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

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

(„BÉT”) Xtend Általános Üzletszabályzata, továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján az alábbi 

rendkívüli tájékoztatást teszi közzé. 

A Kibocsátó tájékoztatja a T. Befektetőit, hogy az alábbi tranzakciókat kívánja végrehajtani.  

A Kibocsátó a tulajdonában álló Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap (BG4 

Alap) 2022. október 06-án elhatározott hozamfizetése következtében a befektetési jegyei 

után 608.525.000 Ft hozamot realizált, ugyanakkor a BG4 Alap nettó eszközértéke és ezen 

keresztül a Kibocsátó BG4 Alapban lévő befektetési jegyeinek értéke ezen összeggel csökkent. 

A Kibocsátó igazgatósága – amennyiben a közgyűlés felhatalmazását megkapja – zártkörű 

tőkeemelést tervez, amelyben 5,999,900.000 forint pénzbeli vagyoni hozzájárulást kíván 

bevonni. Várhatóan a Kibocsátó egyedüli tulajdonosa, a Kibocsátó igazgatósági tagjai vagy 

velük szoros kapcsolatban álló személyek fognak a tőkeemelésben részt venni. 

A bevont tőke és a Biggeorge Property NKP 2032/I Kötvény elnevezésű, HU0000361365 ISIN 

azonosítójú kötvény kibocsátásból bevont forrás fennmaradó részének felhasználásával a 

Kibocsátó a konszolidációs körébe tartozó Biggeorge 30 Alap befektetési jegyeiből kíván a 

folyamatos forgalmazás során befektetési jegyet vásárolni, majd a Biggeorge 30 Alap az alábbi 

alapok befektetési jegyeit kívánja megvásárolni a BG4 Alaptól: Biggeorge 15. Ingatlanalap B 

sorozat, Biggeorge 23. Ingatlanalap B sorozat. Ezen túlmenően a Kibocsátó a Biggeorge 25. 

Ingatlanalap B sorozatú befektetési jegyeiből kíván a folyamatos forgalmazás során 

befektetési jegyet vásárolni. A befektetési jegyek vásárlására várhatóan összesen 1,2 és 4,5 

milliárd forint közötti összegben kerül sor az alapok befektetői jóváhagyásának és a tranzakció 

napján érvényes nettó eszközérték függvényében.  

A Kibocsátó 5%-os tulajdonában álló BG4 Alap , tárgyalásokat folytat a Biggeorge Holding Kft.-

vel az alábbi befektetési jegyek értékesítése tárgyában nagyságrendileg 4, 5 milliárd forintért: 

Biggeorge 12. Ingatlanalap A sorozat, Biggeorge 17. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat, 

Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó B sorozat, Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Alap B sorozat, 

Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Alap B sorozat. 

A Biggeorge Alapkezelő Zrt. tervei szerint a tranzakciót követően a BG4 Alap ismét hozamot 

fizet a befektetőinek. Figyelemmel arra, hogy a Kibocsátó jelen közzététel időpontjában a BG4 

Alap által kibocsátott befektetési jegyek 5%-os tulajdonosa, így amennyiben a hozamfizetés 



megtörténik, a hozamfizetésből a Kibocsátó is részesedni fog. A Kibocsátóra eső hozamfizetés 

összege nagyságrendileg 280 millió forint lehet. 

A Kibocsátó tájékoztatja továbbá a T. Befektetőit, hogy tárgyalásokat kezdett külső 

befektetőkkel arról, hogy a Biggeorge 25 Alap közvetetten vásárolja meg a Kibocsátó 100%-

os közvetett tulajdonában álló Pro-Centoquaranta Kft-től a Szabadbattyán 1851-1970 

helyrajzi szám alatt található telket nagyságrendileg 4,8M EUR + áfa áron, amelyen a jövőben 

logisztikai beruházást tervez eszközölni. 

Felhívjuk a T. Befektetőink figyelmét, hogy a jelen tájékoztatásban foglaltak a Kibocsátó 

aktuális terveit ismertetik a fenti tranzakció-sorozattal kapcsolatban, ettől a ténylegesen 

megvalósuló tranzakciós lépések eltérhetnek, vagy akár el is maradhatnak. A Kibocsátó 

haladéktalanul tájékoztatja a T. Befektetőit az egyes tényleges lépések megtörténtéről. 

Budapest, 2022. október 12. 
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