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projektünket; viszonylag kis, milliárdos cégérték körüli, 
ipari termelõ cégrõl van szó, speciális, de nem 
márkázott ipari termékkel. Erre a projektünkre a 
cégeladás marketing fázisának beindulása utáni elsõ 
hét végére 10 darab fölötti aláírt titkossági megálla-
podás érkezett, ami korábbi tapasztalatainkhoz képest 
nagyon komoly befektetõi érdeklõdést jelent.

Milyen cégeket keresnek külföldi vásárlók 
Magyarországon és Közép- és Kelet-Európában? 
Tapasztalataink szerint a külföldiek elsõsorban 
exportra termelõ, nagy növekedési potenciállal 
rendelkezõ (ebbe Magyarországon az exportorientált 
iparágak mellett a kiskereskedelem is beletartozik), 
elsõsorban a nyugat-európai termelési és termelés-, 
valamint ügyfél-kiszolgálási színvonallal rendelkezõ és 
adminisztratív szempontból professzionálisan 
szervezett vállalatokat keresik. Olyan vállalatokat, akik 
stabil piaccal és lehetõleg diverz ügyfélkörrel rendel-
keznek, melyekben stabil menedzsment található. 

Részletesen elemezzük lapunk hasábjain késõbb, de 
ebben a világgazdasági helyzetben a béke szigete és a 
növekedés csimborasszója, ami az EU támogatások 
következõ ütemére alapozva egész Közép- és Kelet-
Európában és azon belül Magyarországon a 2016-
2020-as évek között várható. Ezt pedig sokan 
észreveszik; nemzetközi szervezetek, bankházak, 
befektetési intézmények és befektetõk elemzõi mind 
kiszúrják, hogy stabil és megbízhatóan unalmas 
gazdasági teljesítmény az elkövetkezõ években csak 
ebben a régióban várható, legalábbis a legfejlettebb 
világon kívül.

Az ilyen helyzet nem csak a „forró” pénzek befolyá-
sának és a pénzügyi befektetések megnövekedésének 
kedvez. Elõbb-utóbb a kedvezõ növekedési 
feltételekrõl a stratégiai befektetõk is értesülnek és 
ezzel párhuzamosan az õ régióba irányuló befektetési 
kedvük is növekszik. Mi a Concorde MB Partners-nél, 
mint hazai piacvezetõ tranzakciós tanácsadók, 
pontosan érezzük ezt a trendet.

Ennek a trendnek két konkrét megnyilvánulása van. 
Egyrészt egyre több olyan projektet csinálunk illetve 
egyre több olyan projektrõl hallunk, amikor külföldi 
stratégiai vevõk jönnek a régióba és konkrétan 
azonosított céltársaságok felvásárlására tesznek 
ajánlatot. Másrészt azt is tapasztaljuk, hogy egy-egy 
elindított eladási folyamatnál sokkal nagyobb számban 
tudunk külföldi érdeklõket a folyamatba csábítani, mint 
az utóbbi öt évben bármikor. Az utóbbi állítás 
alátámasztására hadd hozzam példaként az egyik ipari 

AZ EURÓPAI GAZDASÁG NÖVEKEDÉSE LANYHA. AZ USA-BAN A 
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HELYZETET KISZÁMÍTHATATLANNAK TARTJÁK. BRAZÍLIA UGYAN 
ÉRDEKES, FÕKÉNT AZ OLIMPIA ÉS A BELSÕ POLITIKAI 
FESZÜLTSÉGEK MIATT, DE MINT NÖVEKEDÉSI STORY, ELESETT. 
OROSZORSZÁG AZ ALACSONY OLAJÁR NYOMÁSÁTÓL SZENVED. 
INDIA UGYAN NÖVEKSZIK, DE A LASSAN MÁR NEM IS ANNYIRA ÚJ, 
„ÚJ ÉS MINDENEKFELETT GAZDASÁG-PÁRTI” KORMÁNYZAT NEM 
VOLT KÉPES JELENTÕSEN JAVÍTANI AZ ORSZÁG TÕKEVONZÓ 
KÉPESSÉGÉT. KÍNA PEDIG SOKAT VESZTETT FÉNYÉBÕL; A MÁR 
NEM ANNYIRA OLCSÓ, NEM SOKKAL MEGBÍZHATÓBB ÉS ERÕSEN 
KIHÛLÕ ÁLLAPOTBAN LÉVÕ GAZDASÁGA SOKKAL KEVÉSBÉ 
ATTRAKTÍV, MINT KORÁBBAN.
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Mit jelent ez a hazai cégtulajdonosoknak? 
Mindazoknak, akik úgy építették vállalkozásukat, 
hogy egy független ügyvezetõnek vagy közvetlen 
leszármazottnak nem tudják átadni a kormányrudat, a 
következõ három-négy évben jó lehetõségük lesz cégük 
eladására, esetlegesen külföldiek számára is – ha 
kellõen felkészülnek és olyan „árut” kínálnak, melyre 
van kereslet.

Hogyan lehet felkészülni erre a trendre? A Cégérték 
kiadvány hasábjain sokat beszéltük már vállalkozások 
átörökítésre, illetve eladásra való felkészítésérõl. 
Ezért errõl részletesen ebben a számban nem kívánunk 
részletesen szólni – a tiszta cégstruktúra 
szükségességét, az elfogadható ingatlanviszonyokat 
(mind a termelés helyéül szolgáló ingatlan technikai 
színvonalára, mind pedig a tulajdonviszonyaira 
gondolva), a mûködéshez szükséges eszközök 
megfelelõ szintû beruházottságát, a nemzetközi 
tanúsítványok meglétét és az ügyfélkapcsolatok 
minõségének kérdését sokszor fejtegettük. 

Mostani tranzakciós tapasztalatainkból azonban 
kiemelnénk egy hazai középvállalatokra jellemzõ 
sajátosságot, ami számunkra meglepõ módon sok 
esetben megjelenik, és számos esetben akadálya egy 
ütemes, akár sikeres tranzakciónak. Ez pedig a 
szakmai tevékenység technikai színvonalát messze 
alulmúló adminisztrációs szint. Jelentheti ez a 
könyvelés vagy kontrolling kiszervezését 
(ami önmagában is nehézzé tehet egy tranzakciót), a 
szerzõdéses dokumentáció elégtelenségét (alá nem írt 
szerzõdések vagy szerzõdésmellékletek, lejárt vevõ-
szerzõdések és ehhez hasonlók), össze-vissza 

könyvelést (anyagköltség tárgyi eszköz-soron való 
lekönyvelése, a vevõ- és szállító-korosítási adatok 
vevõkkel és szállítókkal való nem egyezése) vagy a 
munkaerõ-kölcsönzéssel kapcsolatos dokumentáció 
elégtelen voltát. Ezek rendberakása nem nehéz, de 
sokszor idõigényes tevékenység; a cégtulajdonosoknak 
gyakran másodlagos kérdés. Ugyanakkor egy 
tranzakcióra felkészülésként kifejezetten hasznos és 
szükséges, hiszen ezen rendszerek hiányosságai az 
átvilágítás során kiderülnek – és vagy azonnal 
kijavítandók, ami késlekedéshez vezet, vagy 
kockázatként jelennek meg, ami árcsökkentést, 
de akár a vevõ elállását is eredményezheti.

Mindezen felkészülési lépések sok munkának 
tûnhetnek – ugyanakkor szerencsére úgy tûnik, van 
felkészülési idõ. A hazai gazdaság várhatóan 
2019–2020 tájáig, amíg az Európai Uniós támoga-
tások a hazai kormányzat szándékai szerint kitartanak, 
nemzetközi viszonylatban hasítani fog. Bár az idõszak 
vége felé sokan látni fogják majd a konjunktúra végét, 
addig, míg ez bekövetkezik, van még idõ a tranzakciók 
elõkészítésére és végrehajtására. Mi a Concorde MB 
Partners-nél arra készülünk, hogy sok ügyfelünknek 
fogunk sok jó tranzakciót elõkészíteni és levezényelni 
a következõ években.

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER 

CONCORDE MB PARTNERS 

GABOR.SZENDROI@CMBP.HU
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Elõtte tegyünk egy kis makro-jellegû kitekintést

Mi történik a világban, ami miatt nő az M&A kereslet? 
Röviden, az olcsóbbá váló pénzforrások miatt, nagyobb 
nyomás nehezedik a cégekre növekedés tekintetében. 
Az organikus növekedéssel szemben egy akvizícióval 
hamarabb tudnak növekedési pályára lépni. Habár a 
határon átnyúló felvásárlások kis idõre háttérbe 
szorultak a 2008-as válság utáni idõkben a beszûkûlõ 
hitel lehetõségek miatt is, de úgy tûnik, hogy ezen 
„ínséges idõk” a múltba tûnnek.  

S miért a régiónk került fókuszpontba? A KKE régió 
növekedésének legfontosabb hajtóereje a Németor-
szággal való rendkívül szoros kereskedelmi és gazdasági 
integráció. S nem szabad elfelejteni, hogy a külsõ keres-
let is kedvezõen alakult az utóbbi években. A szoros 
kereskedelmi kapcsolatnak az a legfontosabb oka, hogy 
az elmúlt években a visegrádi országok feldolgozóipara, 
azon belül is az autó- és jármûgyártás a globális ellátási 
lánc meghatározó és domináns részévé vált. 

Az ország tekintetében kiemelt jellentõségû német 
tulajdonú feldolgozóipari, autóipari, jármûgyártási 
cégek Kelet-Közép-Európában végzik termelésük 
jelentõs részét, és a hazánkban elõállított termékeket 
exportálják tovább a világ távolabbi részeibe. A 2008-as 
válságot követõen a globális növekedés nagy része a 
távol-keleti országokból származott, és az onnan 
származó erõs keresletbõl a német exportszektor és 
ezen keresztül a kelet-közép-európai országok 
feldolgozóipara is profitált. A német exportszektor 
továbbra is kiválóan teljesít mivel az ázsiai exportot 
elsõsorban az USA-ba és a nyugat-európai országokba 
irányuló kivitel növekedése hajtja: 

Az USA-ban az élénkülõ keresletet az alábbi fontosabb 
makró paraméterek is jelzik: 
• alacsony kamatkörnyezet
• a munkaerõpiaci stabilitás: munkanélküliség az 

elmúlt években jelentõsen csökkent (5%-os szint). 

Nyugat-Európában az élénkülõ fogyasztás támaszt 
keresletet a kelet-közép-európai termékek iránt, 
emellett 
• az Európai Központi Bank élénkítõ intézkedései, 
• az alacsony infláció miatt emelkedõ reálbérek és 
• a menekültválság miatt növekvõ kiadások is élénkítik 

a növekedést.

Iparágak, ahol látható az élénkülõ akvizíciós érdeklõdés

Nem meglepõ módon, azok a szektorok kerültek 
elõtérbe (feldolgozóipar, IT és szolgáltatás) M&A 
tekintetében, amelyeknél jellemzõ az expororientált 
operáció, nagy növekedés és Cash Flow termelési 
potenciál. Tegyük hozzá, hogy ez annyira nem meglepõ, 
mivel ezek nem egyedi jellemzõk, általában a prudens 
befektetõk – függetlenül hovatartozásuktól – ugyanezen 
paraméterek mentén keresnek növekedési 
lehetõségeket. Ami kiemeli az átlagnál a nagyobb 
aktivitást, az a szélesebbé váló hitel lehetõségek és az 
olcsóbb források kínálata. 

S mi ennek a következménye? Makrogazdasági 
alaptörvény, hogy amennyiben nagyobb kereslet 
jelentkezik a piacon, akkor – ha minden más körülmény 
változatlan – kialakulhat egy árfelhajtó hatás. 

Az kétségtelen, hogy az elmúlt évekkel ellentétben most 
nagyobb a vevõi érdeklõdés, de ugyanakkor nem szabad 
elfelejteni, hogy a vevõk is több lehetõséget tudnak 
megnézni és végsõ soron õk is hozamelvárások alapján 
dolgoznak. Ugyanis a megtáltosodott eladók nem 
emelhetik „büntetlenül” a vélt eladási árat, mert a 
vevõnek is kalkulálnia kell azzal, hogy a kifizetett 
vételárat hogyan fogja „kitermelni”: pl. egy 10-12x 
EBITDA-n (nyereségszorzó) megvett társaságnak elég 
magas EBITDA fedezettel és jó Cash Flow termelési 
potenciállal kell bírnia, hogy a vevõ biztos legyen abban 
hogy a relatíve magas árazás mellett is „hamar” 
visszatermeli a vételárat.

S meddig tarthat a növekvõ érdeklõdés: véleményünk 
szerint még pár évig biztosan, amíg rendelkezésre 
állnak:
• a fajlagosan olcsó hitelkínálat 
• a régiós növekedési lehetõségek
• a nyugat-európai szintnél olcsóbb, itthon elérhetõ,  

magasan képzett hazai munkaerõ. 
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ALMÁSI LEVENTE
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
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megfelelõ szintû beruházottságát, a nemzetközi 
tanúsítványok meglétét és az ügyfélkapcsolatok 
minõségének kérdését sokszor fejtegettük. 

