
  
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

AKKO Invest: Belép a nagy lakóprojektek generálkivitelezési piacára a NEO Property 

Services 

 

Budapest, 2022. december 22. – A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett 

AKKO Invest leányvállalata, a NEO Property Services újabb mérföldkőhöz érkezett, miután 

belép a nagy lakóprojektek kivitelezési piacára. A NEO első nagy generálkivitelezői munkája 

a 164 lakásos Le Jardin lakópark első üteme, melyet akár továbbiak is követhetnek a jövőben, 

ezzel támogatva a NEO növekedésének új területét az ingatlanüzemeltetés mellett, ahol 

jelenleg is meghatározó pozíciót tölt be a magyar piacon. 

 

Tovább bővíti generálkivitelezői üzletágát az AKKO Invest Nyrt. tulajdonában 

álló NEO Property Services Zrt., miután megállapodott a 13. kerületi Rozsnyai 

utcában található 164 lakásos Le Jardin teljeskörű kivitelezői munkáiról. A Le 

Jardin beruházója a LIVING, mely Magyarország egyik legnagyobb 

ingatlanvállalatának a WING-nek a lakóingatlanfejlesztő üzletága. A lakópark 

tervezett átadása 2024-ben várható, a NEO a beruházóval együtt a BREEAM (hazánkban 

legnépszerűbb fenntartható épületminősítési rendszer) minősítés megszerzését tűzte ki célul a Le 

Jardin-ra vonatkozóan. A NEO célja, hogy a jövőben további megbízásokat szerezzen nagy 

lakásépítési projektek területén amellett, hogy megőrizze a magyar ingatlanüzemeltetői és 

szolgáltatói piacon meghatározó pozícióját. Ennek érdekében a NEO tovább bővítette 

generálkivitelezési csapatát a növekvő számú megbízásoknak, projekteknek köszönhetően. A 

kivitelezési munkák (bérlemény kialakítás, zöld mezős beruházás vagy ingatlanbővítés, átépítés) 

különösen hangsúlyosak a rövid és középtávú tervekben, mivel ez az a terület, ahol a vállalat 

árbevételben és eredményben a legnagyobb növekedési potenciált látja. A NEO egyedüli 

tulajdonosa, az AKKO Invest támogatja a NEO menedzsmentjét a kitűzött célok megvalósításában, 

mely tovább növelheti a részvényesi értéket. 

 

 

 

 
Az AKKO Invest Nyrt. 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. vagyonkezeléssel foglalkozik, részvényeit 2011 óta jegyzik 
a Budapesti Értéktőzsdén, melyek a BUX és BUMIX indexekben is szerepelnek. Működése során elsősorban reálgazdasági 
befektetésekre fókuszál, melynek keretében kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező, és jó nyereségtermelő-képességű vállalati 
részesedéseket és ingatlanokat vásárol. Az AKKO Invest célja, hogy befektetési-portfóliójának folyamatos szélesítésével eszközalapon 
jól meghatározható értéket képviselő vagyonkezelőként működjön. www.akkoinvest.hu  
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