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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

AKKO Invest néven, komoly növekedési- és forrásbevonási tervekkel folytatja a Plotinus 

 

Budapest, 2019. január 23. – Szerdai rendkívüli közgyűlésén új névről és több más fontos 

változásról döntöttek a Plotinus Nyrt. tulajdonosai. A részvényesek úgy határoztak, hogy a 

társaság AKKO Invest Nyrt. néven folytatja tovább tevékenységét új Igazgatótanács 

irányításával. A változásokra azt követően került sor, hogy a Plotinusban részesedést 

szerzett a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Appeninn és Altera (AutoWallis) korábbi fő 

tulajdonosának, ifj. Ádámosi Györgynek a befektetési cége. A mostani változásokat 

követően a befektetési holding bővíteni kívánja befektetői körét, növekedést, aktív tőkepiaci 

jelenlétet és forrásbevonást tervez. 

 

Továbbra is vagyonkezelőként, de immáron AKKO Invest Nyrt. néven folytatja tevékenységét a 

Plotinus Holding, miután a társaság részvényesei a szerdai rendkívüli közgyűlésen számos fontos 

kérdésben hoztak döntést. A Budapesti Értéktőzsdén 2011 óta jelenlevő társaság azt követően 

döntött a változásokról, hogy a vállalat 20 százalék feletti szavazati arányát megszerző fő 

tulajdonosa a szintén a BÉT-en jegyzett Appeninn és Altera (AutoWallis) korábbi fő részvényese, 

az ifj. Ádámosi György érdekeltségébe tartozó svájci székhelyű AGY69 AG befektetési cég lett. A 

mai közgyűlésen a részvényesek többek között megválasztották a társaság új Igazgatótanácsát, 

valamint módosították a társaság székhelyét. 

Prutkay Zoltán, az AKKO Invest új igazgatótanácsának a tagja a tervek kapcsán elmondta, 

hogy a vállalat hosszú távú stratégiáját ezt követően alakítják ki, de a fő tulajdonos szándékai 

alapján a társaság a jövőben is vagyonkezeléssel kíván foglalkozni, melynek során reálgazdasági 

és tőkepiaci befektetések egyaránt helyet kaphatnak. Az AKKO célja, hogy befektetéseivel értéket 

teremtsen részvényeseinek, így intenzív növekedési terveik vannak, amit a továbbiakban is a 

tőkepiac nyújtotta eszközök igénybevételével kívánnak megvalósítani. A vállalat célja, hogy a 

jelenlegi Standardból a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájába és a BUX-indexbe is 

bekerüljön.  

Ádámosi György a részesedésszerzés kapcsán elmondta, hogy miként eddigi tőzsdei 

befektetései során, így ez esetben is bízik benne, hogy az AKKO izgalmas időszak előtt áll, és 

összes részvényesének értéket fog teremteni. A befektető hosszú távon tervez a tőzsdén, mivel a 

magyar gazdaság és a Budapesti Értéktőzsde által biztosított forrásbevonási környezetet továbbra 

is kedvezőnek ítéli meg. A társasággal kapcsolatos terveihez hozzátette: nem tartja kizártnak, 

hogy tovább növelje részesedését a vállalatban. 

 
Céginformáció 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. (korábbi nevén Plotinus) vagyonkezeléssel foglalkozik, 
részvényeit 2011 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén. Működése során elsősorban reálgazdasági befektetésekre fókuszál, melynek 
keretében kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező, és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket és ingatlanokat 
vásárol. Az AKKO Invest célja, hogy befektetési-portfóliójának folyamatos szélesítésével eszközalapon jól meghatározható értéket 
képviselő vagyonkezelőként működjön.  
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