Mostani tranzakciós tapasztalatainkból azonban 
kiemelnénk egy hazai középvállalatokra jellemzõ 
sajátosságot, ami számunkra meglepõ módon sok 
esetben megjelenik, és számos esetben akadálya egy 
ütemes, akár sikeres tranzakciónak. Ez pedig a 
szakmai tevékenység technikai színvonalát messze 
alulmúló adminisztrációs szint. Jelentheti ez a 
könyvelés vagy kontrolling kiszervezését 
(ami önmagában is nehézzé tehet egy tranzakciót), a 
szerzõdéses dokumentáció elégtelenségét (alá nem írt 
szerzõdések vagy szerzõdésmellékletek, lejárt vevõ-
szerzõdések és ehhez hasonlók), össze-vissza 

könyvelést (anyagköltség tárgyi eszköz-soron való 
lekönyvelése, a vevõ- és szállító-korosítási adatok 
vevõkkel és szállítókkal való nem egyezése) vagy a 
munkaerõ-kölcsönzéssel kapcsolatos dokumentáció 
elégtelen voltát. Ezek rendberakása nem nehéz, de 
sokszor idõigényes tevékenység; a cégtulajdonosoknak 
gyakran másodlagos kérdés. Ugyanakkor egy 
tranzakcióra felkészülésként kifejezetten hasznos és 
szükséges, hiszen ezen rendszerek hiányosságai az 
átvilágítás során kiderülnek – és vagy azonnal 
kijavítandók, ami késlekedéshez vezet, vagy 
kockázatként jelennek meg, ami árcsökkentést, 
de akár a vevõ elállását is eredményezheti.

Mindezen felkészülési lépések sok munkának 
tûnhetnek – ugyanakkor szerencsére úgy tûnik, van 
felkészülési idõ. A hazai gazdaság várhatóan 
2019–2020 tájáig, amíg az Európai Uniós támoga-
tások a hazai kormányzat szándékai szerint kitartanak, 
nemzetközi viszonylatban hasítani fog. Bár az idõszak 
vége felé sokan látni fogják majd a konjunktúra végét, 
addig, míg ez bekövetkezik, van még idõ a tranzakciók 
elõkészítésére és végrehajtására. Mi a Concorde MB 
Partners-nél arra készülünk, hogy sok ügyfelünknek 
fogunk sok jó tranzakciót elõkészíteni és levezényelni 
a következõ években.

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER 

CONCORDE MB PARTNERS 

GABOR.SZENDROI@CMBP.HU
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Elõtte tegyünk egy kis makro-jellegû kitekintést

Mi történik a világban, ami miatt nő az M&A kereslet? 
Röviden, az olcsóbbá váló pénzforrások miatt, nagyobb 
nyomás nehezedik a cégekre növekedés tekintetében. 
Az organikus növekedéssel szemben egy akvizícióval 
hamarabb tudnak növekedési pályára lépni. Habár a 
határon átnyúló felvásárlások kis idõre háttérbe 
szorultak a 2008-as válság utáni idõkben a beszûkûlõ 
hitel lehetõségek miatt is, de úgy tûnik, hogy ezen 
„ínséges idõk” a múltba tûnnek.  

S miért a régiónk került fókuszpontba? A KKE régió 
növekedésének legfontosabb hajtóereje a Németor-
szággal való rendkívül szoros kereskedelmi és gazdasági 
integráció. S nem szabad elfelejteni, hogy a külsõ keres-
let is kedvezõen alakult az utóbbi években. A szoros 
kereskedelmi kapcsolatnak az a legfontosabb oka, hogy 
az elmúlt években a visegrádi országok feldolgozóipara, 
azon belül is az autó- és jármûgyártás a globális ellátási 
lánc meghatározó és domináns részévé vált. 

Az ország tekintetében kiemelt jellentõségû német 
tulajdonú feldolgozóipari, autóipari, jármûgyártási 
cégek Kelet-Közép-Európában végzik termelésük 
jelentõs részét, és a hazánkban elõállított termékeket 
exportálják tovább a világ távolabbi részeibe. A 2008-as 
válságot követõen a globális növekedés nagy része a 
távol-keleti országokból származott, és az onnan 
származó erõs keresletbõl a német exportszektor és 
ezen keresztül a kelet-közép-európai országok 
feldolgozóipara is profitált. A német exportszektor 
továbbra is kiválóan teljesít mivel az ázsiai exportot 
elsõsorban az USA-ba és a nyugat-európai országokba 
irányuló kivitel növekedése hajtja: 

Az USA-ban az élénkülõ keresletet az alábbi fontosabb 
makró paraméterek is jelzik: 
• alacsony kamatkörnyezet
• a munkaerõpiaci stabilitás: munkanélküliség az 

elmúlt években jelentõsen csökkent (5%-os szint). 

Nyugat-Európában az élénkülõ fogyasztás támaszt 
keresletet a kelet-közép-európai termékek iránt, 
emellett 
• az Európai Központi Bank élénkítõ intézkedései, 
• az alacsony infláció miatt emelkedõ reálbérek és 
• a menekültválság miatt növekvõ kiadások is élénkítik 

a növekedést.

Iparágak, ahol látható az élénkülõ akvizíciós érdeklõdés

Nem meglepõ módon, azok a szektorok kerültek 
elõtérbe (feldolgozóipar, IT és szolgáltatás) M&A 
tekintetében, amelyeknél jellemzõ az expororientált 
operáció, nagy növekedés és Cash Flow termelési 
potenciál. Tegyük hozzá, hogy ez annyira nem meglepõ, 
mivel ezek nem egyedi jellemzõk, általában a prudens 
befektetõk – függetlenül hovatartozásuktól – ugyanezen 
paraméterek mentén keresnek növekedési 
lehetõségeket. Ami kiemeli az átlagnál a nagyobb 
aktivitást, az a szélesebbé váló hitel lehetõségek és az 
olcsóbb források kínálata. 

S mi ennek a következménye? Makrogazdasági 
alaptörvény, hogy amennyiben nagyobb kereslet 
jelentkezik a piacon, akkor – ha minden más körülmény 
változatlan – kialakulhat egy árfelhajtó hatás. 

Az kétségtelen, hogy az elmúlt évekkel ellentétben most 
nagyobb a vevõi érdeklõdés, de ugyanakkor nem szabad 
elfelejteni, hogy a vevõk is több lehetõséget tudnak 
megnézni és végsõ soron õk is hozamelvárások alapján 
dolgoznak. Ugyanis a megtáltosodott eladók nem 
emelhetik „büntetlenül” a vélt eladási árat, mert a 
vevõnek is kalkulálnia kell azzal, hogy a kifizetett 
vételárat hogyan fogja „kitermelni”: pl. egy 10-12x 
EBITDA-n (nyereségszorzó) megvett társaságnak elég 
magas EBITDA fedezettel és jó Cash Flow termelési 
potenciállal kell bírnia, hogy a vevõ biztos legyen abban 
hogy a relatíve magas árazás mellett is „hamar” 
visszatermeli a vételárat.

S meddig tarthat a növekvõ érdeklõdés: véleményünk 
szerint még pár évig biztosan, amíg rendelkezésre 
állnak:
• a fajlagosan olcsó hitelkínálat 
• a régiós növekedési lehetõségek
• a nyugat-európai szintnél olcsóbb, itthon elérhetõ,  

magasan képzett hazai munkaerõ. 
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EGYÉRTELMÛ TRENDKÉNT FOGALMAZHATÓ MEG A TAPASZTALATAINKBÓL 
KIINDULVA, HOGY AZ ELMÚLT HÓNAPOKBAN MEGJELENTEK ITTHON A KÜLFÖLDI 
VEVÕJELÖLTEK, JELLEMZÕEN AZ EXPORTORIENTÁLT SZEKTOROKBAN. JOGGAL 
MERÜLHET FEL A KÉRDÉS, HOGY MI KELL AHHOZ, HOGY EGY CÉG ÉRDEKES 
LEGYEN NEKIK. A MÁSIK KÉRDÉS, HOGY MEDDIG TARTHAT EZ A TENDENCIA?

ÚJRA MEGJELENTEK A NYUGAT- ÉS 
ÉSZAK-EURÓPAI VEVÕK A RÉGIÓBAN
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Az USA-ban az élénkülõ keresletet jelzi a munkaerõpiac 
stabilitása, a munkanélküliség az elmúlt években 
jelentõsen csökkent, elérte az 5%-os szintet, miközben 
a havonta keletkezõ új munkahelyek száma is 
stabilitást mutat. Nyugat-Európában a lassan élénkülõ 
fogyasztás támaszt keresletet a kelet-közép-európai 
termékek iránt, emellett az Európai Központi Bank 
élénkítõ intézkedései, az alacsony infláció miatt 
emelkedõ reálbérek és a menekültválság miatt 
megnövekvõ kiadások is élénkítik a növekedést.

A német vállalatoknak a kelet-közép-európai régióban 
való erõs jelenléte elsõsorban a földrajzi közelséggel és 
az olcsó, de magas szakképzettségû munkaerõ 
viszonylag könnyû elérhetõségével magyarázható. 
Noha a bérek az utóbbi idõszakban intenzív 
emelkedésnek indultak szinte mindenhol a régióban, a 
nyugat-európai és a helyi bérek közti különbség még 
így is óriási. Míg 2015-ben az átlagos egy órára jutó 
munkabér Németországban 32,2 euró volt, addig ez 
a visegrádi országokban 7,5–10 euró között alakult. 
A munkaerõ minõségét mérõ nemzetközi mutatók 
alapján is kiválóan teljesít a régió, például a Pearson 
szakképzettségi indexe alapján a lengyel munkaerõ 
minõsége meghaladja a németét, de a régió többi 
országa is számos nyugat-európai országnál 
kedvezõbb helyezést ért el. A régió olcsó és jó 
minõségû munkaerõbõl fakadó versenyképességi 
elõnye várhatóan a következõ években is fennmarad, 
így a német exportszektor továbbra is kedvezõ 
növekedési lehetõséget tud biztosítani a térségnek. 
A német vállalatok elégedettségét mutatják a német 
kereskedelmi kamara felmérésének legújabb 
eredményei is, ami szerint a térségünkben mûködõ 
német cégek 85–88 százaléka elégedett közép-európai 
beruházásaival és a jelenlegi beruházási szintjét 
megõrizni vagy növelni is szeretné a következõ 
években. Ami árnyalja a pozitív összképet, az a képzett 
munkaerõ 2014 óta folyamatosan csökkenõ 
elérhetõsége elsõsorban Csehországban, de 
Szlovákiában és Magyarországon is – Lengyelország 
ebben a tekintetben üdítõ kivétel.

Belsõ kereslet – fogyasztás és beruházás
A kelet-közép-európai országok növekedési 
struktúrájának stabilitását mutatja, hogy a válság után 
sokáig nagyon alacsony szinten levõ belsõ fogyasztás 

és beruházás is növekedésnek indult. A fogyasztás 
növekedése a reálbérek jelentõs emelkedésével 
magyarázható – a munkaerõkínálat szûkebbé válásával 
a munkáltatók egyre gyakrabban kényszerülnek bért 
emelni, az inflációs mutató pedig fõleg az olajárak 
nagymértékû csökkenése miatt rendkívül alacsony, 
így a háztartások rendelkezésre álló jövedelme 
ugrásszerûen nõtt az elmúlt egy-másfél évben. 
Magyarországon például a gyenge elsõ negyedéves 
növekedési adatok ellenére a reálbérek több mint 
7 százalékkal emelkedtek. Mivel a régiós 
gazdaságokban kialakuló munkaerõhiánynak nincs 
rövid távú megoldása, ezért az erõs bérnövekedés 
várhatóan a következõ idõszakban is fennmarad. 
Nem meglepõ tehát, ha a GDP statisztikában azt látjuk, 
hogy a háztartások fogyasztása egyre nagyobb 
mértékben járul hozzá a növekedéshez, 2016-ban 
valamennyi régiós országban ez a tényezõ lesz a 
növekedés legfontosabb hajtóereje.

A beruházások esetében kissé árnyaltabb a kép. A 
Kelet-Közép-Európába beáramló óriási mennyiségû 
EU-pénzek ugyan fellendítették az infrastrukturális 
beruházásokat és a válság óta tetszhalott állapotban 
levõ építõipart, de nagymértékû függõséget is 
eredményeztek. Magyarország és Csehország esetében 
is jól látszik, hogy mivel 2016-ban az EU pénzek 
elosztásának ciklikusságából fakadóan átmenetileg 
kevesebb támogatás lesz elérhetõ, ezért az idei 
növekedési ütemek lényegesen alacsonyabbak lesznek 
az elõzõ két évnél – Csehország és Magyarország is 3 
százalék körüli növekedés után idén csak 2 százalék 
körüli GDP növekedésre számíthat. A lassulás 
várhatóan csak átmeneti, 2017-tõl ismét jelentõs 
mértékben fognak az EU támogatások által ösztönzött 
beruházások hozzájárulni a növekedéshez.

