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S a j t ó k ö z l e m é n y       2017.03.07. 
 

Trükközésre utaló jelek az Opimus Nyrt. tulajdonosi bejelentéseinél 
 
Az Opimus Group Nyrt. tulajdonosi körének változására vonatkozó közzétételek 
áttekintése során gyanús furcsaságokra bukkant a Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi 
Szövetsége /TEBÉSZ/. Az 5% feletti részvénycsomagok eladási és vételi bejelentései alapján 
hol titokzatos módon eltűntek, hol a semmiből előkerültek részvénycsomagok és 
részvényesek. A bejelentések között továbbá olyan is akad, amely alkalmatlan a törvényi 
cél megvalósítására, azaz a jelentős befolyást szerző kilétének egyértelmű megállapítására. 
 
Az Opimus Group Nyrt. 2016. február végi és március eleji – erős politikai visszhangot keltő - 
tulajdonosváltozásaihoz kapcsolódó közzétételeinek átvizsgálása során jelentős 
jogsértésekre utaló furcsa adateltéréseket talált a TEBÉSZ. Tekintettel arra, hogy ezen 
adateltérések összesen a részvények 40,4%-át érintik, így akár jogsértően összehangolt 
részvényesi magatartás megvalósítása sem zárható ki. 
 
Az Opimus Group Nyrt. csak február 23-án tette közzé a Cariati Holding Ltd. 77.516.950 
darabos (24,54%-os) részvényeladását annak ellenére, hogy az eladótól már január 19-én 
megkapta a bejelentést. A késedelmet a tranzakcióról történő meggyőződés elhúzódásával 
indokolja az Opimus, ám ilyen kötelezettsége a tőkepiaci törvény szerint nincs a 
kibocsátónak. Egy napon belüli közzétételi kötelezettséget viszont előír a tőkepiaci törvény. 
Egy másik nagytulajdonos, a TAC Investment Ltd. február 27-én jelentette be 50.113.993 
darabos (15,86%-os) részvényeladását, melyet ugyanazon a napon közzé is tette az Opimus 
Group Nyrt. E két, ismeretlen tulajdonos(oka)t rejtő külföldi társaság együttesen 
127.630.943 db részvényt, azaz a teljes alaptőke 40,4%-át adta el tőzsdén kívüli üzletben. 
 
Ugyanakkor 5%-nál nagyobb mennyiségű vételre vonatkozó bejelentésről nem tett közzé 
tájékoztatást az Opimus Group Nyrt. egészen március 3-áig. Ezen a napon egy Mészáros 
Lőrinc nevű személy 53.388.851 darabos (16,90%-os), míg a Konzum Management Kft. 
44.227.451 darabos (14%-os) vételt jelentett be a kibocsátó felé, melyről az Opimus még 
ugyan ezen a napon adott ki tájékoztatást. A Kibocsátó tájékoztatása azonban, a 
magánszemély azonosító adatainak hiányában alkalmatlan a törvényi cél elérésére, a 
befolyásszerző tényleges kilétének megállapítására. 
 
Mindezek alapján nem csak a januárban eladott 77 millió darab részvény tűnt el valami 
rejtélyes fekete lyukban közel másfél hónapra, de az eladási és a vételi bejelentések összes 
darabszáma közötti számbeli különbség is igen jelentős. Vagyis még mindig bujkál valahol 
30.014.641 darab részvényt, azaz a társaság alaptőkéjének 9,5%-át birtokló nagytulajdonos. 
 
Az Opimus Group Nyrt. részvényeinek egyetlen tőzsdei forgalmazási helyén, a Budapesti 
Értéktőzsdén mindössze 7 millió darab cserélt gazdát a vizsgált időszakban. 
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Mivel a részvények bejelentett eladási és vételi darabszámai sem egyeznek, azaz adott eladó, 
adott vevővel nem párosítható össze, így valószínűleg a három vásárló jogsértő módon 
megvalósította a tőkepiaci törvényben nevesített összehangolt magatartást az alaptőke több 
mint 40%-ának megszerzése során. 
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