
 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

A Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1023 Budapest, 

Lajos utca 28- 32.; cégjegyzékszám: 01-10-048468; „Kibocsátó” vagy „Társaság”) a Budapesti 

Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) Xtend Általános Üzletszabályzata, továbbá a vonatkozó jogszabályok 

alapján az alábbi rendkívüli tájékoztatást teszi közzé.  

 

A Kibocsátó igazgatósága a mai napon ülés tartásával az alábbi határozatokat hozta: 

1/2022. (10.17.) számú IG határozat 

Az igazgatóság döntött a Társaság alaptőkéjének 59.999.000,- Ft, azaz ötvenkilencmillió-

kilencszázkilencvenkilencezer forint összeggel, új részvények forgalomba hozatalával történő 

felemeléséről azzal, hogy a Társaság cégnyilvántartásban meghatározott jegyzett tőkéje 

változásának időpontja 2022. október 17. napja. Az alaptőke-emelés módja: új részvények 

forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében megvalósuló alaptőke-emelés. 

tőkeemeléssel 5.999.900 db, 10,- Ft, azaz tíz forint névértékű, 1.000,- Ft/db azaz 

darabonként egyezer forint kibocsátási értékű, mindösszesen 5.999.900.000,- Ft, azaz 

ötmilliárd-kilencszázkilencvenkilencmillió-kilencszázezer forint össz-kibocsátási értékű, névre 

szóló, dematerializált úton előállított, „A” sorozatú törzsrészvény forgalomba hozatalára 

kerül sor. Ezen újonnan kibocsátott részvények a korábban kibocsátott részvényekkel 

mindenben azonos jogot biztosítanak. 

A 3:296 § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az igazgatóság a Biggeorge Holding Kft-t 

jogosította fel a tőkeemeléssel forgalomba hozott az „A” sorozatú törzsrészvények 

átvételére és az 5.999.900.000,- Ft ellenérték szolgáltatására, melyre vonatkozó előzetes 

kötelezettségvállaló nyilatkozatát a Biggeorge Holding Kft. a mai napon megtette. 

A Biggeorge Holding Kft. tőkeemelés összegéből 59.999.000,- Ft, azaz ötvenkilencmillió-

kilencszázkilencvenkilencezer forint alaptőkeemelés jogcímén kerül teljesítésre, a 

fennmaradó 5.939.901.000,- Ft, azaz ötmilliárd-kilencszázharminckilencmillió-

kilencszázegyezer forint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. § (1) bekezdés b) 

pontjával összhangban a tőkeemeléssel tőketartalékba kerül véglegesen átadott 

pénzeszközként (a „össz-kibocsátási érték” és a névérték különbözeteként). 

Nagygyörgy Tibor és Nagygyörgy Tamás részvényes nyilatkozott arról, hogy a tőkeemelés 

során nem kívánnak élni elsőbbségi jogukkal. 

A Biggeorge Holding Kft. a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást írásbeli 

jognyilatkozat kibocsátásával úgy teheti meg, hogy annak eredeti példánya 2022. október 

17. napján a Társaság rendelkezésére álljon. Az átvenni vállalt részvények ellenértékét 

képező összesen 5.999.900.000 Ft összegű pénzbeli szolgáltatást a Biggeorge Holding Kft.  
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2022. október 17. napjáig köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani, a Társaság 

bankszámlájára történő befizetéssel. 

A tőkeemelés eredményeként a Társaság felemelt alaptőkéje 195.000.000,- Ft-ra, azaz 

egyszázkilencvenötmillió forintra nő. A felemelt teljes alaptőke 19.500.000 (tizenkilencmillió-

ötszázezer) db, egyenként 10.- (tíz) Ft névértékű, névre szóló dematerializált úton előállított 

„A’” sorozatú törzsrészvényből áll. 

A fentiekre figyelemmel az Igazgatóság intézkedik az újonnan forgalomba hozott részvények 

keletkeztetése, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT) által működtetett Xtend 

elnevezésű multilaterális kereskedési platformra való bevezetése, és az Információs 

Dokumentum elkészítése és a BÉT általi jóváhagyatása iránt. 

2/2022. (X.17.) számú IG határozat 

Az igazgatóság az 1/2022. (X.17.) számú határozattal eldöntött tőkeemelésre figyelemmel 

módosította a Társaság alapszabályát és elfogadta a változásokkal egységes szerkezetbe 

foglalt módosított alapszabályt azzal, hogy a változások vastag, dőlt aláhúzott szedéssel 

kerültek jelölésre. 

*** 

A Kibocsátó tájékoztatja továbbá a T. Befektetőket, hogy a mai napon a Biggeorge Holding 

Kft. a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozatát a mai napon 

megtette, továbbá az átvenni kívánt részvények ellenértékét a mai napon a Kibocsátó 

bankszámlájára átutalással megfizette. 

Budapest, 2022. október 17. 

 

Biggeorge Property Nyrt. 