A következõ évek kilátásai tehát továbbra is bíztatóak 
a visegrádi országok számára – intenzív exportkereslet 
és feldolgozóipari beruházás Németországból, élénkülõ 
fogyasztás és EU-támogatások által hajtott 
beruházások fogják jellemezni a növekedést. 
A bérnövekedés ellenére még hosszú ideig olcsónak 
számító és megfelelõ szakképzettségû munkaerõ 
pedig továbbra is biztosítani tudja a régió növekedési 
elõnyét, noha a munkaerõkínálat szûkössé válása 
kockázatot jelenthet hosszabb távon.

DELIKÁT ZSUZSA
KUTATÁSI VEZETÕ 

ORIENS IM

ZSUZSA.DELIKAT@
ORIENSIM.COM
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Szoros integráció Németországgal
A régió növekedésének legfontosabb hajtóereje a 
Németországgal való rendkívül szoros integráció és 
a külsõ kereslet kedvezõ alakulása volt az elmúlt 
idõszakban. A Németországgal való szoros integrációt 
jól illusztrálja az a tény, hogy a négy visegrádi ország 
együttes kereskedelme alapján Németország 
legnagyobb kereskedelmi partnerének tekinthetõ – 
2015-ben csakúgy, mint a korábbi években, a négy 
régiós országgal bonyolított kereskedelem nagysága 
meghaladja Németországnak az USA-val vagy 
Franciaországgal folytatott kereskedelmének szintjét is. 
Ráadásul ezeknek az országoknak Németországgal 
kiegyensúlyozott a kereskedelme, az export és az 
import nagysága megegyezik. A szoros kereskedelmi 
kapcsolatnak és a kiegyenlített kereskedelmi 
mérlegnek az a legfontosabb oka, hogy az elmúlt 

KELET-KÖZÉP-EURÓPA 
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS MOTORJA

években a régiós országok feldolgozóipara, azon belül 
is az autó- és jármûgyártás a globális ellátási lánc 
szerves részévé vált. A külföldi, fõként német tulajdonú 
feldolgozóipari cégek Kelet-Közép-Európában végzik 
termelésük egy jelentõs részét, majd az itt elõállított 
termékeket tovább exportálják a világ minden tájára. 
A 2008–2009-es válságot követõ években a globális 
növekedés jelentõs része a feltörekvõ piaci országokból 
származott (Kína, India), az innen származó erõs 
keresletbõl a német exportszektor és ezen keresztül 
a visegrádi országok feldolgozóipara is profitált. Noha 
2015-tõl kezdve az ázsiai országok növekedési 
dinamikája csökkent és az ide irányuló európai export 
is a korábbinál lassabb ütemben növekedett, a német 
exportszektor továbbra is kiválóan teljesített – az ázsiai 
exportot elsõsorban az USA-ba és a nyugat-európai 
országokba irányuló kivitel növekedése pótolta. 

2013 ÓTA A KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓ EGYÉRTELMÛEN EURÓPA LEGGYORSABBAN NÖVEKVÕ 
RÉGIÓJÁVÁ VÁLT – MÍG A DÉL-EURÓPAI ORSZÁGOK TOVÁBBRA IS A 2008-AS GAZDASÁGI 
VÁLSÁGOT KÖVETÕ RECESSZIÓBÓL VALÓ KILÁBALÁSSAL KÜZDENEK TÖBB-KEVESEBB 
SIKERREL, ADDIG A RÉGIÓS ORSZÁGOK (LENGYELORSZÁG, CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA ÉS 
MAGYARORSZÁG) RENDRE 3–4 SZÁZALÉK KÖRÜLI NÖVEKEDÉSI ÜTEMEKET ÉRNEK EL. 
CIKKÜNKBEN ARRA A KÉRDÉSRE KERESSÜK A VÁLASZT, HOGY MI A RÉGIÓ 
NÖVEKEDÉSÉNEK HAJTÓEREJE ÉS MENNYIRE TÛNIK TARTÓSNAK A KEDVEZÕ TREND.
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Az USA-ban az élénkülõ keresletet jelzi a munkaerõpiac 
stabilitása, a munkanélküliség az elmúlt években 
jelentõsen csökkent, elérte az 5%-os szintet, miközben 
a havonta keletkezõ új munkahelyek száma is 
stabilitást mutat. Nyugat-Európában a lassan élénkülõ 
fogyasztás támaszt keresletet a kelet-közép-európai 
termékek iránt, emellett az Európai Központi Bank 
élénkítõ intézkedései, az alacsony infláció miatt 
emelkedõ reálbérek és a menekültválság miatt 
megnövekvõ kiadások is élénkítik a növekedést.

A német vállalatoknak a kelet-közép-európai régióban 
való erõs jelenléte elsõsorban a földrajzi közelséggel és 
az olcsó, de magas szakképzettségû munkaerõ 
viszonylag könnyû elérhetõségével magyarázható. 
Noha a bérek az utóbbi idõszakban intenzív 
emelkedésnek indultak szinte mindenhol a régióban, a 
nyugat-európai és a helyi bérek közti különbség még 
így is óriási. Míg 2015-ben az átlagos egy órára jutó 
munkabér Németországban 32,2 euró volt, addig ez 
a visegrádi országokban 7,5–10 euró között alakult. 
A munkaerõ minõségét mérõ nemzetközi mutatók 
alapján is kiválóan teljesít a régió, például a Pearson 
szakképzettségi indexe alapján a lengyel munkaerõ 
minõsége meghaladja a németét, de a régió többi 
országa is számos nyugat-európai országnál 
kedvezõbb helyezést ért el. A régió olcsó és jó 
minõségû munkaerõbõl fakadó versenyképességi 
elõnye várhatóan a következõ években is fennmarad, 
így a német exportszektor továbbra is kedvezõ 
növekedési lehetõséget tud biztosítani a térségnek. 
A német vállalatok elégedettségét mutatják a német 
kereskedelmi kamara felmérésének legújabb 
eredményei is, ami szerint a térségünkben mûködõ 
német cégek 85–88 százaléka elégedett közép-európai 
beruházásaival és a jelenlegi beruházási szintjét 
megõrizni vagy növelni is szeretné a következõ 
években. Ami árnyalja a pozitív összképet, az a képzett 
munkaerõ 2014 óta folyamatosan csökkenõ 
elérhetõsége elsõsorban Csehországban, de 
Szlovákiában és Magyarországon is – Lengyelország 
ebben a tekintetben üdítõ kivétel.

Belsõ kereslet – fogyasztás és beruházás
A kelet-közép-európai országok növekedési 
struktúrájának stabilitását mutatja, hogy a válság után 
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és beruházás is növekedésnek indult. A fogyasztás 
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Szoros integráció Németországgal
A régió növekedésének legfontosabb hajtóereje a 
Németországgal való rendkívül szoros integráció és 
a külsõ kereslet kedvezõ alakulása volt az elmúlt 
idõszakban. A Németországgal való szoros integrációt 
jól illusztrálja az a tény, hogy a négy visegrádi ország 
együttes kereskedelme alapján Németország 
legnagyobb kereskedelmi partnerének tekinthetõ – 
2015-ben csakúgy, mint a korábbi években, a négy 
régiós országgal bonyolított kereskedelem nagysága 
meghaladja Németországnak az USA-val vagy 
Franciaországgal folytatott kereskedelmének szintjét is. 
Ráadásul ezeknek az országoknak Németországgal 
kiegyensúlyozott a kereskedelme, az export és az 
import nagysága megegyezik. A szoros kereskedelmi 
kapcsolatnak és a kiegyenlített kereskedelmi 
mérlegnek az a legfontosabb oka, hogy az elmúlt 

KELET-KÖZÉP-EURÓPA 
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI 
NÖVEKEDÉS MOTORJA

években a régiós országok feldolgozóipara, azon belül 
is az autó- és jármûgyártás a globális ellátási lánc 
szerves részévé vált. A külföldi, fõként német tulajdonú 
feldolgozóipari cégek Kelet-Közép-Európában végzik 
termelésük egy jelentõs részét, majd az itt elõállított 
termékeket tovább exportálják a világ minden tájára. 
A 2008–2009-es válságot követõ években a globális 
növekedés jelentõs része a feltörekvõ piaci országokból 
származott (Kína, India), az innen származó erõs 
keresletbõl a német exportszektor és ezen keresztül 
a visegrádi országok feldolgozóipara is profitált. Noha 
2015-tõl kezdve az ázsiai országok növekedési 
dinamikája csökkent és az ide irányuló európai export 
is a korábbinál lassabb ütemben növekedett, a német 
exportszektor továbbra is kiválóan teljesített – az ázsiai 
exportot elsõsorban az USA-ba és a nyugat-európai 
országokba irányuló kivitel növekedése pótolta. 

2013 ÓTA A KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓ EGYÉRTELMÛEN EURÓPA LEGGYORSABBAN NÖVEKVÕ 
RÉGIÓJÁVÁ VÁLT – MÍG A DÉL-EURÓPAI ORSZÁGOK TOVÁBBRA IS A 2008-AS GAZDASÁGI 
VÁLSÁGOT KÖVETÕ RECESSZIÓBÓL VALÓ KILÁBALÁSSAL KÜZDENEK TÖBB-KEVESEBB 
SIKERREL, ADDIG A RÉGIÓS ORSZÁGOK (LENGYELORSZÁG, CSEHORSZÁG, SZLOVÁKIA ÉS 
MAGYARORSZÁG) RENDRE 3–4 SZÁZALÉK KÖRÜLI NÖVEKEDÉSI ÜTEMEKET ÉRNEK EL. 
CIKKÜNKBEN ARRA A KÉRDÉSRE KERESSÜK A VÁLASZT, HOGY MI A RÉGIÓ 
NÖVEKEDÉSÉNEK HAJTÓEREJE ÉS MENNYIRE TÛNIK TARTÓSNAK A KEDVEZÕ TREND.
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interjú

Hogy látod a magántõke (Private Equity) szerepét 
a gazdaságban, illetve a vállalatok életében? 

A magántõke befektetõi tevékenység leginkább mikro-
szinten értelmezhetõ cselekedet. Az ilyen módon 
befektetett éves összeg még a fejlett országokban sem 
szokta meghaladni az éves GDP két százalékát, 

Magyarországon pedig ez az arány mindig egy százalék 
alatt maradt az elmúlt években. A CEE Equity Partners-
nél viszonylag konzervatív célpontokat, azaz 
kiszámítható cash flowt generáló cégeket keresünk, 
amelyek az átlagot meghaladó növekedési potenciállal 
rendelkeznek. Olyan üzletekbe és helyzetekbe 
fektetünk, ahol a menedzsmenttel közösen számottevõ 

interjú

új értéket tudunk létrehozni 3–7 éves idõtáv alatt, 
amely profitnak egy szabad szemmel is jól látható 
részét átadjuk a menedzsmentnek, így õk is jelentõsen 
érdekeltté válnak az értéknövelésben. Kicsit 
hatásvadász módon fogalmazva: a mi üzletágunk 
(forint) milliárdosokat gyárt. 

Milyen szempontok szerint allokáljátok a befektetési 
összeget a célországok között? Magyarország helyét 
hogyan látjátok ebben? 

Vannak diverzifikációs és kockázatkezelési 
megfontolásaink, amelyek szerint egyik országban sem 
szeretnénk nagyobb kitettséget az alap 50 
százalékánál. Kisebb országok esetében általában 1–2 
befektetés végrehajtását célozzuk meg, ami nem 
szokta meghaladni az alap méretének 15 százalékát. 
Magyarország a célországok között speciális 
helyzetben van két oknál fogva is. Az egyik, hogy 
Magyarországon a befektetõk szempontjából izgalmas 
a piaci környezet: mérsékelt a verseny a célpontokért, 
hiszen az ország az elmúlt 10–15 évben nem tartozott a 
legkeresettebb célországok közé. Ennek köszönhetõen 
mi jobban oda tudunk figyelni egy-egy célpontra, 
hosszabb idõt és komolyabban tudunk foglalkozni egy-
egy ötlettel. A másik ok, hogy a magyar EXIM Bank is a 
befektetõink között van, ezért számunkra Magyarország 
stratégiailag fontos területnek számít. Remélhetõleg 
sikerül a mostani egyetlen befektetésünk mellé még 
legalább egyet, de inkább kettõt felsorakoztatni.

Hogyan látod a magyar kis- és középvállalatokat, 
különös tekintettel a vállalatvezetõk menedzsment 
képességeire, illetve erõforrásaira régiós 
összehasonlításban? 

