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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

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

59.; Cg.: 01-10-042533, „Társaság”) ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság 

és a KONZUM Befektetési és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 

1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-10-049323; „KONZUM Nyrt.”) 2019. április hó 08. napján 

elhatározott, egyesülése (Beolvadás) 2019. év június hó 30. napján megvalósult, ezáltal a mai 

naptól a KONZUM Nyrt. általános jogutódja a Társaság, amely változatlan társasági formában 

működik tovább, cégjegyzékszáma és cégformája változatlanul hagyása mellett. 

 

A Beolvadás eredményeképpen a Társaság az alábbi, felügyeleti engedélyhez kötött 

tevékenységet folytató társaságokban szerzett minősített befolyást: 

 

- A Társaság a KONZUM Nyrt. jogutódjaként a Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaságban (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59., cégjegyzékszám: 

01-10-045654; adószám: 13960904-2-42) 47%-os mértékű közvetlen tulajdonon alapuló 

minősített befolyást szerzett. 

 

- A Felügyelet H-EN-II-70/2019. számú határozatával engedélyt adott arra, hogy a Társaság a 

CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban (székhely: 1033 

Budapest, Flórián tér 1.; Cg.: 01-10-045857; Biztosító) 20 %-os (húsz százalékos) 

határértéket meghaladó, de 33%-os (harminchárom százalékos) határértéket el nem érő 

mértékű közvetlen tulajdonon alapuló minősített befolyást, valamint a CIG Pannónia Első 

Magyar Általános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1033 

Budapest, Flórián tér 1.; székhely: 01-10-046150; “CIG EMABIT”) 20 %-os (húsz százalékos) 

határértéket meghaladó, de 33%-os (harminchárom százalékos) határértéket el nem érő 

mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyást szerezzen. A Társaság ezzel a 

Biztosítóban 24,85%-os mértékű közvetlen tulajdonon alapuló minősített befolyást, a CIG 

EMABIT-ben pedig 24,85%-os mértékű közvetett tulajdonon alapuló minősített befolyást 

szerzett. 

 

- A Felügyelet H-EN-I-318/2019. számú határozatával engedélyt adott arra, hogy a Társaság 
az MKB Bank Nyrt.-ben (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-
040952; „Bank”) 20 %-ot meghaladó mértékű közvetett befolyásoló részesedést 
megtestesítő szavazati jogot szerezzen. A Társaság ezzel a Bankban 22,85 %-os mértékű 
közvetett befolyásoló részesedést megtestesítő szavazati jogot szerzett. 
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A Beolvadás további következményeként a Társaság megszerezte a korábban a KONZUM Nyrt. 

tulajdonában lévő 8.860.027, azaz nyolcmillió-nyolcszázhatvanezer-huszonhét darab, 

egyenként HUF 100,- névértékű, Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-046538; 

“Appeninn Nyrt.”) által kibocsátott törzsrészvény (“Appeninn Részvény”) tulajdonjogát. Ennek 

eredményeképpen Társaság által birtokolt, szavazati jogot biztosító Appeninn Részvények száma 

0, azaz nulla darabról 8.860.027, azaz nyolcmillió-nyolcszázhatvanezer-huszonhét darabra, így a 

Társaság Appeninn Nyrt.-ben fennálló szavazati jogának mértéke 0%-ról 18%-ra nőtt, átlépve 

ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: “Tpt.”) 61. § (3) bekezdése 

szerinti 5, 10 és 15 %-os határértéket. 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság befektetői kapcsolattartói feladatait  

2019. év július hó 1. napjától Dr. Dakó Gábor, Társaságirányításért Felelős vezérigazgató-

helyettes látja el.  

Elérhetőségei: 

telefon: +36-1-433-0701;  

email: dr.dako.gabor@opusglobal.hu. 

 

A Társaság ezúton is szeretné megköszönni a Tisztelt Befektetőknek a bizalmat és a türelmet a 

Beolvadás gördülékeny lefolytatásához, amely mindenben a korábban már meghirdetett és a 

2019. év április hó 08. napján megtartott rendkívüli közgyűlésen meghirdetett közös átalakulási 

tervben (Közös Átalakulási Terv)1 meghatározott feltételeknek megfelelően és tervezett 

időpontokat betartva végbement. 

 

 

OPUS GLOBAL Nyrt. 

Igazgatóság 

                                                           
1 https://bet.hu/newkibdata/128195425/OP_KO_Kozos_Atalakulasi_Terv_20190408_V_alairt.pdf 
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