
 
 

A Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 01-10-

048468, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., adószám: 25297078-2-41, a 

továbbiakban: Társaság vagy Kibocsátó) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend Általános 

Üzletszabályzata, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbi rendkívüli tájékoztatás 

keretében az alábbi információt teszi közzé.  

 

I. Vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy 

tranzakciója 

 

A Biggeorge Holding Kft. – mint a Kibocsátó Igazgatóságának tagjaival, Nagygyörgy Tamás 

Lászlóval és Nagygyörgy Tibor Jánossal az Európai Parlament és a Tanács piaci visszaélésekről 

szóló 596/2014/EU rendelet („MAR Rendelet”) szerinti szoros kapcsolatban álló személy – 

2022. október 20. napján megküldött és mellékelt tájékoztatása szerint a 2022. október 17. 

napján a Kibocsátó igazgatósága 1/2022. (10.17.) számú IG határozatával elhatározott 

tőkeemelés („Tőkeemelés”), továbbá a Biggeorge Holding Kft. által tett, részvények átvételére 

vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozat értelmében 5.999.900 db, egyenként 10 forint 

névértékű és 1.000 forint kibocsátási értékű, mindösszesen 5.999.900.000 forint össz-

kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált úton előállított, „A” sorozatú törzsrészvényt 

(„Új Részvények”) jegyzett. Az Új Részvények kibocsátási értéke a Kibocsátó 2022. június 30. 

fordulónappal készített konszolidált beszámolója szerinti saját tőke egy részvényre jutó 

értéke alapján került meghatározásra. 

 

Tekintettel arra, hogy a Tőkeemelés során forgalomba hozott Új Részvények KELER Zrt. általi 

megkeletkeztetése még nem zárult le, így ezen részvényekhez szavazati jog egyelőre nem 

kapcsolódik.  

 

II. Az Új Részvények tőzsdei bevezetésének ütemterve 

 

Felhívjuk a T. Befektetők figyelmét, hogy a jelenleg forgalomban lévő és tőzsdére bevezetett 

részvények darabszáma és névértéke: 135.001 darab, egyenként 1000 forint névértékű 

törzsrészvény.  

 

Az Új Részvények KELER Zrt. általi megkeletkeztetésére és a Biggeorge Holding Kft. általi 

tényleges megszerzésére az alábbi lépéseket követően kerül sor: 

 



a) Tekintettel arra, hogy a Részvényfelosztást követően a törzsrészvények darabszáma 

és névértéke megváltozott, azaz a 135.001 darab, egyenként 1000 forint névértékű 

törzsrészvény helyébe 13.500.100 darab, egyenként 10 forint névértékű 

törzsrészvény lépett; így szükségessé vált a KELER Zrt. előtt a split végrehajtása iránti 

eljárást indítani (amely eljárás folyamatban van).  

b) A Tőkeemeléssel kapcsolatos cégváltozások, illetékes cégbíróság általi bejegyzése a 

Részvényfelosztással kapcsolatos cégváltozás bejegyzését követően tud megtörténni. 

c) Az Új Részvények megkeletkeztetésére és tőzsdei bevezetésére az a)-c) pontban írt 

lépések lezárultát követően kerül sor. 

 

2022. október 24. 

 

Biggeorge Property Nyrt. 


