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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 

59.; Cg.: 01-10-042533; Társaság vagy Vevő) Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt 

Befektetőket, hogy a Társaság 2020. év december hónap 4. napján megállapodást kötött – 

Üzletrész (Kvóta) Adásvételi Szerződés (Szerződés) – a JARLENE INVESTMENTS LIMITED, mint a 

Ciprusi Köztársaság törvényei szerint alapított részvénytársaság, (székhelye: Stasikratous, 37 AG, 

3. emelet, Unit 302, 1065 Nicosia, Ciprus, nyilvántartási száma: HE 361893) eladóval (Eladó) az 

általa 100%-ban tulajdonolt Jarlene Energy Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 

Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-301659), mint projektek felett diszponáló 

társaság felvásárlására.  

 

A Társaság a Szerződésben rögzítettek szerint és esetén a felvásárlás eredményeként 

közvetetten tulajdont szerez a Buzsák Land Kereskedelmi Kft. (Székhelye: 1134 Budapest, Váci 

út 31.; Cégjegyzékszám: 01 09 307652) (Buzsák Land), valamint a Green Arctech Kft. (székhelye: 

1134 Budapest, Váci út 31.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-985798) (Green Arctech) (együttesen: 

Projekttársaságok) Szerződésben meghatározott, a Projekttársaságok tulajdonában álló, 

részletesen meghatározott és körülírt elemekben, az abban meghatározott és körülírt feltétel és 

garanciarendszer szerint. Az üzletrésszel megvásárlásával így közvetetten megvásárolt projekt-

jogok magukban foglalják Buzsákon (Somogy-megye) egy napenergia-projekt megépítéséhez és 

végrehajtásához szükséges valamennyi jogot, amely különösen az internetszolgáltatókból, az 

alállomásokból, a projektingatlanokból, a bérleti szerződésekből, az építési engedélyekből, a 

KÁT-határozatokból és a hálózati csatlakozási szerződésekből (Projekt) áll.  

 

A Projekt – Társaságunk számára kifejezetten kedvező – vételárának a kifizetése az adásvételi 

szerződésben rögzítettek szerinti mértékben és ütemezésben történik azzal, hogy a Projekt 

zárására a szerződés szerinti feltételek megvalósulása esetén egy későbbi időpontban kerül sor, 

amelyről a Társaság külön rendkívüli tájékoztatást tervez közzétenni.  

 

Fontos körülmény, hogy a Társaság a Projektet, annak a megvásárlását kifejezetten pénzügyi 

befektetésnek tekinti, így e befektetést nem az OPUS GLOBAL Nyrt. által kialakított négy fő 

divízió, hanem a vagyonkezelés szegmensben helyezi el. A Társaság a vagyonkezelési 

szegmensbe kerülés deklarálásával – az Igazgatóságnak már a jelen adásvételi szerződés 

megkötését megelőző stratégiai döntése szerint – kinyilvánította azon szándékát, hogy a Projekt 

kifejezetten likvid befektetésként kell, hogy megvalósuljon a tulajdonképpeni rövid távú 

értékesítés szándékot szem előtt tartva (Üzleti Cél). A Társaság tehát az Üzleti Cél érdekében a 
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megszerzéssel egyidejűleg az üzleti, gazdasági érdekeinek mindenben megfelelő értékesítés 

folyamatára helyezi a hangsúlyt és egyben tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy ennek 

érdekében eljárva az értékesítés jövőbeli megtörténtének tényét is haladéktalanul 

nyilvánosságra hozza.  
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