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5 SZÁZALÉK FELETTI TULAJDONT SZERZETT AZ OTP INGATLANBEFEKTETÉSI 
ALAP AZ APPENINNBEN 

 

Tőzsdén kívüli, illetve tőzsdei ügyletek révén összesen 5,92 százalékos tulajdont szerzett az 

Appeninn Holding Nyrt.-ben az OTP Ingatlanbefektetési Alap – derül ki a BÉT honlapján 

közzétett tájékoztatásokból. A tranzakciókat az ingatlanpiaci befektetések magas 

hozamelvárásaiba vetett bizalom alapozta meg. 

A Konzum Nyrt. tájékoztatása szerint tőzsdén kívüli ügylet (OTC) keretében 2.020.372 darab 

Appeninn törzsrészvényt értékesített az OTP Ingatlanbefektetési Alapnak, amely 4,94 

százalékos tulajdont jelent. Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. a mai napon arról 

tájékoztatta az Appeninn Holding igazgatótanácsát, hogy a kezelésében lévő OTP 

Ingatlanbefektetési Alap tőzsdei ügyletek során további 400.000 darab Appeninn 

törzsrészvényt vásárolt, mellyel mindösszesen 5,92 százalékra növelte tulajdonát a 

társaságban. 

„Az Appeninn és a Konzum-Opus csoport életében is mérföldkövet jelent a tranzakció” – 

jelentette ki Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója. “Magyarország egyik 

legnagyobb ingatlanalapja kizárólag olyan eszközökbe fektet, amelyektől értékteremtést és 

magas hozamot vár, úgy vélem ez egy fontos üzenet részvényeseinknek, a potenciális 

befektetőknek és a tőkepiaci szereplőknek is” - tette hozzá Jászai Gellért.  

A Konzum-csoport megjelenésével az Appeninn dinamikus növekedési pályára állt az elmúlt 

hónapokban. Saját létesítménykezelő-üzemeltető cég indítása mellett a társaság portfólió 

tisztításba kezdett, illetve számos nagy értékű ingatlan megszerzését jelentette be – Ü48 

Irodaház, Andrássy palota, Andrássy út 105., és 18 Spar üzlet. Ezen tranzakciók lezárását 
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követően - az OTP Ingatlanbefektetési Alapnak értékesített részvénycsomagtól függetlenül – 

a Konzum csoport tulajdonrésze újra 50% felett lesz a tőzsdei társaságban. 

- vége -  

 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK 

Az Appeninn Nyrt. 

A Gazdasági Versenyhivatal a napokban járult hozzá, hogy a Konzum-csoport többségi irányítást 
szerezzen a tőzsdei társaságban. Az új tulajdonos stratégiája szerint a további magyarországi akvizíciók 
mellett az Appeninn kilép a közép-kelet-európai piacra, emellett a társaság középtávú célja, hogy az 
Appeninn kezelje és üzemeltesse a Konzum-Opus csoport ingatlan portfólióját, illetve szabályozott 
ingatlanbefektetési társasággá (SZIT) alakuljon a vállalat. A Konzum-csoport már rövid távon 300-400 
millió euró nagyságúra szeretné növelni az Appeninn által kezelt ingatlan vagyon értékét. 

www.appeninnholding.com   

 

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap 

Az OTP Ingatlanbefektetési Alap célja olyan eszközök vásárlása, melyek magas hozamot termelve 
értéknövekedéssel is gyarapítják az alap vagyonát. Az alap működése során fundamentális szempont 
a prudencia, a befektetések kockázatának csökkentése, melyek kiválasztását mélyreható szakértői 
elemzés előzi meg. Ezen elvek figyelembevételével az alapkezelő különböző piaci 
szegmensekben, különböző helyszíneken, több típusú, jellemzően irodai, kereskedelmi, logisztikai 
ingatlant vásárol, tart és ad bérbe.  

www.otpingatlanalap.hu  

 


