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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont – rendszeres és rendkívüli 

tájékoztatás megtételére nem köteles – társaság befektetései szempontjából jelentőséggel 

bíró információk közzétételéről  

 

 

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, 

Andrássy u. 59., cégjegyzékszám: 01-10-042533; a továbbiakban: “Társaság”), eleget téve a 

rendkívüli tájékoztatás körében meghatározott kötelezettségének, ezúton tájékoztatja a Tisztelt 

Befektetőket a közvetett tulajdonát képező Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 3271 Visonta, Erőmű utca 11.; Cg.: 10-10-020024, a 

továbbiakban: „MEZrt.”) vonatkozásában az alábbiakról. 

 

1. A MEZrt. MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társasággal 

(székhely: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.; Cg.: 01-09-702673; a továbbiakban: „MVM 

Hungarowind Kft.” vagy „Vevő”) kötött, a tulajdonában álló 16 MW beépített teljesítményű 

naperőmű értékesítéséről (a továbbiakban: „Megállapodás”) szóló megállapodás alapján 2018. 

év december hó 19. napján aláírásra kerültek a Megállapodás mellékletét képező alábbi 

szerződések és nyilatkozatok: 

 

- a naperőmű által használt területekre vonatkozó, 2040. év december hó 31. napjáig szóló 

bérleti szerződés; 

- ingatlan vételi jogot, továbbá elidegenítési és terhelési tilalmat alapító szerződés, amelyben 

a MEZrt. a naperőmű által használt területekre 2040. év december hó 31. napjáig vételi jogot 

enged; 

- transzformátor használati szerződés, amely 2040. év december hó 31. napjáig használati jogot 

biztosít a transzformátorra és a hozzá kapcsolódó vezetékekre, illetve ezekre meghatározott 

feltételek teljesülése esetére vételi jogot enged a MEZrt. részére; 

- határozatlan időre szóló telephely szolgáltatási szerződés, amely alapján a naperőművet a 

MEZrt. üzemelteti és karbantartja; 

- úthasználati jog megalapítására szóló használati szerződés, amelynek tárgya a naperőmű 

területének megközelítésére szolgáló út ingyenes használata; 

- vezetékjogi szerződés, amely a naperőmű transzformátorral összekötő vezeték szolgalmi 

jogát biztosítja. 
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2. A fentieken túl a Társaság Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket arról is, hogy a 

MEZrt. Igazgatósága a MEZrt. tulajdonában lévő, a bükkábrányi bánya térségében lévő 

rekultivált földterületek értékesítéséről döntött, amely földterületet felajánlotta a Nemzeti 

Földalapkezelő Szervezet számára. A felek az említett földterület eladására vonatkozó 

megállapodást 2018. év december hó 10. napján írták alá. 

 

 

2018. év december hó 19. napján 
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