Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út
59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533, a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága tájékoztatja a
Tisztelt Befektetőket, hogy az OPUS GLOBAL Nyrt. Igazgatósága által 2018. év július 31., szeptember
14. ,valamint november 15. napján elhatározott tőkeemelésekhez kapcsolódóan mindösszesen
211.086.638 db, azaz Kettőszáztizenegymillió-nyolcvanhatezer-hatszázharmincnyolc darab „A”
sorozatú, egyenként HUF 25,- névértékű, a OPUS törzsrészvény 2019.04.05. napján a Budapesti
Értéktőzsdére bevezetésre került.
A fentiekkel összhangban az alaptőkére vetítve az 5% feletti tulajdonosainak részesedése és
szavazati joguk aránya az alábbiak szerint alakult a bevezetett részvényekre vetítve:
A saját tulajdonban lévő részvények mennyiségének (db) alakulása a tőzsdére bevezetett
részvényekre vonatkozóan

Társasági szinten
Leányvállalatok1:

Wamsler SE
Csabatáj Zrt.

Összesen
1 Konszolidációba bevont társaságok.

Részesedés
(2019. április 5.)
db
%
5.404.313
1,01
12.500.000
2,33
17.904.313
3,34

Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett
részvényekre vonatkozóan
Név

Közvetlen / Közvetett

Letétkezelő

Mennyiség (db)

Részesedés
(%)

KONZUM PE Magántőkealap

közvetlen és közvetett

nem

89.056.061

16,60

Mészáros Lőrinc

közvetlen és közvetett

nem

197.153.211

36,76

KONZUM MANAGEMENT Kft.

közvetlen

nem

50.113.993

9,34

Mészárosné Kelemen Beatrix

közvetlen

nem

48.902.911

9,12

Mindezekre figyelemmel a részesedések mértéke a hivatalos nyomtatvány szerinti bejelentő lapon
kitöltve az alábbiak szerint alakul:
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A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének
vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez

1.

szavazati jog kapcsolódikii: OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[ ] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott
részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[X] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: KONZUM PE Magántőkealap
A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) iv: Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2019.04.05.
Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 15%
Bejelentett adatok:

2.

3.
4.
5.
6.
7.

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód
használatával)

OPUS törzsrészvény

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Részvények
száma

Szavazati jogok számax

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetlen

Szavazati jogok
számaix

51.520.066

51.520.066

0

37.197.295 db

37.197.295 db

88.717.361 db

Közvetettxii
0

0

Közvetett
0

0

HU 0000163498
OPIMUS törzsrészvény

88.717.361 db

16,54%%

HU 0000110226
OPIMUS törzsrészvény

338.700 db

0,06%

HU 0000110226
A) RÉSZÖSSZEG (a szavazati
jogok összesítése alapján)

88.717.361 db

88.717.361 db

88.717.361 db

88.717.361 db

338.700 db

16,54%

Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii:
A pénzügyi eszköz, illetőleg
megállapodás típusa

Lejárat időpontjaxiv

Felhasználási/átváltási
időszak/határidőxv

Az eszköz
felhasználása/átváltása
esetén megszerezhető
szavazati jogok száma

Szavazati jogok %-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)

szavazati jogok száma

OPIMUS törzsrészvény HU 0000110226
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szavazati jogok %-a
89.056.061 db
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16,6%

0,06%

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének
bejelentéséhez használandó formanyomtatvány
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog

1.

kapcsolódikii: OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[ ] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények
megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[X ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Mészáros Lőrinc
A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)iv: Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2019.04.05.
Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 20%; 25%; 30%; 35%
Bejelentett adatok:

2.

3.
4.
5.
6.
7.

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód
használatával)

OPUS törzsrészvény

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Szavazati jogok
számaix

Részvények száma

Szavazati jogok számax

Közvetlen

Közvetlen

48.902.911 db

48.902.911 db

0

0

0

77.000.000. db

77.000.000 db

125.902.911 db

125.902.911 db

23,47 %

Szavazati jogok %-a

Közvetett

xi

Közvetlen

xii

Közvetett

HU 0000163498
OPUS törzsrészvény
HU 0000110226
OPUS törzsrészvény

26.478.385 db

4,94%

26.683.953db

4,975%

18.087.962 db

3,37%

HU 0000110226
OPUS Törzsrészvény
HU 0000110226
OPUS törzsrészvény
HU 0000110226
A) RÉSZÖSSZEG (a szavazati
jogok összesítése alapján)

125.902.911 db

125.902.911 db

125.902.911 db

125.902.911 db

71.250.300 db

Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii:
A pénzügyi eszköz, illetőleg
megállapodás típusa

Lejárat időpontjaxiv

Felhasználási/átváltási
időszak/határidőxv

Az eszköz
felhasználása/átváltása
esetén megszerezhető
szavazati jogok száma

Szavazati jogok %-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)

szavazati jogok száma

OPIMUS törzsrészvény

197.153.211 db

HU 0000110226
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36,76 %

23,47%

13,28%

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének
vagy elidegenítésének bejelentéséhez használandó formanyomtatvány
Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez

1.

szavazati jog kapcsolódikii: OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket):
[ ] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése
[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott
részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak
[X ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény
A bejelentésre kötelezett személy(ek) teljes neveiii: Mészárosné Kelemen Beatrix
A részvényes(ek) teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől) iv: Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontjav: 2019.04.05.
Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5%;
Bejelentett adatok:

2.

3.
4.
5.
6.
7.

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokvi
A részvények osztálya/típusa
(lehetőleg az ISIN-kód használatával)

OPUS törzsrészvény

A kiváltó ügyletet megelőző
helyzetvii

A kiváltó ügylet utáni helyzetviii:

Részvények
száma

Részvények
száma

Szavazati jogok számax

Szavazati jogok %-a

Közvetlen

Közvetlenxi

Közvetlen

Szavazati
jogok számaix

48.902.911 db

48.902.911 db

Közvetettxii

Közvetett

0

0

0

48.902.911 db

48.902.911 db

9,12 %

48.902.911 db

48.902.911 db

9,12 %

HU 0000163498
OPUS törzsrészvény
HU 0000110226
A) RÉSZÖSSZEG (a szavazati jogok
összesítése alapján)

0

0

Pénzügyi eszközök
A kiváltó ügylet utáni helyzetxiii:
A pénzügyi eszköz, illetőleg
megállapodás típusa

Lejárat időpontjaxiv

Felhasználási/átváltási
időszak/határidőxv

Az eszköz
felhasználása/átváltása
esetén megszerezhető
szavazati jogok száma

Szavazati jogok %-a

B) RÉSZÖSSZEG
(az összes lejárati dátum
vonatkozásában)

Összesen (A+B)

szavazati jogok száma

OPUS törzsrészvény

48.902.911 db

HU 0000110226
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szavazati jogok %-a
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9,12 %

