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A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 
47-53. VII., cégjegyzékszáma: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 
törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakról tájékoztatja a nyilvánosságot: 

 
A Társaság 2018. május 28-án felfüggesztő feltételhez kötött adásvételi szerződést kötött a Futureal 
Prime Properties Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1082 Budapest, 
Futó utca 47-53. VII. emelet; cégjegyzékszáma: 01-10-049659), mint eladóval az eladó tulajdonát 
képező 4 darab korlátolt felelősségű társaság üzletrészei 100%-ának fix összegű vételár megfizetése 
ellenében történő megvásárlása tárgyában. Ezen korlátolt felelősségű társaságok a következők: 

• AFM Ingatlanfejlesztő Projekt Kft., mely Corvin 1 néven ismert, Budapest 36343/2 hrsz alatt 
felvett 1082 Budapest, Futó u. 47-53. szám alatt található, 19.125 m2 bérbeadható területtel 
(melyből kb. 190 m2 és 98 db parkoló bérbeadatlan) rendelkező irodaépület kizárólagos 
tulajdonosa.  

• Corvin Towers Kft., mely Corvin 2 néven ismert, a Budapest 36343/1/A/1-46 és 36374/0/A/1-
40 albtetészámok alatt nyilvántartott, társasházi formában működő 1082, Budapest, Kisfaludy 
utca 33-38. és Futó u. 37-45. szám alatt található, 25.664 m2 bérbeadható területtel (melyből 
kb. 262 m2 és 75 db parkoló bérbeadatlan) rendelkező irodaépület kizárólagos tulajdonosa.  

• Corvin Észak Ingatlanforgalmazó Kft., mely Corvin 3 néven ismert, a Budapest 36349/4 hrsz 
alatt nyilvántartott, 1082, Budapest, Futó u. 31-33. szám alatt található 6.336 m2 bérbeadható 
területtel (melyből kb. 66 m2 bérbeadatlan) rendelkező irodaépület kizárólagos tulajdonosa.  

• Corvin 5 Projekt Kft., mely a Budapest 363213 hrsz alatt nyilvántartott, 1082, Budapest, 
Bókay János utca 44-46. szám alatti telekingatlan kizárólagos tulajdonosa, mely telken  a 
Corvin 5 Projekt Kft. jelenleg Corvin 5 néven két ütemben előreláthatólag 28.071 m2 
bérbeadható területtel (melyből kb. 6.714 m2 és 168 db parkoló tekintetében nem került még 
bérleti szerződés megkötésre) rendelkező irodaépületet valósít meg.  

A Társaság ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot arról, hogy az adásvételi szerződésekben kikötött 
feltételek teljesültek és a Társaság 2018. szeptember 26. napjával megszerezte a fenti korlátolt 
felelősségű társaságok mindegyike üzletrészének 100%-át. 

Budapest, 2018. szeptember 26. 

 


