A közelmúltban több részvényes tájékoztatást kért az OPIMUS GROUP Nyrt. (továbbiakban: Társaság)
gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, tekintettel arra, hogy a részvények árfolyama 2015 februárja óta
folyamatosan csökken.
Tájékoztatjuk Tisztelt Részvényeseinket, hogy a Társaság a működésével és gazdálkodásával
kapcsolatos valamennyi adatot és körülményt a hatályos jogszabályoknak és tőzsdei előírásoknak
megfelelően közzéteszi. E tárgyban legutóbb 2015.08.19-én megjelent a Társaság 2015. első félévi
jelentése, és 2015. november 19-ig Vezetőségi Jelentésben tájékoztatjuk részvényeseinket az azóta eltelt
időszak gazdasági eseményeiről.
A Társaság a gazdálkodását a korábbi évekhez hasonló eredményességgel folytatja. A leányvállalatok
közül a Wamsler SE, a mezőgazdasági vállalatok és a Holiday Resort Kreischberg-Murau GmbH
szezonális gazdálkodást folytatnak, árbevételeik jelentős része az év második felében folyik be, ezért
első félévi eredményeik a tényleges eredményességet nem tükrözik.
A Társaság igazgatótanácsa folyamatosan figyelemmel kíséri és segíti a leányvállalatok működését és
gondoskodik a holding vagyonának megfelelő kezeléséről és megőrzéséről.
Tájékoztatjuk részvényeseinket, hogy 2015. évben a Társaság egyetlen vagyonelemét sem értékesítette.
Amennyiben valamely vagyonelem értékesítésére sor kerülne, az erről szóló döntést – a független
szakértő által készített vagyonértékeléssel együtt – a Társaság haladéktalanul közzéteszi.
A holding társaságai a hitelező pénzintézetek felé törlesztési kötelezettségeiknek mindig határidőben
eleget tesznek, a termelésük finanszírozása biztosított, annak ellenére, hogy a sajtóban megjelent
megalapozatlan tulajdonosi feltételezések miatt a pénzintézetek és a szállítók leányvállalataink felé az
átlagosnál szigorúbb feltételeket írnak elő, emiatt a hitelfelvétel nehezebbé vált. Ez a bizalmatlanság
első sorban a Wamsler SE-t érinti, mivel a 2015. május 11-én lejárt hosszútávú hitelét a banki
konzorcium csupán 3 hónapos futamidőkkel hosszabbította meg. A 2015. november 11-én lejáró
hitelperiódust követően a bank az újabb 3 havi technikai hitelhosszabbításhoz nagyarányú tulajdonosi
garanciák bevonását írja elő. Amennyiben ezen szigorú garanciák mértékében nem sikerül megegyezni,
akkor a jelenlegi bankkonzorcium kiléphet a Wamsler SE finanszírozásából, amely lépéssel
leányvállalatunk működése kerülhet veszélybe.
Az igazgatótanács meggyőződése, hogy a jelenlegi tőzsdei részvényárfolyam nem tükrözi a Társaság
tényleges eredményességét, az sajnálatosan annak következménye, hogy a média több alkalommal
összefüggésbe hozta a Társaságot az év elején kirobbant „brókerbotránnyal”.
A Társaság a befolyásoló részesedéssel rendelkező részvényesek nevét, az általuk birtokolt részvények
számát folyamatosan, az e körben bekövetkezett változásokat pedig tudomására jutását követően
haladéktalanul közzéteszi. Ismeretünk szerint a közzétett adatokon kívül más részvényes a Társaságban
5% feletti befolyással nem rendelkezik.
Az igazgatótanács jelenleg is és a jövőben is mindent elkövet a reális, a cégcsoport értékét megfelelően
tükröző részvényárfolyam visszanyerése érdekében.
Kérjük részvényeseink türelmét és támogatását!
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