban együttesen: „DIGI Csoport”), a 4iG Montenegro d.o.o. Podgorica-ban (a 

továbbiakban: „4iG Montenegro”), amely a Telenor d.o.o. Podgorica (a továbbiakban: „Telenor 

Montenegro”) kizárólagos tulajdonosa, valamint az Invitech ICT Services Kft.-ben (a továbbiakban: 

„Invitech”) meglévő 100%-os részesedéseivel, apport útján megvalósuló tőkeemeléssel 71,6 

százalékos tulajdont szerez az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt.-ben. 

10.11  Alaptőke-emelést érintő Igazgatósági döntés (2022. február 23.) 
A 4iG Igazgatósága 2022. év 02. hónap 23. napján a 2/2022. (II.23.) számú Igazgatósági Határozatával 

úgy döntött, figyelemmel a 2021. év 09. hónap 30. napján meghozott 21/2021 (IX.30.) számú 

Közgyűlési Határozatra, hogy alaptőkéjét a Rheinmetall Aktiengesellschaft (székhely: Rheinmetall Platz 

1., Düsseldorf, Germany DE-40476; nyilvántartási szám: HRB 39401) által a 4iG részére HUF 

33.650.000.270,-, azaz harminchárommilliárd-hatszázötvenmillió-kettőszázhetven magyar forint 

pénzbeli vagyoni hozzájárulás keretében történő rendelkezésre bocsátásával, új részvények 

forgalomba hozatalával, zártkörűen megemeli. A Rheinmetall Aktiengesellschaft tőkeemelése része 

annak a 2022. január 25-én a közzétett , többlépcsős ügyletnek, melynek keretein belül összesen 125 

milliárdos tőkeemelést hajtanak végre intézményi befektetők a 4iG Nyrt.-ben. 

10.12 Rendkívüli közgyűlés (2022. február 24.) 
A 4iG Nyrt. 2021. 09.30-án rendkívüli közgyűlést tartott, melyen az alábbi főbb határozatok születtek: 

3/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelő tartalommal véleménynyilvánító szavazás keretében 

elfogadta a Társaság Javadalmazási Politikáját. 

4/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés megválasztotta a Társaság új felügyelőbizottsági tagjának Helmut Paul Merch-et (anyja 

neve: Edith Siegel; születési idő: 1956.02.20.; lakcím: Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, 

Németország; adószám: 122/5413/5635; kézbesítési megbízott: CMS Cameron McKenna Nabarro 

Olswang LLP Magyarországi Fióktelepe) 2022. év 02. hónap 24. napjától kezdődően határozatlan 

időtartamra. A Felügyelőbizottság tagjainak díjazását az Igazgatóság által közgyűlési hatáskörben 

meghozott 5/2020 (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat bruttó 155.000 HUF/hó összegben állapítja 

meg. 

5/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés hatályon kívül helyezte a 21/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatot. 
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6/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés hatályon kívül helyezte a 23/2021. (IX.30.) számú Közgyűlési Határozatot. 

7/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés akként döntött, hogy 2022. év 05. hónap 31. napjáig tartó időtartamra szólóan 

felhatalmazza az Igazgatóságot a Társaság alaptőkéjének – bármely, a jogszabályok által engedélyezett 

alaptőke-emelési mód(ok) útján, ideértve a feltételes alaptőke-emelés esetkörét is – (i) 19.761.381 

darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű és HUF 670,-, azaz hatszázhetven 

Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” sorozatú) törzsrészvény zártkörű 

forgalomba hozatala által, (ii) 9.463.882 darab, egyenként HUF 20,-, azaz Húsz Magyar Forint névértékű 

és HUF 850,-, azaz nyolcszázötven Magyar Forint kibocsátási értékű, azonos jogokat biztosító („A” 

sorozatú) törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala által történő felemelésére, mely felhatalmazás 

megadásával a Közgyűlés, azaz a részvényesek kifejezetten hozzájárulnak az Igazgatóság által a jelen 

határozatban foglaltak szerint elhatározandó alaptőke felemeléséhez. A felhatalmazás kiterjed 

valamennyi kapcsolódó, egyébként a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben, döntésekben való 

határozathozatalra is, így különösen – de nem kizárólagosan – a Társaság Alapszabályának 

szükségszerű módosítására is. 

8/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elfogadta a Társaság módosított alapszabályát, melyet a közgyűlést követően közzétett. 

9/2022 (II.24.) számú Közgyűlési Határozat: 

A Közgyűlés elfogadta az előterjesztésnek megfelelő tartalommal a Felügyelőbizottsági Ügyrend 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét.  
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11. NYILATKOZAT 

 

A Kibocsátó kijelenti, hogy a gyorsjelentés megbízhatóan mutatja be a Társaság fejlődését és 
teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgatnak el olyan tényt, ami a 
Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős. 

A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának 
elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel. 

Jelen, a 2021. I-IV. negyedévéről szóló gyorsjelentés számszaki adataiért, valamint az elemzések és 
következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok. 

 

Budapest, 2022. február 28. 

 

 

Fekete Péter Krisztián Linczényi Aladin Ádám 

az igazgatóság tagja az igazgatóság tagja 
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