A menedzsmentkvalitásokat tekintve talán valamivel 
jobban állunk, mint a többi kelet-európai ország. 
Magyarországon a privatizáció viszonylag hamar és 
gyorsan zajlott le – a gazdaságot sokkszerûen nyitották 
meg a világpiac és a külföldi tõke számára a 90-es 
években. Az ekkor beáramló multiknak köszönhetõen 
magas színvonalú menedzsmentkultúra alakult ki. 
Ezzel párhuzamosan fejlõdtek és növekedtek a 90-es 
években alapított kis, családi cégek, amelyek 
mostanra érték el azt a méretet, hogy készek az 
alapítótól való függetlenedésre, amihez persze 
professzionális menedzsmentre lenne szükség. 
Szerencsére ez a két folyamat kedvezõen erõsíti 
egymást, hiszen a multinacionális vállalatokban 
dolgozó menedzserek, akik beleuntak a 
multinacionális vállalat mókuskerekébe, keresnek 
valami kreatívabbat, ami lehet egy családi vállalat is. 
Persze leginkább akkor, ha egy pénzügyi befektetõ az 
alapítóval közösen megteremti a szükséges 
peremfeltételeket. 

Emellett azt tapasztaljuk, hogy még a legjobb alapító, 
de egy átlag feletti vállalatvezetõ is, elég tapasztalatlan 
a tõkebevonás folyamatában. Általában egy pénzügyi 
tanácsadó bevonása pozitív hatással van a 
tõkebevonás folyamatára még akkor is, ha már ki lett 
választva a befektetõ: valószínûbb, hogy határidõre és 
kölcsönösen jó feltételekkel jön létre az üzlet.
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SZALAI TAMÁS
Karrierjét újságíróként kezdte a Napi Gazdaságnál és a HVG hetilapnál. Késõbb 
a Concorde Értékpapír Zrt.-nél a részvényelemzési részleget vezette. 2000 óta 
magántõke befektetõként összesen több mint 260 millió eurót invesztált több 
kelet-közép-európai cégbe, egyebek mellett autóalkatrész gyártó, logisztikai, 
valamint média, oktatási és telekommunikációs vállalkozásokba. Tamás 2014 
óta a varsói székhelyû, budapesti, zágrábi és bukaresti irodával is rendelkezõ, 
435 millió dolláros regionális alap befektetési igazgatója. Az alap eddig kilenc 
befektetést hajtott végre. Egyebek mellett ez az alap a tulajdonosa a Budapesti 
Metropolitan Egyetemnek is (korábbi nevén BKF). 2014-et megelõzõen két évig 
ügyvezetõ partnere volt a Kelet-Európára fókuszáló Virgin Green Fund 
magántõke alapnak, ezt megelõzõen pedig 12 éven keresztül a közép-európai 
Bancroft Private Equity partnere volt.

CEE Equity Partners
Alap mérete: $ 435 millió
Célvállalatok mérete: 1 milliárd Ft EBITDA 
feletti vállalatok
Befektetési összeg: minimum 15 millió EUR 
Befektetési idõtáv: 3–7 év
Befektetési régió: Közép- és Kelet-Európa
Befektetési stratégia: Konzervatív 
magántõke befektetõ: kiszámítható cash 
flow termelésre képes iparágakban 
meghatározó piaci részesedéssel bíró 
vállalatokban többségi, bizonyos esetekben 
jelentõs kisebbségi részesedés.
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Miért érdemes egy magyar KKV számára magántõke 
befektetõt bevonni? 

A nyilvánvaló válasz – a tõke. Azt azért gyorsan 
hozzáteszem, hogy a profi magántõke befektetõ ennél 
sokkal többet hoz a házhoz. A CEE Equity például 
kifejezetten annak a szakértõje, hogy miként lehet egy 
a család vagy barátok által alapított vállalatot úgy 
továbbfejleszteni, hogy leválasztva az alapítók 
személyérõl a cég intézményesítettebb formában 
mûködjön, ami az alapítók számára maximalizálni fogja 
a cégértéket a második exitkor, történjen az akár 
tõzsdei, vagy akár stratégiai eladás formájában. 

Egy vállalat, illetve annak tulajdonosai szempontjából 
mi a legfontosabb különbség egy stratégiai és egy 
pénzügyi befektetõ között?

Nagyon nagy a különbség.  Egy stratégiai befektetõ 
szinte biztos, hogy 100% százalékot akar majd 
megvásárolni, tehát õ nem fogja hagyni, hogy az 
alapítók jelentõs kisebbségi tulajdonosként a cégben 
maradjanak. Ez akkor fontos, ha a tulajdonos szeretne 
megtartani akár egy nagyobb kisebbségi részesedést 
arra számítva, hogy a növekedési lehetõségek és a 
magántõke befektetõ közremûködésének 
köszönhetõen tovább nõ a cég értéke. Akár a 
többszörösére. A második különbség, hogy a 
menedzsment könnyebben érdekeltté tehetõ az 
értéknövelésben egy pénzügyi befektetõ mellett. 
A magántõke befektetõ 5–7 év múlva biztosan el fogja 
adni a céget, és az értéknövekedésbõl – elõre 
meghatározott és lepapírozott módon – részesedést fog 
kínálni a menedzsmentnek. Így gyártjuk mi a 
milliárdosokat. Ez a fajta motivációs eszköz stratégiai 
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befektetõknél sokkal áttételesebb, és legtöbbször 
nem is mûködik. A harmadik különbség, hogy egy 
regionális magántõke befektetõ a 
kapcsolatrendszerén és a tapasztalatain keresztül 
hatékonyan tud támogatni organikus vagy 
felvásárláson alapuló regionális expanziót. Nekünk 
Budapesten kívül van Zágrábban, Bukarestben és 
Varsóban is irodánk, illetve nyitni fogunk a térségben 
máshol is. Kollégáink többsége legalább tíz éve 
dolgozik befektetõként regionális szinten. 

Elsõ magyar befektetésként 2014-ben 
megvásároltátok a Budapesti Kommunikációs 
Fõiskolát, amit azóta Budapesti Metropolitan 
Egyetem néven mûködtettek. Hogyan értékeled a 
befektetés óta eltelt idõt? (A Concorde MB Partners 
az eladó oldal tanácsadója volt a tranzakcióban.)

Töretlenül zajlik a növekedési stratégia 
megvalósítása. Egyrészt haladunk az új oktatási 
szakirányok beindításával a belföldi piacon. Másrészt 
igencsak szép ütemben bõvül a nemzetközi hallgatók 
létszáma, amivel párhuzamosan megfeszített erõvel 
dolgozunk az intézmény nemzetköziesítésén. 
Harmadsorban pedig a külföldi akvizíciós stratégia 
megvalósítására is sok energiát fordítunk. 

Mi a magántõke befektetõ jelmondata?

A magántõke befektetõ szoros és sikeres 
partnerségre törekszik a menedzsmenttel és a 
kisebbségi tulajdonossal, amihez elengedhetetlen a 
jó emberismeret, no meg a képesség, hogy lelkesedj 
és lelkesíts.

A MAGÁNTÕKE BEFEKTETÕ SZOROS ÉS SIKERES 
PARTNERSÉGRE TÖREKSZIK A MENEDZSMENTTEL 
ÉS A KISEBBSÉGI TULAJDONOSSAL, AMIHEZ 
ELENGEDHETETLEN A JÓ EMBERISMERET, NO MEG 
A KÉPESSÉG, HOGY LELKESEDJ ÉS LELKESÍTS.

Lényeges adójogi különbséget jelent a kivonás során, 
ha a pénztöbblet egy másik társaságba kerül 
áthelyezésre, vagy a tulajdonosok felé véglegesen 
kivonásra kerül. Ennek a gondolatnak a mentén – jelen 
összefoglalónk keretein belül – az alábbi 
leegyszerûsített alapeseteket különböztetjük meg:
• pénztöbblet áthelyezése másik társaságba 

tõkeemeléssel vagy pénzeszköz átadással
• pénztöbblet kifizetése tulajdonosok felé 

osztalékfizetés vagy tõkeleszállítás útján

A gyakorlatban számos egyéb kombináció létezik még, 
de elsõ megközelítésben a fenti két alapeset 
bemutatása és adójogi megértése már jó alapot ad a 
további variációk önálló átgondolására.

Pénztöbblet áthelyezése másik társaságba

A legegyszerûbb módja a felhalmozott pénzeszközök 
másik társaságban történõ befektetésének a 
tõkeemelés, amely számviteli és adójogi szempontból 
mindaddig semleges (adómentes), ameddig az egy 
minimális jegyzett tõke emeléshez kapcsolódik a 
befogadó társaságban. Ez a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy amennyiben jogi vagy egyéb gazdasági okokból 
nem szükséges az átadott pénzek teljes összegét a 
jegyzett tõke emelésére fordítani, úgy a minimális 
jegyzett tõke emelése mellett tetszõleges mértékben 
lehet az alaptõkén felüli vagyont növelni. A jegyzett 
tõke alacsonyan tartásának (akár magas saját tõke 
állomány mellett is) számos gyakorlati oka lehet és 
egyben jelentõs késõbbi tõkestrukturálási lehetõséget 
is kínál.
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Miért érdemes egy magyar KKV számára magántõke 
befektetõt bevonni? 

A nyilvánvaló válasz – a tõke. Azt azért gyorsan 
hozzáteszem, hogy a profi magántõke befektetõ ennél 
sokkal többet hoz a házhoz. A CEE Equity például 
kifejezetten annak a szakértõje, hogy miként lehet egy 
a család vagy barátok által alapított vállalatot úgy 
továbbfejleszteni, hogy leválasztva az alapítók 
személyérõl a cég intézményesítettebb formában 
mûködjön, ami az alapítók számára maximalizálni fogja 
a cégértéket a második exitkor, történjen az akár 
tõzsdei, vagy akár stratégiai eladás formájában. 

Egy vállalat, illetve annak tulajdonosai szempontjából 
mi a legfontosabb különbség egy stratégiai és egy 
pénzügyi befektetõ között?

Nagyon nagy a különbség.  Egy stratégiai befektetõ 
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arra számítva, hogy a növekedési lehetõségek és a 
magántõke befektetõ közremûködésének 
köszönhetõen tovább nõ a cég értéke. Akár a 
többszörösére. A második különbség, hogy a 
menedzsment könnyebben érdekeltté tehetõ az 
értéknövelésben egy pénzügyi befektetõ mellett. 
A magántõke befektetõ 5–7 év múlva biztosan el fogja 
adni a céget, és az értéknövekedésbõl – elõre 
meghatározott és lepapírozott módon – részesedést fog 
kínálni a menedzsmentnek. Így gyártjuk mi a 
milliárdosokat. Ez a fajta motivációs eszköz stratégiai 
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ha a pénztöbblet egy másik társaságba kerül 
áthelyezésre, vagy a tulajdonosok felé véglegesen 
kivonásra kerül. Ennek a gondolatnak a mentén – jelen 
összefoglalónk keretein belül – az alábbi 
leegyszerûsített alapeseteket különböztetjük meg:
• pénztöbblet áthelyezése másik társaságba 

tõkeemeléssel vagy pénzeszköz átadással
• pénztöbblet kifizetése tulajdonosok felé 

osztalékfizetés vagy tõkeleszállítás útján

A gyakorlatban számos egyéb kombináció létezik még, 
de elsõ megközelítésben a fenti két alapeset 
bemutatása és adójogi megértése már jó alapot ad a 
további variációk önálló átgondolására.

Pénztöbblet áthelyezése másik társaságba

A legegyszerûbb módja a felhalmozott pénzeszközök 
másik társaságban történõ befektetésének a 
tõkeemelés, amely számviteli és adójogi szempontból 
mindaddig semleges (adómentes), ameddig az egy 
minimális jegyzett tõke emeléshez kapcsolódik a 
befogadó társaságban. Ez a gyakorlatban annyit jelent, 
hogy amennyiben jogi vagy egyéb gazdasági okokból 
nem szükséges az átadott pénzek teljes összegét a 
jegyzett tõke emelésére fordítani, úgy a minimális 
jegyzett tõke emelése mellett tetszõleges mértékben 
lehet az alaptõkén felüli vagyont növelni. A jegyzett 
tõke alacsonyan tartásának (akár magas saját tõke 
állomány mellett is) számos gyakorlati oka lehet és 
egyben jelentõs késõbbi tõkestrukturálási lehetõséget 
is kínál.
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Amennyiben a tõkemozgással egyidejûleg részesedési 
jogviszony létrehozása nem cél, úgy a tõkehelyzet jogi 
változtatása nélkül történõ pénzeszköz átadás a 
leggyakoribb módja a pénztöbblet áthelyezésének. Ez 
az eljárás a két közremûködõ társaság folyó évi 
eredményét és adott esetben jövedelemadó alapját is 
befolyásolja, mert az átadó ráfordításként, az átvevõ 
pedig bevételként számolja el a kapott összeget. 
A térítésmentes átadás jövedelemadó (TAO) hatása 
mindkét érintett társaságnál megjelenik és egymásra 
kölcsönösen kihat. Amennyiben a fogadó társaság 
leadózza a bevételként elszámolt pénzjuttatást és errõl 
egy írásos nyilatkozatot ad a juttatást nyújtó társaság 
felé, úgy az azt kifizetõ másik társaság a nála emiatt 
felmerülõ ráfordítást elszámolhatja adóalap csökkentõ 
tételként. Ha ez a feltétel nem teljesül, úgy a kifizetõ 
társaság nem tudja az adott ráfordítást adóalap 
csökkentõ tételként elszámolni, azaz evvel a tétellel 
köteles az adóalapját megemelni.   

