
 
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

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. Nagygyörgy Tamás László igazgatósági tag vezetői ügylete 

 

A Kibocsátó Igazgatóságának tagja, Nagygyörgy Tamás László 2022. október 14. napján 

tőzsdén kívüli ügylet keretében 6.048 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, Biggeorge 

Property Nyrt. törzsrészvényt vásárolt részvényenként 99.844,65 Ft-os áron. Az ügylet 

eredményeképpen Nagygyörgy Tamás László közvetlenül a Társaság által kibocsátott 

törzsrészvények 4,48%-át tulajdonolja, mely alapján a szavazati jogának mértéke 4,48%. 

 

II. Nagygyörgy Tibor János igazgatósági elnök vezetői ügylete 

 

A Kibocsátó Igazgatóságának elnöke, Nagygyörgy Tibor János 2022. október 14. napján 

tőzsdén kívüli ügylet keretében 109.351 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, Biggeorge 

Property Nyrt. törzsrészvényt vásárolt részvényenként 99.844,65 Ft-os áron. Az ügylet 

eredményeképpen Nagygyörgy Tibor János közvetlenül a Társaság által kibocsátott 

törzsrészvények 81%-át tulajdonolja, mely alapján a szavazati jogának mértéke 81%. 

 

A Társaság továbbá tájékoztatja a piaci szereplőket, hogy az ügylet eredményeképpen 

Nagygyörgy Tibor János közvetett módon – a Biggeorge Holding Kft.-n keresztül – további 

19.602 darab, egyenként 1.000 Ft névértékű, Biggeorge törzsrészvényt tulajdonol, mely a 

kibocsátott törzsrészvények 14,374%-a. A közvetett tulajdonlás alapján gyakorolható 

szavazati jog mértéke 14,374%.  

 

Nagygyörgy Tibor János a hivatkozott tranzakciókat megelőzően közvetett módon – a 

Biggeorge Holding Kft.-n keresztül – a törzsrészvények 99,17%-át tulajdonolta.  

 



A fentiek alapján Nagygyörgy Tibor János – közvetlenül és közvetett módon – jelenleg 

mindösszesen 95,399% törzsrészvényt tulajdonol a Társaságban, mely 95,399% szavazati 

jogot testesít meg. 

 

III. A Tpt. 61. §-a szerinti bejelentések 

 

Az I. és II. részben foglalt tájékoztatások és ügyletek alapján a Tpt. 61. § (3) bekezdése szerint  

 

• Nagygyörgy Tibor János szavazati jogot biztosító részvényeinek és szavazati jogának 

aránya közvetlenül meghaladja a 80%-os mértéket, míg a közvetetten 10%-os 

mértéket és összesen – közvetlenül és közvetetten – a 95%-os mértéket. 

• Biggeorge Holding Kft. szavazati jogot biztosító részvényeinek és szavazati jogának 

aránya közvetlenül 15% alá csökkent. 

 

Ezáltal a Társaság részvényeinek közkézhányada 4,48%. 

 

Budapest, 2022. október 14. 

 

Biggeorge Property Nyrt. 


