gasztrooldal felvásárlása után a nőket megcélozva tervez belépni a lengyel piacra (ahol egyéb üzleti érdekeltségei is vannak). A lengyel telkószektorban is helyet követel magának, a Premium
Mobile virtuális mobilszolgáltatóban (Magyarországon az azóta megszűntetett Tesco Mobil
volt ilyen) 35 százaléka van.
❱ AZ ÚJABB NAGY DOBÁS az „argentin Wizz
Air” lehet. A dél-amerikai légipiac hasonló ahhoz, amilyen az EU-csatlakozás után volt Kelet-Közép-Európa (sok millió ember – olcsó – légi
kapcsolat nélkül), ezt próbálja meglovagolni az
argentin Flybondi fapados, vagyis olcsó jegyeket
kínáló légitársaság. Ide szállt be Varga is, de az
üzlet részleteiről egyelőre keveset tudni.
❱ TAVASSZAL NYIT SOCIÉTÉ NEVŰ, a gasztró és divat irányra ráállított kreatív műhelye a Sas
utcában, az egykori Nomuri helyén.

23. Szabó Miklós (63)
és családja
43,4 MILLIÁRD FORINT

A VAGYON ALAPJA: ÉLELMISZERIPAR, AGRÁRIUM

(TRANZIT-CSOPORT)

❱ A TAVALY 13 milliárdos fejlesztési programot elindító Szabóék és a Tranzit csoport
víziszárnyas-tenyésztésben és -feldolgozásban eddig is piacvezetők voltak. A piacot alaposan felrázó tranzakciót is végigvisznek, felvásárolják a Gastor márka mögötti Bátortrade
eszközeit is.

A sárvári
Vadkert Major –
Simicskának is van
szállodája

❱ A MADÁRINFLUENZÁT kevésbé sínylette meg a debreceni cégcsoport, ugyanakkor
a Bátortrade eszközei és ingatlanjainak megvásárlásával a Tranzit átállhat a zárt, intenzív
tartásra (vagyis a járványoknak sem lesz anynyira kitéve). A hús árát ez alapvetően drágítja, de mindenképp mellette szól a biztonság.
A most bejelentett fúzióval Európa legnagyobb kacsaintegrátora lesznek.

24. Bolgár György (81) ÚJ!
22. Varga Zoltán (51)
44,9 MILLIÁRD FORINT

A VAGYON ALAPJA: BEFEKTETÉSEK, MÉDIAPORTFÓLIÓ,

OSZTALÉKOK (WIZZ AIR-RÉSZVÉNYEK ELADÁSA, CENTRAL
MÉDIACSOPORT)

❱ A BREXIT ELŐTT SZÁLLT KI a magyar gyökerű fapados légitársaságból, nagyot kaszált vele (bár most az akkorinál magasabban van az árfolyam). Az egykori Sanoma
portfólióját felvásárló Varga a médiapiacon is jól kiigazodik, a csoportból több értékes darabot is eladott, a megmaradt kiadványok és digitális termékek pedig szépen muzsikálnak, mára övé a legnagyobb független médiacsoport.
❱ KEVÉS MAGYAR MÉDIACÉG tört be sikeresen a külpiacokra, Varga most ennek is nekiveselkedik, a Nosalty

43,2 MILLIÁRD FORINT

A VAGYON ALAPJA: GYÁRTÁS, INGATLAN, OSZTALÉK
(KEROX KFT.,, INGATLANKEZELŐ CÉGEK)

❱ A KERÁMIAGYÁROS Bolgár család ingatlanüzemeltetésben is utazik. Az egykaros csapokba
kerámia kartusokat gyártó Kerox a világ vezető beszállítója ezen a téren. A vállalkozásból hétmilliárdos osztalékot vettek fel, ez is kellett ahhoz, hogy
először kerüljenek fel a listánkra.
❱ SÓSKÚTI gyártócsarnokukat két éve bővítették
a duplájára a Market Építő Zrt. kivitelezésében.
Bolgár György és a Market-alapító Scheer Sándor
között megmaradt az üzleti kapcsolat, ketten állnak a Clark Ádám téri foghíjtelekre épülő 86 szobás szállodát építtető társaság mögött is.

