
 
Tájékoztatás a Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alaptőkéjének 

nagyságáról és a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról 

 

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

Lajos utca 28- 32.; cégjegyzékszám: 01-10-048468; „Kibocsátó”) a tőkepiacról szóló 2001. évi 

CXX. törvény 54. §-ban foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt 

Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Kibocsátó részvényeihez kapcsolódó szavazati 

jogok számáról a 2022. október 31. napi állapot szerint. 

 

A Kibocsátó 2022. október 13. napján döntött arról, hogy a HU0000137815 ISIN kódú 

törzsrészvényeit felosztja, és a felosztás során egy darab 1.000 forint névértékű törzsrészvény 

helyébe száz darab, egyenként 10 forint névértékű törzsrészvény lép. A split KELER Zrt. általi 

végrehajtása jelenleg is folyamatban van. A Kibocsátó 2022. október 17. napján döntött 

alaptőkéjének felemeléséről 135.001.000 forintról 195.000.000 forintra, amelyet a cégbíróság 

2022. október 27. napján bejegyzett. A tőkeemelés során kibocsátott új részvények 

keletkeztetésére a split végrehajtását követően kerül sor. 

 

A fentiekre is figyelemmel a Kibocsátó alaptőkéjének összetétele 2022. október 31. napján: 

 

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott 

darabszám (db) 

Össznévérték (Ft) 

Törzsrészvény  

ISIN kód: 

HU00002016781 

10 19.500.000 195.000.000 

Alaptőke összesen: - 19.500.000 195.000.000 

 

  

 
1 A fentiekben írtak szerint a HU0000137815 ISIN kódú törzsrészvények KELER Zrt. általi törlése és a HU0000201678 ISIN kódú 

törzsrészvények keletkeztetése még nem zárult le. 



A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. október 31. napján2: 

 

Részvénysorozat Kibocsátott 

darabszám 

(db) 

Saját 

részvény 

szám (db) 

Szavazati 

jogra 

jogosító 

részvények 

(db) 

Szavazati 

Jog 

(részvény/ 

db) 

Összes 

szavazati 

jog 

Törzsrészvény  

ISIN kód:  

HU0000137815 

135.001 0 135.001 1 135.001 

Összesen 135.001 0 135.001 1 135.001 

 

Budapest, 2022. október 28. 

 

 

Biggeorge Property Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

 
2 A fentiekben írtak szerint a HU0000137815 ISIN kódú törzsrészvények KELER Zrt. általi törlése és a HU0000201678 ISIN kódú 

törzsrészvények keletkeztetése – ideértve a tőkeemelés során kibocsátott törzsrészvényeket is – még nem zárult le. Erre 

figyelemmel 2022. október 31. napján szavazatra még mindig a meglévő 135.001 darab, egyenként 1.000 forint névértékű, 

HU0000137815 ISIN kódú törzsrészvények jogosítanak. 


