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A 4iG Nyrt. rendkívüli tájékoztatása 

a 4iG Nyrt. 25.12%-os tulajdonrészének megszerzésére  

irányuló szerződéscsomag aláírásáról 
 

A 4iG Nyrt. („4iG”) tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 4iG sikeres átvilágítását követően a mai 

napon a 4iG 25.12%-os tulajdonrészének egy több lépcsős folyamat eredményeképpen történő 

megszerzésére irányuló szerződéscsomag került aláírásra többek között Jászai Gellért Zoltán befektetési 

társasága, a KZF Vagyonkezelő Kft., a 4iG, valamint a Rheinmetall AG között. A Rheinmetall AG 

részvényvásárlással és tőkeemeléssel 25,12 százalékos tulajdont szerez a 4iG-ben, amellyel a magyar 

informatikai és távközlési cégcsoport legnagyobb nemzetközi befektetője lesz. A többlépcsős ügylet 

zárásának feltétele, hogy a 4iG közgyűlése elfogadja a 4iG új alapszabályát és felügyelőbizottsági tagját, 

valamint a Magyarország biztonsági érdekeit sértő külföldi befektetések ellenőrzésére vonatkozó 

jogszabály értelmében a Belügyminisztérium is hozzájáruljon a Rheinmetall AG tulajdonszerzéséhez.  
 

A megállapodásoknak megfelelően a Rheinmetall AG tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében 4iG 

részvényeket vásárol a KZF Vagyonkezelő Kft.-től. A Rheinmetall AG emellett részt vesz egy 

mindösszesen 125 milliárd forint értékű, többlépésben megvalósuló tőkeemelésben is, amelyben az 

ügylet tavaly novemberi előzetes bejelentésének 1  megfelelően az iG COM Magántőkealap és a 

Rheinmetall AG mellett az Alpac Capital által kezelt alap is közreműködik. Az ázsiós alaptőkeemelés 670 

forint kibocsátási értékű 4iG részvények forgalomba hozatalával valósul meg. A tranzakciósorozat főbb 

lépései: 

▪ Az iG COM Magántőkealap 78 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG-ben, 1 éves 

értékesítési tilalmi időszakot (lock-up) vállalva a tőkeemeléssel tulajdonába kerülő 

részvénycsomagra; 

▪ A 4iG közgyűlést hív össze, annak érdekében, hogy a 4iG részvényesei elfogadják a 4iG új 

alapszabályát és a Rheinmetall AG által jelölt új felügyelőbizottsági tagját; 

▪ A közgyűlés támogató döntését követően a Rheinmetall AG tőzsdén kívüli ügylet (OTC) 

keretében 24,9 millió darab részvényt vásárol Jászai Gellért Zoltán befektetési társaságától, a 

KZF Vagyonkezelő Kft.-től, valamint 33,65 milliárd forint értékben tőkét emel a 4iG-ben, 24 

hónapos értékesítési tilalmat (lock-up) vállalva a részvényvásárlással és tőkeemeléssel 

tulajdonába kerülő részvénycsomagra; 

▪ Az Alpac Capital által kezelt alap 13,24 milliárd forint értékű tőkeemelést hajt végre a 4iG-ben. 

A részvénycsomag-értékesítés, illetve a tőkeemelés hatásaként Jászai Gellért Zoltán közvetett tulajdona 

várhatóan 56,85 százalékról 50,22 százalékra csökken a 4iG-ben, így befolyása a 4iG fölött jelentősen 

nem változik. A Rheinmetall AG részesedése 25,12 százalékot tesz majd ki a 4iG-ben. 

 

Budapest, 2022. január 25. 
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