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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
 

A WINGHOLDING Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.; Cg. 01-10-046503; a 

továbbiakban: „Kibocsátó”), a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §, továbbá a 

24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklete alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási 

kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 

 

Folytatva a 2016-ban megkezdett gyakorlatát, a Kibocsátó továbbra is aktív szereplője kíván 

lenni a magyar vállalati kötvénypiacnak. Ennek keretében a Kibocsátó szándéka, hogy 2022-

2023-as évben is kötvényeket értékesítsen Magyarországon, nyilvános értékesítésre történő 

felajánlás keretében. Ennek érdekében a Kibocsátó benyújtotta a Magyar Nemzeti Bank 

részére a kötvénykibocsátás jogi alapjául szolgáló alaptájékoztató közzétételének 

jóváhagyására vonatkozó kérelmét, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A kötvénykibocsátás 

előfeltétele ezen felügyeleti eljárás sikeres lezárása. 

 

Az alaptájékoztató – a közzétételének jóváhagyása esetén – lehetőséget biztosítana a 

Kibocsátó számára, hogy 100M EUR keretösszeg erejéig bocsásson ki változó, vagy fix 

kamatozású kötvényeket, intézményi befektetők számára, euró és/vagy forint alapon, amely 

kötvények – a Kibocsátó vállalása esetén – bevezetésre kerülnek a Budapesti Értéktőzsde 

szabályozott piacára. Kibocsátó a piaci kereslet függvényében 3 és 5 éves futamidejű 

kötvényeket tervez értékesíteni.  

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy nincs garancia arra, hogy a felügyelet jóváhagyja az 
alaptájékoztató közzétételét, továbbá jóváhagyás esetén arra, hogy kötvénykibocsátásra 
ténylegesen is sor kerül. 
 
Jelen közzététel nem minősül és nem is értelmezhető a (i) 1129/2017/EU rendelet alapján értékpapír 
kibocsátásával kapcsolatos tájékoztatónak, illetve arra vonatkozó reklámnak, a (ii) tőkepiacról szóló 2001. évi 
CXX. törvény 5.§ (1) bekezdés 9. pontja szerinti befektetési ajánlásnak, továbbá a (iii) befektetési 
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 4.§ (2) bekezdés 8. pontja szerinti befektetési elemzésnek. A Kibocsátó és képviselői 
nem vállalnak felelősséget a jelen közzététel adataiból levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért. 
E téren a befektetőknek saját maguknak kell körültekintően mérlegelni a társaságba, valamint annak 
értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. 
 
Budapest, 2022.június 3. 
 

WINGHOLDING Zrt. 


