RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
A WINGHOLDING Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.; Cg. 01-10-046503; ), 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:
1.) A Kibocsátó 2016. június 10-én aláírt - több, függő feltétel megvalósításához kötött - üzletrész
adásvételi szerződések alapján értékesíti a 100%-os tulajdonában álló három, ingatlant
tulajdonló projekt korlátolt felelősségű társasága 100%-os üzletrészeit. A három tranzakció
értéke összesítve várhatóan 54 100 000 EUR. A WINGHOLDING Zrt. a befolyó vételárból a
hiteltörlesztési kötelezettségek és a tranzakcióval kapcsolatos egyéb kötelezettségek teljesítését
követően rendelkezésre álló összeget az üzleti tervében meghatározott célokra kívánja
felhasználni. A tranzakció lezárásáról a WINGHOLDING Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében
tájékoztatja a befektetőket. Ennek alapján a WINGHOLDING Zrt., mint kibocsátó
kezdeményezte a Magyar Nemzeti Banknál a „WINGHOLDING 2016-2017. évi
Kötvényprogram” elnevezésű kötvényprogramjához kapcsolódó Alaptájékoztató (melyet a
Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-491/2016. számú, 2016. május 30. napján kelt határozatával
engedélyezett) kiegészítését.
2.) A Budapest 27488 hrsz-ú -kivett irodaház és üzletház- megnevezésű, természetben a 1130
Budapest, Róbert Károly krt. 54-58. számon jegyzett ingatlanra kiírt nyilvános felszámolói
árverésen a WINGHOLDING Zrt. 100%-os projekt társasága, a WPR Form Kft. (székhely: 1095
Budapest, Máriássy u. 7.; Cg. 01-09-281942) adta be a nyertes ajánlatot az Elektronikus
Értékesítési Rendszer (Pályázatok, Árverések) oldal értesítése alapján, amely szerint lehetősége
nyílik az ingatlan megvásárlására. A felszámolási eljárásban az ingatlan pályázati irányára 3 680
000 000 HUF összegben került meghatározásra. Az ingatlanra harmadik személynek
elővásárlási joga van, így a tranzakció megvalósításának feltétele az is, hogy az elővásárlásra
jogosult ezen jogának gyakorlásától tartózkodjon. A tranzakció lezárásáról a WINGHOLDING
Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében tájékoztatja a befektetőket. Ennek alapján a
WINGHOLDING Zrt., mint kibocsátó kezdeményezte a Magyar Nemzeti Banknál a
„WINGHOLDING 2016-2017. évi Kötvényprogram” elnevezésű kötvényprogramjához
kapcsolódó Alaptájékoztató (melyet a Magyar Nemzeti Bank a H-KE-III-491/2016. számú,
2016. május 30. napján kelt határozatával engedélyezett) kiegészítését.
Budapest, 2016. június 10.
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