RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
a kibocsátó érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont – rendszeres és rendkívüli
tájékoztatás megtételére nem köteles – társaságra vonatkozó információ közzétételéről

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy u.
59., cégjegyzékszám: 01-10-042533) (Társaság), eleget téve a rendkívüli tájékoztatás körében
meghatározott kötelezettségének, ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a közvetett
tulajdonában álló R-KORD Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 8086 Felcsút, Fő
Utca 65.; Cégjegyzékszám: 07-09-024757; adószám: 11454599-2-07) (Kft.) 2020. 04.23. napján
kelt tájékoztatása szerint az alábbi közbeszerzési pályázatokon az alábbi feltételek ismertetése
mellett nyertes ajánlattevőként szerepelt.
A Kft. a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1134 Budapest, Váci út 45.) (NIF), mint ajánlatkérő általi, a „Vállalkozási
szerződés keretében Püspökladány – Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltása és
villamosítása” megnevezésű projektet a Kft. és a STRABAG Rail Kft. (1117 Budapest,
Gábor Dénes utca 2. (Infopark D épület) közös konzorciumban (Kft: 54,66%) elnyerte. A
megvalósítandó projekt ellenszolgáltatásának teljes összege (nettó ajánlati ár): 47 237
455 615,- HUF (Kft: 25.819.993.239 HUF). E körben fel kívánjuk hívni az ügylet
kockázataként a Tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a vállalkozási szerződés
hatálybalépéséhez a szükséges támogatói szerződés aláírása még nem történt meg.
A Kft. a NIF, mint ajánlatkérő általi, a „Kaposvár-Fonyód vv. állapotjavítás – Somogyjád”
megnevezésű projektet egyedüli ajánlattevőként elnyerte, a szerződéskötés
folyamatban van. A megvalósítandó projekt ellenszolgáltatásának összege (nettó
ajánlati ár): 73 695 913 HUF.
A Kft. a NIF, mint ajánlatkérő általi, az „Újszász, Érd, Vác állomások tervezése,
kivitelezése” megnevezésű projekt keretében az (1. rész) Újszász, (3. rész) Vác állomás
tervezése, kivitelezése feladatokat egyedüli ajánlattevőként elnyerte. A projekt jelenleg
szerződéskötés alatt áll. Az egyösszegű ajánlati ár (nettó ajánlati ár): 2.254.659.750 HUF,
valamint 2.048.713.800 HUF.
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A Kft. a korábban, a „Keleti pu – Kőbánya felső közötti 3. vágány vasúti pálya,
biztosítóberendezés, műtárgy, magasépítés, villamos felsővezeték, zajvédelmi munkák
elvégzése” megnevezésű projekt megvalósítása kapcsán1 arról tájékoztatta a Társaságot, hogy
az erre vonatkozó vállalkozási szerződés 2020. április hó 17. napján hatályba lépett. A Társaság
e körben emlékeztet, hogy a megvalósítandó projekt ellenszolgáltatásának összege (Nettó
ajánlati ár Ft-ban tartalékkerettel együtt) 9.488.679.852 Forintban került meghatározásra.
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https://www.bet.hu/newkibdata/128339089/OPUS_RKORD_KELETIPU_HU_20191220.pdf
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