A HVG.hu portálon 2017. május 12-én „Váratlan meccs: Beperelték Mészáros Lőrinc cégét a
kisrészvényesek” címmel megjelent cikkben a Tőzsdei Egyéni Befejtetők Érdekvédelmi
Szövetsége (TEBÉSZ) képviselőjére hivatkozva olyan valótlan állítások közzétételére került
sor, amelyek alkalmasak az OPIMUS GROUP Nyrt, mint tőzsdei társaság megítélésének
hátrányos befolyásolására.
Az OPIMUS GROUP Nyrt. mindenkor kiemelt figyelmet fordít a törvényes működésének
biztosítására, ezért indokoltnak tartja álláspontjának az alábbiakban történő rögzítését.
A Társaság a 2017. évi rendes közgyűlését a Ptk-ban foglaltaknak, valamint az Alapszabály 9.
pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően hívta össze. A meghívót a közgyűlés tervezett
időpontját megelőző 30 nappal korábban - 2017. március 20-án - a tőzsdén is közzétette. A
meghívóban részletesen felhívta a részvényesek figyelmét a közgyűlésen való részvétel
feltételeire és kellő időt biztosított a részvételi szándék bejelentésére.
A meghívó közzététele és a 2017. május 2-án megtartott megismételt közgyűlés időpontja
között a TEBÉSZ képviselője a közgyűlésen történő részvételének szándékát nem jelezte.
A nyilvánosan működő részvénytársaságok részvényeinek tőzsdei forgalmára tekintettel az
aktuálisan szavazati joggal rendelkező részvényesek számbavétele csak akként történhet meg,
ha a közgyűlésen való részvétel jogát a KELER Zrt.-től beszerzett részvényesi megfeleltetés,
vagy a részvénytulajdonosok által a Társaság részére rendelkezésre bocsátott tulajdonosi
igazolás igazolja. A törvény értelmében a Társaság dönthet, hogy az igazolás melyik módját
választja. Az OPIMUS GROUP Nyrt. 2017-ben tulajdonosi igazolást igényelt a közgyűlési
részvételhez, és ezt kellő időben, a meghívóban a részvényesek tudomására hozta. A TEBÉSZ
tulajdonosi igazolást nem bocsátott rendelkezésre, részvénykönyvi bejegyzését nem kérte.
Az OPIMUS GROUP Nyrt. Alapszabálya a törvényi rendelkezéseknek megfelel. Az
Alapszabályt a Cégbíróság a cégeljárások során törvényességi szempontból vizsgálja, a
TEBÉSZ által vitatott rendelkezések ellen törvényességi szempontból soha nem emelt kifogást.
A TEBÉSZ idézett képviselője a megismételt közgyűlés megkezdését megelőző percekben
megjelent a közgyűlés helyszínén, és hangos felháborodással, fenyegetőzve jelezte részvételi
szándékát, de erre az Alapszabály rendelkezéseire figyelemmel már nem volt lehetőség. A
Társaság akkor járt volna el jogellenesen, ha a meghívóban közzétett alapszabályi
rendelkezésekkel ellentétesen kivételt tesz a részvényesek között, és olyan részvényes
részvételét biztosítja, aki az Alapszabályban rögzített feltételeket nem teljesítette. Az
Alapszabályt kizárólag a közgyűlés jogosult módosítani, erre a TEBÉSZ a rendelkezésére álló
határidőben nem tett indítványt.
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Az OPIMUS GROUP Nyrt. munkatársai a meghívó közzététele és a regisztráció közötti
időszakban folyamatosan a részvényesek rendelkezésére állnak, a részvételhez szükséges
felvilágosítást szóban és írásban is biztosítják. A TEBÉSZ a Társaságot ilyen igénnyel nem
kereste meg.
AZ OPIMUS GROUP Nyrt. arra törekszik, hogy közgyűlésein a részvényesek minél nagyobb
számban jelenjenek meg. Ennek érdekében mindenkor részletesen tájékoztatja őket jogaikról
és kötelezettségeikről, segítséget nyújt a szükséges okiratok beszerzéséhez.
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