Pénztöbblet kifizetése tulajdonosok felé 

A leggyakoribb módja a társaságok szabad saját 
pénztöbbletének kifizetésére – feltéve, hogy az adott 
pénzösszeg döntõen adózott eredménybõl keletkezett 
és így kellõ nagyságú eredménytartalék és / vagy 
adózott eredmény áll rendelkezésre – az osztalék 
formájában történõ végleges tõkekivonás. Ezt a 
tõkekivonási módot nem terheli semmilyen további 
adó, amennyiben az társaságok között történik, viszont 
amennyiben magánszemély kapja az osztalékot, úgy a 
kifizetõ a hatályos rendelkezések szerinti adómértékek 
alapján további levonásokat kell teljesítsen 
(SZJA: 15 + EHO 14 százalék, melynek felsõ 
korlátja 450 ezer Ft/év).  

Amennyiben a társaság tagjai nem az adózott 
eredmény terhére kívánnak tõkekivonást teljesíteni, 
úgy azt kellõen magas jegyzett tõke esetén annak az 
adott társaságra vonatkozó törvényes kereteken belüli 
leszállításával is tudnak végleges tõkét kivonni. A 
jegyzett tõke kivonása jogi értelemben tõkeleszállítás 
útján kerül végrehajtásra, amely egy többlépéses jogi 
folyamat, de a gyakorlatban néhány hónap alatt 

lebonyolítható. A jegyzett tõke leszállítása során az 
arányos alaptõkén felüli vagyon is kifizetésre kerül, 
amely adójogi szempontból alapvetõen 
árfolyamnyereségnek minõsül. Amennyiben a 
tõkeleszállítás társaságok között történik, úgy az – az 
osztalék elszámolásokhoz hasonlóan – jövedelemadó 
mentes (TAO), míg magánszemélyek esetén ennél 
bonyolultabb a helyzet.

Amennyiben a kivont tõke értéke meghaladja a 
korábban befektetett tõke arányos részét, úgy az SZJA 
köteles lesz a magánszemélynél árfolyamnyereségre 
vonatkozó szabályok szerint. Ennek döntõ adójogi 
hátránya az osztalékfizetéssel szemben, hogy 
árfolyamnyereségeknél nem érvényesük a 14 
százalékos EHO korlát, azaz a teljes jövedelmet 
(bevétel csökkentve szerzéskori értékkel) az SZJA 
mellett EHO is terheli.   

A fenti rövid összefoglalónk – terjedelmi okokból – csak 
nagyon keveset tud a témakör aktuális vonatkozásaiból 
bemutatni, de talán mégis segít legalább az alapelvek 
szintjén eligazodni ebben az összetett témakörben. 
Ehhez kapcsolódóan azonban fontosnak tartjuk 
kiemelni, hogy még rövidtávon sem ajánljuk a fenti 
problémakör enyhítésére gyakran viszonylag széles 
körben vállalkozó olyan kisebb tanácsadó cégek 
bevonását, amelyek sokszor elég nyilvánvaló módon – 
de külsõ szolgáltatási szerzõdések keretében és kellõ 
magabiztossággal – vállalják az adott éves vezetõi 
juttatáscsomagok adómentesítését vagy kedvezõbb 
adóstruktúrákba „terelését” az évenkénti 
adójogszabályok tartalmától és értelmezésétõl 
függõen. Ezek a megoldások erõsen átmenetiek és 
ebbõl eredõen – elsõdlegesen munkáltatói oldalról 
nézve – jelentõs adókockázatot hordozhatnak egy 
utólagos adóellenõrzés során. 

GERENDY ZOLTÁN 
ÜGYVEZETÕ, 
VEZETÕ PARTNER,
ADÓTANÁCSADÓ PARTNER 

BDO MAGYARORSZÁG 
WWW.BDO.HU

sokat alkalmazkodtunk, szürkeállományunk és 
fineszünk van”. Más startup-szakember is akad, aki 
hasonlóan gondolkodik. A Day One Capital egyik 
partnere, Simó György szerint a magyar innovációs 
kultúra és a közép-európai identitás összetett, 
nemzetközi viszonylatban kiemelkedõ. Az innováció és 
kreativitás tehát büszkeségtudatunk központi eleme. 
Az eredmények terén Karagich István, a Blochamps 
Capital vezetõje éppen a gazdasági elitet emeli ki – 
szerinte büszkék lehetünk az elsõ generációs, sokat 
dolgozó vagyonos rétegre, akikkel az országnak is 
együtt kell fejlõdnie az innováció terén.

Az üzletemberek egy része szerint szintén van okunk a 
büszkeségre, ha az értékrendet és a 
gondolkodásmódot nézzük. A kreativitáson túl fontos 
értékként jelenik meg a kelet- vagy közép-európaiság 
kevésbõl sokat kihozni tudó képessége (Fehér Gyula, 
Ustream) és gondolkodásmódunk más, sajátos 
körülmények által alakított elemei is. Ennek 
legékesebb megfogalmazása talán Rubik Ernõé, aki 
elmondja: az õ tárgyakról és funkcionalitásról való 
gondolkodását a régió megpróbáltatásai nagyban 
befolyásolták.

A pozitív önképben fontos szerepet kapnak a magyar 
mûvészet és irodalom nagyságai is. Találhatunk 
utalásokat népi hagyományainkra, régi mezõgazdasági 
kultúránkra vagy éppen a legújabban Budapesten zajló 

A magyar Forbes a nagy hagyományokkal rendelkezõ 
amerikai elõd formátumára épít: sikeres menedzserek 
és vállalkozók életét, történetét és kihívásait mutatja 
be. Ezek az írások bepillantást adnak abba, hogyan és 
mirõl gondolkozik a gazdasági elit. 150 olyan 
gondolatot gyûjtöttünk össze 45 magyar üzletembertõl, 
amelyek expliciten utalnak Magyarország kulturális 
eredményeire, intézményeire, gondolkodásmódunk 
erényeire és hibáira vagy éppen hazaszeretetünk 
alapjaira. A vállalkozói véleményekbõl kirajzolódó kép 
egyszerre lesújtó és bizakodó, egyszerre közhelyes és 
merész.

A kreatív, értékteremtõ és százféle magyarság

A magyar kultúra állapotának pozitív olvasata azt 
hangsúlyozza, amire büszkék lehetünk. A gazdasági 
vezetõk megszólalásai közül tizenhét utal ilyen elemre. 
Az értékek és kulturális eredmények nemcsak a teljes 
közösség jellemzõire hivatkoznak: szó esik 
kisebbségeinkrõl, városainkról és tájegységeinkrõl, nõi 
vezetõinkrõl, kiemelt szakmáinkról is.

Sok nyilatkozótól hallhatunk világszínvonalú 
mérnökeinkrõl, a szakemberek kiemelkedõ képzésérõl. 
Nem csak a mûszaki tehetségekben vagyunk erõsek a 
Forbes-karakterek szerint. Az iCatapult nevû inkubátort 
korábban vezetõ Hild Imre szerint „kis nemzetként 

ÜZLETEMBEREINK KÉT 
MAGYARORSZÁGOT LÁTNAK

ENYHÉN MONOTON SOKSZÍNÛSÉG 
Egy üzleti magazin repertoárja sem képes képet adni a teljes hazai gazdaság krémjérõl, hiszen Magyarország 
sokszínû hely, üzleti történeteink egy része pedig ilyen vagy olyan okok miatt óhatatlanul elkerüli az újságírók 
figyelmét. A Forbes ugyanakkor meglehetõsen színes és érdekes koncepció mentén szervezõdik. Igyekszik bemutatni 
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Amennyiben a tõkemozgással egyidejûleg részesedési 
jogviszony létrehozása nem cél, úgy a tõkehelyzet jogi 
változtatása nélkül történõ pénzeszköz átadás a 
leggyakoribb módja a pénztöbblet áthelyezésének. Ez 
az eljárás a két közremûködõ társaság folyó évi 
eredményét és adott esetben jövedelemadó alapját is 
befolyásolja, mert az átadó ráfordításként, az átvevõ 
pedig bevételként számolja el a kapott összeget. 
A térítésmentes átadás jövedelemadó (TAO) hatása 
mindkét érintett társaságnál megjelenik és egymásra 
kölcsönösen kihat. Amennyiben a fogadó társaság 
leadózza a bevételként elszámolt pénzjuttatást és errõl 
egy írásos nyilatkozatot ad a juttatást nyújtó társaság 
felé, úgy az azt kifizetõ másik társaság a nála emiatt 
felmerülõ ráfordítást elszámolhatja adóalap csökkentõ 
tételként. Ha ez a feltétel nem teljesül, úgy a kifizetõ 
társaság nem tudja az adott ráfordítást adóalap 
csökkentõ tételként elszámolni, azaz evvel a tétellel 
köteles az adóalapját megemelni.   

Pénztöbblet kifizetése tulajdonosok felé 

A leggyakoribb módja a társaságok szabad saját 
pénztöbbletének kifizetésére – feltéve, hogy az adott 
pénzösszeg döntõen adózott eredménybõl keletkezett 
és így kellõ nagyságú eredménytartalék és / vagy 
adózott eredmény áll rendelkezésre – az osztalék 
formájában történõ végleges tõkekivonás. Ezt a 
tõkekivonási módot nem terheli semmilyen további 
adó, amennyiben az társaságok között történik, viszont 
amennyiben magánszemély kapja az osztalékot, úgy a 
kifizetõ a hatályos rendelkezések szerinti adómértékek 
alapján további levonásokat kell teljesítsen 
(SZJA: 15 + EHO 14 százalék, melynek felsõ 
korlátja 450 ezer Ft/év).  

Amennyiben a társaság tagjai nem az adózott 
eredmény terhére kívánnak tõkekivonást teljesíteni, 
úgy azt kellõen magas jegyzett tõke esetén annak az 
adott társaságra vonatkozó törvényes kereteken belüli 
leszállításával is tudnak végleges tõkét kivonni. A 
jegyzett tõke kivonása jogi értelemben tõkeleszállítás 
útján kerül végrehajtásra, amely egy többlépéses jogi 
folyamat, de a gyakorlatban néhány hónap alatt 

lebonyolítható. A jegyzett tõke leszállítása során az 
arányos alaptõkén felüli vagyon is kifizetésre kerül, 
amely adójogi szempontból alapvetõen 
árfolyamnyereségnek minõsül. Amennyiben a 
tõkeleszállítás társaságok között történik, úgy az – az 
osztalék elszámolásokhoz hasonlóan – jövedelemadó 
mentes (TAO), míg magánszemélyek esetén ennél 
bonyolultabb a helyzet.

Amennyiben a kivont tõke értéke meghaladja a 
korábban befektetett tõke arányos részét, úgy az SZJA 
köteles lesz a magánszemélynél árfolyamnyereségre 
vonatkozó szabályok szerint. Ennek döntõ adójogi 
hátránya az osztalékfizetéssel szemben, hogy 
árfolyamnyereségeknél nem érvényesük a 14 
százalékos EHO korlát, azaz a teljes jövedelmet 
(bevétel csökkentve szerzéskori értékkel) az SZJA 
mellett EHO is terheli.   

A fenti rövid összefoglalónk – terjedelmi okokból – csak 
nagyon keveset tud a témakör aktuális vonatkozásaiból 
bemutatni, de talán mégis segít legalább az alapelvek 
szintjén eligazodni ebben az összetett témakörben. 
Ehhez kapcsolódóan azonban fontosnak tartjuk 
kiemelni, hogy még rövidtávon sem ajánljuk a fenti 
problémakör enyhítésére gyakran viszonylag széles 
körben vállalkozó olyan kisebb tanácsadó cégek 
bevonását, amelyek sokszor elég nyilvánvaló módon – 
de külsõ szolgáltatási szerzõdések keretében és kellõ 
magabiztossággal – vállalják az adott éves vezetõi 
juttatáscsomagok adómentesítését vagy kedvezõbb 
adóstruktúrákba „terelését” az évenkénti 
adójogszabályok tartalmától és értelmezésétõl 
függõen. Ezek a megoldások erõsen átmenetiek és 
ebbõl eredõen – elsõdlegesen munkáltatói oldalról 
nézve – jelentõs adókockázatot hordozhatnak egy 
utólagos adóellenõrzés során. 

GERENDY ZOLTÁN 
ÜGYVEZETÕ, 
VEZETÕ PARTNER,
ADÓTANÁCSADÓ PARTNER 

BDO MAGYARORSZÁG 
WWW.BDO.HU

sokat alkalmazkodtunk, szürkeállományunk és 
fineszünk van”. Más startup-szakember is akad, aki 
hasonlóan gondolkodik. A Day One Capital egyik 
partnere, Simó György szerint a magyar innovációs 
kultúra és a közép-európai identitás összetett, 
nemzetközi viszonylatban kiemelkedõ. Az innováció és 
kreativitás tehát büszkeségtudatunk központi eleme. 
Az eredmények terén Karagich István, a Blochamps 
Capital vezetõje éppen a gazdasági elitet emeli ki – 
szerinte büszkék lehetünk az elsõ generációs, sokat 
dolgozó vagyonos rétegre, akikkel az országnak is 
együtt kell fejlõdnie az innováció terén.

