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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.  

 

A Biggeorge Holding Kft. („BGH”) – 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 – és Nagygyörgy Tibor János 2022. november 17. napján megküldött és mellékelt 

tájékoztatásai szerint a BGH 2022. november 14. napján 19.602 db, egyenként 1.000 forint 

névértékű, „A” sorozatú, HU0000137815 ISIN kódú névre szóló, dematerializált úton 

előállított törzsrészvényt értékesített 100.000 Ft / darab részvényenkénti áron Nagygyörgy 

Tibor János igazgatósági elnök részére.1 

 

A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségének 

eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot a Kibocsátó alábbi részvényesei által 

közvetlenül és közvetve birtokolt szavazati jogot biztosító részvények és szavazati jogok 

arányának változásáról: 

• a Biggeorge Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1023 Budapest, Lajos 

utca 28-32.) által a Kibocsátóban közvetlenül tulajdonolt, szavazati jogot biztosító 

részvények száma 19.602 darabról (a szavazati jogok 14,52%-a) 0 darabra csökkent, 

és ezzel a befolyása megszűnt (átlépett küszöbértékek: 10 %, 5%);2 

• Nagygyörgy Tibor János által a Kibocsátóban közvetlenül tulajdonolt, szavazati jogot 

biztosító részvények száma 109.351 darabról 128.953 darabra növekedett (split-et 

követően 12.895.300 darabra), azonban a befolyása a Kibocsátóban küszöböt nem 

lépett át, teljes befolyását (95,52%) az ügyletet követően teljes egészében közvetlen 

befolyásként gyakorolja. 

 

A fentiek szerinti küszöbérték-átlépésekről szóló, Kibocsátóhoz eljuttatott bejelentések a 

jelen tájékoztatás mellékleteit képezik. 

 

 
1 A tranzakció a split-et megelőzően történt. 
2 A tranzakció a split-et megelőzően történt. 
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Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy az Xtend piacra regisztrált törzsrészvények adataiban a 

fenti tranzakciót követően változás történt, figyelemmel a split közleményre és határozatra:3 

a törzsrészvények darabszáma 13.500.100 db, a részvények ISIN azonosítója 

HU0000201678, részvények névértéke: 10 forint. 

 

2022. november 17. 

 

Biggeorge Property Nyrt. 

 
3https://bet.hu/site/newkib/hu/2022.11./A_Biggeorge_Property_Nyrt._reszvenyfelosztasaval_kapcsolatos_hataroz

atok_es_kozlemeny_128805441 