Az üzletemberek egy része szerint szintén van okunk a 
büszkeségre, ha az értékrendet és a 
gondolkodásmódot nézzük. A kreativitáson túl fontos 
értékként jelenik meg a kelet- vagy közép-európaiság 
kevésbõl sokat kihozni tudó képessége (Fehér Gyula, 
Ustream) és gondolkodásmódunk más, sajátos 
körülmények által alakított elemei is. Ennek 
legékesebb megfogalmazása talán Rubik Ernõé, aki 
elmondja: az õ tárgyakról és funkcionalitásról való 
gondolkodását a régió megpróbáltatásai nagyban 
befolyásolták.

A pozitív önképben fontos szerepet kapnak a magyar 
mûvészet és irodalom nagyságai is. Találhatunk 
utalásokat népi hagyományainkra, régi mezõgazdasági 
kultúránkra vagy éppen a legújabban Budapesten zajló 

A magyar Forbes a nagy hagyományokkal rendelkezõ 
amerikai elõd formátumára épít: sikeres menedzserek 
és vállalkozók életét, történetét és kihívásait mutatja 
be. Ezek az írások bepillantást adnak abba, hogyan és 
mirõl gondolkozik a gazdasági elit. 150 olyan 
gondolatot gyûjtöttünk össze 45 magyar üzletembertõl, 
amelyek expliciten utalnak Magyarország kulturális 
eredményeire, intézményeire, gondolkodásmódunk 
erényeire és hibáira vagy éppen hazaszeretetünk 
alapjaira. A vállalkozói véleményekbõl kirajzolódó kép 
egyszerre lesújtó és bizakodó, egyszerre közhelyes és 
merész.

A kreatív, értékteremtõ és százféle magyarság

A magyar kultúra állapotának pozitív olvasata azt 
hangsúlyozza, amire büszkék lehetünk. A gazdasági 
vezetõk megszólalásai közül tizenhét utal ilyen elemre. 
Az értékek és kulturális eredmények nemcsak a teljes 
közösség jellemzõire hivatkoznak: szó esik 
kisebbségeinkrõl, városainkról és tájegységeinkrõl, nõi 
vezetõinkrõl, kiemelt szakmáinkról is.

Sok nyilatkozótól hallhatunk világszínvonalú 
mérnökeinkrõl, a szakemberek kiemelkedõ képzésérõl. 
Nem csak a mûszaki tehetségekben vagyunk erõsek a 
Forbes-karakterek szerint. Az iCatapult nevû inkubátort 
korábban vezetõ Hild Imre szerint „kis nemzetként 

ÜZLETEMBEREINK KÉT 
MAGYARORSZÁGOT LÁTNAK
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gasztronómiai forradalomra is. Demján Sándor szerint 
„a magyar kultúra hihetetlen teljesítményekre volt 
képes, biztos vagyok benne, ha Móricz angolul ír, 
Nobel-díjat kapott volna”. A hagyaték pedig nemcsak a 
konkrét mûvek kapcsán kerül elõ. 
A mulatós zenét egyszerre popmûvészetként és 
üzletként kezelõ Bódi házaspár beszél a népzenei 
örökség fontosságáról éppúgy, mint a cigányzenei 
hagyatékról és a cigánysághoz kapcsolódó általános 
közösségi erényekrõl is.

A „van mire büszkének lennünk” érzése sugárzik 
ezekbõl a kijelentésekbõl. A legtöbb említés olyan 
tulajdonságok és eredmények köré szervezõdik, 
amelyeket nemcsak az üzletemberek, hanem 
társadalmi státusztól függetlenül nagyon sokan 
éreznek magukénak. Vannak gyökereink és már tettünk 
le valamit az asztalra. Illetve, a jövõbe tekintve 
(üzletembereink legtöbbször így tesznek) is van mire 
építenünk: a kultúránk erõforrások halmaza, kezeljük 
tudatosan és építsünk rá.

A magába forduló, széthúzó, 
lemaradó nemzet

A másik meghatározó gondolat az építkezés lehetõsé-
geinek hiánya. Az üzletemberek tekintélyes része igen 
negatívan ítéli meg azt, hogy miképpen mûködik ma 
Magyarország. A fentebb értékesnek nevezett kultúra, 
sokszor alkalmazkodásra és innovációra képtelennek, 
lomhának, zártnak és kicsinyesnek látszik. Nem 
egyszeri eset, hogy a büszke és a lemondó önértékelés 
elemeit valaki egyszerre hangsúlyozza.

Sokan beszélnek a magyar kultúrába beivódott 
lopásról és korrupcióról, elõkerül a szocialista, 
kommunista és Horthy-rendszerek társadalmi szövetet, 
együttmûködést romboló ereje – sõt: még a fentebb 
szinte egekbe magasztalni látszott kreativitásról is 
kiderül, hogy csupán illúzió. A 46 negatív állítás olykor 
balkáninak nevezi a magyar kultúrát, rossznak látja a 
vállalkozók adómorálját éppúgy, mint az adószedés 
intézményeit, beszél az értelmiségiek álfüggetlensé-
gérõl, az egymás közötti bizalmatlanságainkról, az 
egymás megsegítésére vonatkozó igény hiányáról, 
irigységrõl, káros elõítéleteinkrõl. Szó esik még kedély- 
és hiánybetegségeinkrõl, rossz élelmiszereinkrõl, 
múltba tekintõ pesszimizmusunkról, a sikerrel 
szembeni ellendrukkerség kultúrájáról, a tehetségesek 
elvándorlásáról, a szerzõdések kétségességérõl, 
pénzügyi tudatosságunk hiányáról és kulturális 
átprogramozásunk szükségességérõl.

A negatív állítások e provokatív egymás mellé 
helyezése egy olyan képet fest le, ami alapján 
meglepõ, hogy egyáltalán vannak kulturális 

eredmények és sikeres emberek Magyarországon. 
A negatív jelenségek okait (ha beszél róla) a legtöbb 
vezetõ a történelem sajátosságaiból vezeti le – ebbõl 
pedig az következik, hogy a negatív dolgok nem öröktõl 
fogva vannak, és nem örökké tartanak, 
megváltoztatásuk viszont mégis beláthatatlan 
erõfeszítéseket követel.

Nem lényegtelen az sem, hogy milyen viszonyítási 
pontokat használ e változatos, ámde sokszor ismétlõdõ 
társadalom- és kultúrakritika. Ha másokkal hasonlítják 
össze magunkat, akkor alapvetõen a fejlett, nyugati 
országok közállapotait tartják mérvadónak a Forbes 
által bemutatott üzletemberek. Ha folyamatokról és 
trendekrõl beszélünk, akkor a történelmi károkon túl a 
rendszerváltás utáni fejlemények kerülnek elõtérbe. 
Ezek kapcsán nagyon kevésszer esik szó fejlõdésrõl. 
A pozitív trendekre vonatkozó utalások konkrét 
területekre irányulnak, vagy egyszerûen a kapitalizmus 
kialakulásáról szólnak. Az emberek gondolkodás-
módját vagy a társadalom közérzetét viszont szinte 
mindig a fenti negatív megközelítésben említik.

Ez a hazám, nem tudnék 
máshol élni, teszek is érte

Az üzletemberek fontosnak tartják a hazájukhoz való 
kötõdést – a 150 összegyûjtött állításból 21 jeleníti 
meg valamilyen módon a hazaszeretet érzését. Ez a 
motívum pedig épp olyan összetett és gazdag, mint 
amilyen a magyar kultúra. A megjegyzések között 
éppúgy megjelennek a kötõdést és lojalitást nyersen 
kiemelõ, hivatkozás nélküli állítások, mint a kultúránk 
egyes elemeire vonatkozó konkrét utalások. A tételes 
megállapítások sokszor (12-szer) egész egyszerûen 
Magyarországra, a helyre, vagy annak városaira, 
tájaira, területeire utalnak. A borvidékek közül Eger egy 
Mercedes – állítja a borász Gál Tibor, míg Dobó Mátyás 
marketingszakember Budapest-fan és Magyarország 
megadja neki azt, amire vágyik. Király Júlia, az MNB 
egykori alelnöke egyszerûen teszi világossá az 
alapokat: „itt szeretek élni”.

A kötõdés erõssége talán még inkább egyértelmû 
akkor, amikor vállalkozóink és menedzsereink saját 
egyéni és vállalati sikereiket magyar sikerként 
azonosítják. A sörfõzõ saját termékének skóciai 
jelenléte kapcsán az exportált magyar sörhöz 
kapcsolódó érzésrõl beszél. A Wizz Air vezérigazgatója 
büszke tájszólására és cégének magyarságát 
hangsúlyozza. A Nitrogénmûveket vezetõ Bige László 
büszkén beszél nemzetben való gondolkodásáról és 
arról, hogy gyermekei szeretik Magyarországot. 
Az efféle megszólalások persze nem az ország és a 
magyarság egyöntetû értelmezésbõl fakadnak: vannak 
olyanok, akik számára magyarnak lenni adottság, és 
ennek szeretete a világ legtermészetesebb dolga, míg 
mások magasztosabban fogalmaznak. A világnézetek 
sokfélesége nem változtat a lényegen.

Az identitás másik megnyilvánulás formája a nemzeti 
vagy helyi közösségért való tenni akarás. Ilyen 
gondolatok éppúgy származhatnak egy multinacionális 
vállalat magyarországi menedzserétõl, mint egy self-
made-man vállalkozótól. A Vodafone-os Szabó Béla 
például „az ország felemelkedéséért” és 
„Magyarország megítélésének megváltoztatásáért” 
dolgozik, Demján Sándor filantróp tevékenységének 
egyik célja, hogy „a magyar irodalom megmaradjon”, 
Halácsy Péter Prezi-alapító szerint pedig inkább aktív 
cselekvõnek kell lenni, mint áldozatnak. Ezekben az 
esetekben azt láthatjuk, hogy az azonosság érzése az 
egyén számára cselekvõ energiát, a közösség számára 
pedig a fejlõdés lehetõségét adja meg.
 

Az újságíró megszólal

Az üzletemberek Magyarország-képének megértéséhez 
megkérdeztük Zsiborás Gergõt, a Forbes újságíróját, 
aki sokat maga készített az elemzett cikkek közül. 
Szerinte az üzletembereink kultúraképeit nagyban 
befolyásolja az életkor, illetve a generációs 
hovatartozás is. A rendszerváltás során vagy 
közvetlenül utána meggazdagodó vállalkozók általában 
pesszimistábbak „és talán realistábbak” a magyar 
közállapotokkal kapcsolatban. A huszonéves 
budapesti startup-generáció tagjai látnak ugyan 
hibákat, de a bürokráciát és egyéb intézményi 
korlátokat nem tekintik a legitim mentségnek a 
cselekvés hiányára. Miközben „tudják, hogy a magyar 
kreativitás toposza nem feltétlenül igaz”, továbbra is 
„romantikusan szemlélik a magyar problémamegoldó 
képességet”. Nemzedékükbõl sokan kivándorolnak – 
akik viszont itt maradnak, mintha legbelül „magukat is 
kicsit romantikusan, a felemelkedésért küzdõ 
szereplõként” látják. Fontos még, hogy a nem 
„privatizatõr”, hanem „nullából létrehoztam” típusú 
üzletemberek, sokszor külföldi tapasztalatokat hoznak 
haza. Gyakran tartós sikereket érnek el, pedig 

cselekvésük eleinte szélmalomharcnak tûnik. 
A magyar közállapotok kevésbé bénítják le õket, hiszen 
nincsenek illúzióik – a társadalmi gondokat (mint 
például a vidék leszakadása) sokszor megoldandó 
problémaként, üzleti lehetõségként látják.
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A Forbes által megszólaltatott üzletben sikeres 
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gasztronómiai forradalomra is. Demján Sándor szerint 
„a magyar kultúra hihetetlen teljesítményekre volt 
képes, biztos vagyok benne, ha Móricz angolul ír, 
Nobel-díjat kapott volna”. A hagyaték pedig nemcsak a 
konkrét mûvek kapcsán kerül elõ. 
A mulatós zenét egyszerre popmûvészetként és 
üzletként kezelõ Bódi házaspár beszél a népzenei 
örökség fontosságáról éppúgy, mint a cigányzenei 
hagyatékról és a cigánysághoz kapcsolódó általános 
közösségi erényekrõl is.

A „van mire büszkének lennünk” érzése sugárzik 
ezekbõl a kijelentésekbõl. A legtöbb említés olyan 
tulajdonságok és eredmények köré szervezõdik, 
amelyeket nemcsak az üzletemberek, hanem 
társadalmi státusztól függetlenül nagyon sokan 
éreznek magukénak. Vannak gyökereink és már tettünk 
le valamit az asztalra. Illetve, a jövõbe tekintve 
(üzletembereink legtöbbször így tesznek) is van mire 
építenünk: a kultúránk erõforrások halmaza, kezeljük 
tudatosan és építsünk rá.

A magába forduló, széthúzó, 
lemaradó nemzet

A másik meghatározó gondolat az építkezés lehetõsé-
geinek hiánya. Az üzletemberek tekintélyes része igen 
negatívan ítéli meg azt, hogy miképpen mûködik ma 
Magyarország. A fentebb értékesnek nevezett kultúra, 
sokszor alkalmazkodásra és innovációra képtelennek, 
lomhának, zártnak és kicsinyesnek látszik. Nem 
egyszeri eset, hogy a büszke és a lemondó önértékelés 
elemeit valaki egyszerre hangsúlyozza.

Sokan beszélnek a magyar kultúrába beivódott 
lopásról és korrupcióról, elõkerül a szocialista, 
kommunista és Horthy-rendszerek társadalmi szövetet, 
együttmûködést romboló ereje – sõt: még a fentebb 
szinte egekbe magasztalni látszott kreativitásról is 
kiderül, hogy csupán illúzió. A 46 negatív állítás olykor 
balkáninak nevezi a magyar kultúrát, rossznak látja a 
vállalkozók adómorálját éppúgy, mint az adószedés 
intézményeit, beszél az értelmiségiek álfüggetlensé-
gérõl, az egymás közötti bizalmatlanságainkról, az 
egymás megsegítésére vonatkozó igény hiányáról, 
irigységrõl, káros elõítéleteinkrõl. Szó esik még kedély- 
és hiánybetegségeinkrõl, rossz élelmiszereinkrõl, 
múltba tekintõ pesszimizmusunkról, a sikerrel 
szembeni ellendrukkerség kultúrájáról, a tehetségesek 
elvándorlásáról, a szerzõdések kétségességérõl, 
pénzügyi tudatosságunk hiányáról és kulturális 
átprogramozásunk szükségességérõl.

A negatív állítások e provokatív egymás mellé 
helyezése egy olyan képet fest le, ami alapján 
meglepõ, hogy egyáltalán vannak kulturális 

eredmények és sikeres emberek Magyarországon. 
A negatív jelenségek okait (ha beszél róla) a legtöbb 
vezetõ a történelem sajátosságaiból vezeti le – ebbõl 
pedig az következik, hogy a negatív dolgok nem öröktõl 
fogva vannak, és nem örökké tartanak, 
megváltoztatásuk viszont mégis beláthatatlan 
erõfeszítéseket követel.

Nem lényegtelen az sem, hogy milyen viszonyítási 
pontokat használ e változatos, ámde sokszor ismétlõdõ 
társadalom- és kultúrakritika. Ha másokkal hasonlítják 
össze magunkat, akkor alapvetõen a fejlett, nyugati 
országok közállapotait tartják mérvadónak a Forbes 
által bemutatott üzletemberek. Ha folyamatokról és 
trendekrõl beszélünk, akkor a történelmi károkon túl a 
rendszerváltás utáni fejlemények kerülnek elõtérbe. 
Ezek kapcsán nagyon kevésszer esik szó fejlõdésrõl. 
A pozitív trendekre vonatkozó utalások konkrét 
területekre irányulnak, vagy egyszerûen a kapitalizmus 
kialakulásáról szólnak. Az emberek gondolkodás-
módját vagy a társadalom közérzetét viszont szinte 
mindig a fenti negatív megközelítésben említik.

Ez a hazám, nem tudnék 
máshol élni, teszek is érte

Az üzletemberek fontosnak tartják a hazájukhoz való 
kötõdést – a 150 összegyûjtött állításból 21 jeleníti 
meg valamilyen módon a hazaszeretet érzését. Ez a 
motívum pedig épp olyan összetett és gazdag, mint 
amilyen a magyar kultúra. A megjegyzések között 
éppúgy megjelennek a kötõdést és lojalitást nyersen 
kiemelõ, hivatkozás nélküli állítások, mint a kultúránk 
egyes elemeire vonatkozó konkrét utalások. A tételes 
megállapítások sokszor (12-szer) egész egyszerûen 
Magyarországra, a helyre, vagy annak városaira, 
tájaira, területeire utalnak. A borvidékek közül Eger egy 
Mercedes – állítja a borász Gál Tibor, míg Dobó Mátyás 
marketingszakember Budapest-fan és Magyarország 
megadja neki azt, amire vágyik. Király Júlia, az MNB 
egykori alelnöke egyszerûen teszi világossá az 
alapokat: „itt szeretek élni”.

A kötõdés erõssége talán még inkább egyértelmû 
akkor, amikor vállalkozóink és menedzsereink saját 
egyéni és vállalati sikereiket magyar sikerként 
azonosítják. A sörfõzõ saját termékének skóciai 
jelenléte kapcsán az exportált magyar sörhöz 
kapcsolódó érzésrõl beszél. A Wizz Air vezérigazgatója 
büszke tájszólására és cégének magyarságát 
hangsúlyozza. A Nitrogénmûveket vezetõ Bige László 
büszkén beszél nemzetben való gondolkodásáról és 
arról, hogy gyermekei szeretik Magyarországot. 
Az efféle megszólalások persze nem az ország és a 
magyarság egyöntetû értelmezésbõl fakadnak: vannak 
olyanok, akik számára magyarnak lenni adottság, és 
ennek szeretete a világ legtermészetesebb dolga, míg 
mások magasztosabban fogalmaznak. A világnézetek 
sokfélesége nem változtat a lényegen.

Az identitás másik megnyilvánulás formája a nemzeti 
vagy helyi közösségért való tenni akarás. Ilyen 
gondolatok éppúgy származhatnak egy multinacionális 
vállalat magyarországi menedzserétõl, mint egy self-
made-man vállalkozótól. A Vodafone-os Szabó Béla 
például „az ország felemelkedéséért” és 
„Magyarország megítélésének megváltoztatásáért” 
dolgozik, Demján Sándor filantróp tevékenységének 
egyik célja, hogy „a magyar irodalom megmaradjon”, 
Halácsy Péter Prezi-alapító szerint pedig inkább aktív 
cselekvõnek kell lenni, mint áldozatnak. Ezekben az 
esetekben azt láthatjuk, hogy az azonosság érzése az 
egyén számára cselekvõ energiát, a közösség számára 
pedig a fejlõdés lehetõségét adja meg.
 

Az újságíró megszólal

Az üzletemberek Magyarország-képének megértéséhez 
megkérdeztük Zsiborás Gergõt, a Forbes újságíróját, 
aki sokat maga készített az elemzett cikkek közül. 
Szerinte az üzletembereink kultúraképeit nagyban 
befolyásolja az életkor, illetve a generációs 
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cselekvés hiányára. Miközben „tudják, hogy a magyar 
kreativitás toposza nem feltétlenül igaz”, továbbra is 
„romantikusan szemlélik a magyar problémamegoldó 
képességet”. Nemzedékükbõl sokan kivándorolnak – 
akik viszont itt maradnak, mintha legbelül „magukat is 
kicsit romantikusan, a felemelkedésért küzdõ 
szereplõként” látják. Fontos még, hogy a nem 
„privatizatõr”, hanem „nullából létrehoztam” típusú 
üzletemberek, sokszor külföldi tapasztalatokat hoznak 
haza. Gyakran tartós sikereket érnek el, pedig 

cselekvésük eleinte szélmalomharcnak tûnik. 
A magyar közállapotok kevésbé bénítják le õket, hiszen 
nincsenek illúzióik – a társadalmi gondokat (mint 
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Magyarország

A Primagáz felvásárlását követõen újabb tranzakció 
zárult le a hazai iparigáz gyártás piacán. 2016. május 
31-én a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével lezárult 
az a tranzakció, mely során a legnagyobb privát 
tulajdonos által irányított, németországi székhelyû 
iparigáz-gyártó vállalatcsoport, a Messer 
magyarországi leányvállalata felvásárolta az Air Liquide 
Hungary Ipari Gáztermelő Kft. 100 százalékos 
tulajdonrészét. Ezzel a Messer Hungarogáz Kft. mintegy 
50 alkalmazottat vesz át az Air Liquide-tõl, továbbá a 
teljes eszközparkot a vevõkapcsolatokkal együtt. 
A felvásárolt eszközpark magában foglal többek között 
egy levegõszétválasztó üzemet, két nitrogén-elõállító 
üzemet, egy gázpalacktöltõ üzemet, valamint olyan 
gázellátó eszközöket, mint tartálykocsik, vevõknél 
felállított tartályok és a teljes gázpalackállomány.

A motorsport.com, egy miami-központú technológiai és 
digitális média vállalat, amely összesen 21 nemzetközi 
kiadvánnyal rendelkezik, május közepén bejelentette, 
hogy felvásárolta a gp-live.hu-t, Magyarország legláto-
gatottabb motorsport weboldalával. A megállapodás 
részeként a Motorsport.com elindítja a Motorsport.com 
Magyarországot, a motorversenyzéssel foglalkozó 
weboldal magyar nyelvû kiadását, ami a fõbb autó-
motor versenyszériákkal foglalkozik majd.

A Class FM május végén jelentette be, hogy 
tulajdonosa, az eddig Simicska Lajos és Nyerges Zsolt 
érdekeltségébe tartozó Advenio Zrt. 100 százalékos 
tulajdonrészét megvette a Sláger Rádió Zrt. A Sláger 
Rádió Zrt. két magánbefektetõ tulajdonában van: az 
angol Michael McNutt 85 százalékban, a svájci Jürg 
Marquard pedig 15 százalékban birtokolja a rádiót. 
Az üzletben részt vett az amerikai Emmis 
Communication International médiabefektetõ cég is, 
amely korábban tulajdonolta a Sláger Rádió üzemeltetõ 
cégét. A felek a vételárat nem hozzák nyilvánosságra, 
üzleti titokként kezelik.

Miután az olasz Sofidel márciusban megvette 
Magyarország második legnagyobb magánkézben lévõ 
higiéniai papírtermék gyártóját, a Forest Papírt, két 
hónappal késõbb újabb meghatározó tranzakció zárult 
az iparágban. Az ugyancsak olasz Lucart Csoport 
holdingvállalatán, a Lucart Spa-n keresztül felvásárolta 
a Bokk Paper Kft-t. A Bokk Paper Kft. jelenleg a 
legnagyobb független szereplõ az úgynevezett AFH 
(Away From Home) higiéniai papírtermékek 
magyarországi piacán, éves árbevétele 7,5 millió euró 
volt 2015-ben. A vállalat a továbbiakban Lucart Kft. 
néven folytatja tevékenységét. Massimo Pasquini, a 
Lucart Csoport vezérigazgatója a felvásárlás kapcsán 
elmondta: „Több, mint tíz évre visszatekintõ, kiváló üzleti 
kapcsolatunk van a Bokk Paper-rel. A magyar vállalat 
földrajzi elhelyezkedésének, piaci hírnevének és 
céljainkhoz tökéletesen illeszkedõ marketing 
stratégiájának köszönhetõen a Bokk Paper 
megvásárlása volt a legideálisabb lépés cégünk közép-
kelet-európai terjeszkedéséhez.”

A svájci központú DDM-csoportba tartozó DDM Group 
AG megállapodást kötött a Lombard csoportba tartozó, 
a VR-LEASING Aktiengesellschaft tulajdonában álló 
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. és annak két 
leányvállalata feletti irányítás megszerzésérõl. A lépés 
illeszkedik a DDM-csoport belsõ üzleti stratégiájához, 
támaszkodva a Lombard társaságok meglévõ országos 
kereskedõi partner-hálózatára, valamint a több mint 
húsz éves tapasztalatára.

Kelet-Közép-Európa

Csehországból érdemes kiemeli, hogy a közel 20 millió 
euró éves árbevételt elérõ intercom szoftvereket és 
rendszereket fejlesztõ 2N Telekomunikace-t 
megvásárolta a skandináv régió vezetõ hálózati 
kamerák gyártására specializálódott társasága, az Axis 
AB. A Nordic Investors magántõke befektetési társaság 
pedig 100  százalékos részesedést vásárolt az ICT 
szolgáltatásokat nyújtó Air Telecomban. A tranzakció 
részét képezi a Nordic Investors technológiai divíziója 
kiépítésének.

Horvátországban az egyik legnagyobb magánkézben 
lévõ építõanyag, elektronikai cikk és szabadidõs 
felszerelés gyártó társasában vásárolt 100 százalékos 
részesedést a társaságban korábban 3 százalékos 
tulajdonrésszel rendelkezõ, horvát magánszemélyek 
tulajdonában lévõ Samoborka építõanyag gyártó 
társaság. Piaci információk szerint a tranzakció értéke 
közel 18 millió euró volt.

Lengyelországból érdemes kiemelni, hogy két lengyel 
magántõke befektetési társaság a Coortland 
Investments-en keresztül a Bridgepoint Advisers és a 
Cornerstone Partners megvásárolta a varsói tõzsdén 
jegyzett Empik Media & Fashion-tõl Lengyelország 
vezetõ gyermekruházati, játék és kiegészítõ 
kiskereskedõjét a Smyk International-t. A tranzakció 
értéke meghaladta a 240 millió eurót.

Romániában 20 millió euróért új tulajdonos birtokába 
került az egyik legnagyobb fagyasztott zöldség és 
gyümölcs, valamint jégkrém gyártó társaság az Alpin 57 
Lux Srl. Az Istratov család tulajdonában lévõ 
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bér és könyvelési szoftvereket gyártó társaság, melyet 
egy cseh versenytársa a Solitea As vásárolt meg 14,8 
millió euróért, illetve az egyik legnagyobb magánkézben 
lévõ poliuretán habterméket gyártó társaság Plama-Pur 
50 százalékos részvénycsomagja is eladásra került, az 
ugyancsak szlovén Plasta Proizvodnja mûanyag 
csomagolóanyag gyártó számára.
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Magyarország

A Primagáz felvásárlását követõen újabb tranzakció 
zárult le a hazai iparigáz gyártás piacán. 2016. május 
31-én a Gazdasági Versenyhivatal engedélyével lezárult 
az a tranzakció, mely során a legnagyobb privát 
tulajdonos által irányított, németországi székhelyû 
iparigáz-gyártó vállalatcsoport, a Messer 
magyarországi leányvállalata felvásárolta az Air Liquide 
Hungary Ipari Gáztermelő Kft. 100 százalékos 
tulajdonrészét. Ezzel a Messer Hungarogáz Kft. mintegy 
50 alkalmazottat vesz át az Air Liquide-tõl, továbbá a 
teljes eszközparkot a vevõkapcsolatokkal együtt. 
A felvásárolt eszközpark magában foglal többek között 
egy levegõszétválasztó üzemet, két nitrogén-elõállító 
üzemet, egy gázpalacktöltõ üzemet, valamint olyan 
gázellátó eszközöket, mint tartálykocsik, vevõknél 
felállított tartályok és a teljes gázpalackállomány.

A motorsport.com, egy miami-központú technológiai és 
digitális média vállalat, amely összesen 21 nemzetközi 
kiadvánnyal rendelkezik, május közepén bejelentette, 
hogy felvásárolta a gp-live.hu-t, Magyarország legláto-
gatottabb motorsport weboldalával. A megállapodás 
részeként a Motorsport.com elindítja a Motorsport.com 
Magyarországot, a motorversenyzéssel foglalkozó 
weboldal magyar nyelvû kiadását, ami a fõbb autó-
motor versenyszériákkal foglalkozik majd.

A Class FM május végén jelentette be, hogy 
tulajdonosa, az eddig Simicska Lajos és Nyerges Zsolt 
érdekeltségébe tartozó Advenio Zrt. 100 százalékos 
tulajdonrészét megvette a Sláger Rádió Zrt. A Sláger 
Rádió Zrt. két magánbefektetõ tulajdonában van: az 
angol Michael McNutt 85 százalékban, a svájci Jürg 
Marquard pedig 15 százalékban birtokolja a rádiót. 
Az üzletben részt vett az amerikai Emmis 
Communication International médiabefektetõ cég is, 
amely korábban tulajdonolta a Sláger Rádió üzemeltetõ 
cégét. A felek a vételárat nem hozzák nyilvánosságra, 
üzleti titokként kezelik.

Miután az olasz Sofidel márciusban megvette 
Magyarország második legnagyobb magánkézben lévõ 
higiéniai papírtermék gyártóját, a Forest Papírt, két 
hónappal késõbb újabb meghatározó tranzakció zárult 
az iparágban. Az ugyancsak olasz Lucart Csoport 
holdingvállalatán, a Lucart Spa-n keresztül felvásárolta 
a Bokk Paper Kft-t. A Bokk Paper Kft. jelenleg a 
legnagyobb független szereplõ az úgynevezett AFH 
(Away From Home) higiéniai papírtermékek 
magyarországi piacán, éves árbevétele 7,5 millió euró 
volt 2015-ben. A vállalat a továbbiakban Lucart Kft. 
néven folytatja tevékenységét. Massimo Pasquini, a 
Lucart Csoport vezérigazgatója a felvásárlás kapcsán 
elmondta: „Több, mint tíz évre visszatekintõ, kiváló üzleti 
kapcsolatunk van a Bokk Paper-rel. A magyar vállalat 
földrajzi elhelyezkedésének, piaci hírnevének és 
céljainkhoz tökéletesen illeszkedõ marketing 
stratégiájának köszönhetõen a Bokk Paper 
megvásárlása volt a legideálisabb lépés cégünk közép-
kelet-európai terjeszkedéséhez.”

A svájci központú DDM-csoportba tartozó DDM Group 
AG megállapodást kötött a Lombard csoportba tartozó, 
a VR-LEASING Aktiengesellschaft tulajdonában álló 
Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt. és annak két 
leányvállalata feletti irányítás megszerzésérõl. A lépés 
illeszkedik a DDM-csoport belsõ üzleti stratégiájához, 
támaszkodva a Lombard társaságok meglévõ országos 
kereskedõi partner-hálózatára, valamint a több mint 
húsz éves tapasztalatára.

Kelet-Közép-Európa
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kamerák gyártására specializálódott társasága, az Axis 
AB. A Nordic Investors magántõke befektetési társaság 
pedig 100  százalékos részesedést vásárolt az ICT 
szolgáltatásokat nyújtó Air Telecomban. A tranzakció 
részét képezi a Nordic Investors technológiai divíziója 
kiépítésének.

Horvátországban az egyik legnagyobb magánkézben 
lévõ építõanyag, elektronikai cikk és szabadidõs 
felszerelés gyártó társasában vásárolt 100 százalékos 
részesedést a társaságban korábban 3 százalékos 
tulajdonrésszel rendelkezõ, horvát magánszemélyek 
tulajdonában lévõ Samoborka építõanyag gyártó 
társaság. Piaci információk szerint a tranzakció értéke 
közel 18 millió euró volt.

Lengyelországból érdemes kiemelni, hogy két lengyel 
magántõke befektetési társaság a Coortland 
Investments-en keresztül a Bridgepoint Advisers és a 
Cornerstone Partners megvásárolta a varsói tõzsdén 
jegyzett Empik Media & Fashion-tõl Lengyelország 
vezetõ gyermekruházati, játék és kiegészítõ 
kiskereskedõjét a Smyk International-t. A tranzakció 
értéke meghaladta a 240 millió eurót.

Romániában 20 millió euróért új tulajdonos birtokába 
került az egyik legnagyobb fagyasztott zöldség és 
gyümölcs, valamint jégkrém gyártó társaság az Alpin 57 
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A Társaság tulajdonosai a Concorde MB Partners-t 
bízták meg a cégcsoport értékesítésével. Az idõközben 
kiélesedett orosz-ukrán konfliktust körülölelõ 
bizonytalanságok miatt három tranzakcióban került sor a 
Társaság értékesítésére. Elsõként 2015 februárjában a 
UCMS orosz, majd júniusban az ukrán leányvállalata 
került értékesítésre az orosz 1C Csoport részére. A 1C 
Csoport Oroszország egyik legnagyobb IT szolgáltatója. 
A társaság stratégiai célként tûzte ki a szolgáltatási 
portfóliójának bõvítését, amelyhez a UCMS megvásárolt 
tevékenységei, azok bérszámfejtési és HR kompetenciái 
kiváló alapul szolgálnak. 

A UCMS magyar, lengyel és román, valamint külsõs 
partnereken keresztül számos más európai országban 
végzett tevékenységei egy harmadik tranzakcióban 2016 
során kerültek értékesítésre a holland székhelyû TMF 
Csoport részére. A TMF Csoport a világ több, mint 80 
országában nyújt magas minõségû üzleti 
szolgáltatásokat elsõsorban globális és regionális 
ügyfeleknek. A társaság által nyújtott pénzügyi, jogi és 
HR szolgáltatások vállalati struktúrák, leányvállalatok, 
befektetési társaságok mûködtetését könnyítik meg 
ügyfelei számára. 

A UCMS Csoport ügyfélközpontúsága és országokon 
átívelõ szolgáltatásai jól illeszkednek a TMF stratégiai 
elképzeléseihez, a felvásárlással pedig jelentõsen erõsíti 
regionális pozícióját a társaság.

A Concorde MB Partners a Társaság tulajdonosainak 
tanácsadójaként mûködött közre a megbízás során az 
értékesítési stratégia kialakításában, befektetõ jelöltek 
felkutatásában és a tranzakciók teljeskörû 
lebonyolításában.

a hónap
ügylete19

IMAP TRANZAKCIÓK
2016. ÁPRILIS–MÁJUS

Quantum Capital Partners
Németország

Kockázati tõke befektetõ

EERT
Franciaország

Professzionális telefonszolgáltatások

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a  vett részt.Societex

Lagercrantz Group AB
Svédország

Tõzsdén jegyzett technológiai csoport

Kondator AB
Svédország

Irodai munkahelyi kiegészítõk fejlesztése és 
értékesítése

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a  vett részt.z IMAP Nordic Merger AB

ITAB Shop Concept AB
Svédország

Europai egyik legnagyobb üzletberendezési szállítója

MB Shop Design AB
Svédország

Üzletberendezések fejlesztése és gyártása

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
az  vett részt.IMAP Nordic Merger AB

Danlaw Inc
Amerikai Egyesült Államok

Jármûipari szoftver és mérnöki szolgáltatások

Rapita Systems Ltd
Egyesült Királyság

Beágyazott szoftver tesztelõ eszközök

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
az  vett részt.Assay Corporate Finance

ISABELL MARKS
ELEMZÕ

CONCORDE MB PARTNERS

ISABELL.MARKS@CMBP.HU

Addtech Group AB
Svédország

Technológiai kereskedelmi csoport

Sammet Dampers Oy
Finnország

Vezetõ ipari szelepek fejlesztõje

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a y vett részt. ProMan O

TMF Group B.V.
Hollandia

Üzleti folyamatok kiszervezése

UCMS Group
Ciprus

Üzleti folyamatok kiszervezése

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a  vett részt.Concorde MB Partners

Diana Holding
Marokkó

Marokkói ipari holding társaság

SOCIETE ATLANTIC SARDINE 
ANCHOVIES TANTAN (« ASAT »)

Marokkó
Konzerv szardínia és makréla gyártó és exportõr

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
az  vett részt.Ascent Capital Partners

Frutarom Ltd
Izrael

Ízesítõ és természetes adalékanyagok gyártása

Extrakt Chemie Dr. Bruno Stellmach GmbH & Co. KG
Németország

Speciális kivonatok gyártása

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a  vett részt.Kurmann Partners AG

Private investor
Belgium

Magánbefektetõ

Zest Fresh Juice Bars
Belgium

Turmixokat és gyümölcsleveket árusító lánc 

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a  vett részt. Winx Corporate Finance NV/SA

KELET-KÖZÉP-EURÓPA VEZETŐ 
BPO SZOLGÁLTATÓJÁNAK
ÉRTÉKESÍTÉSE

TMF Group B.V.
Hollandia

Üzleti folyamatok kiszervezése

UCMS Group
Ciprus

Üzleti folyamatok kiszervezése

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a Concorde MB Partners vett részt.

A UCMS CSOPORT KELET-KÖZÉP-EURÓPA VEZETÕ BÉRSZÁMFEJTÉSI, HR ÉS KÖNYVELÉSI 
SZOLGÁLTATÓJA. MAGYAR, LENGYEL, ROMÁN, OROSZ ÉS UKRÁN LEÁNYVÁLLALATAIN, 
VALAMINT PARTNEREIN KERESZTÜL SZÁMOS NEMZETKÖZI BLUE-CHIP ÉS HELYI 
ÜGYFELET SZOLGÁL KI EURÓPA-SZERTE.
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A Társaság tulajdonosai a Concorde MB Partners-t 
bízták meg a cégcsoport értékesítésével. Az idõközben 
kiélesedett orosz-ukrán konfliktust körülölelõ 
bizonytalanságok miatt három tranzakcióban került sor a 
Társaság értékesítésére. Elsõként 2015 februárjában a 
UCMS orosz, majd júniusban az ukrán leányvállalata 
került értékesítésre az orosz 1C Csoport részére. A 1C 
Csoport Oroszország egyik legnagyobb IT szolgáltatója. 
A társaság stratégiai célként tûzte ki a szolgáltatási 
portfóliójának bõvítését, amelyhez a UCMS megvásárolt 
tevékenységei, azok bérszámfejtési és HR kompetenciái 
kiváló alapul szolgálnak. 

A UCMS magyar, lengyel és román, valamint külsõs 
partnereken keresztül számos más európai országban 
végzett tevékenységei egy harmadik tranzakcióban 2016 
során kerültek értékesítésre a holland székhelyû TMF 
Csoport részére. A TMF Csoport a világ több, mint 80 
országában nyújt magas minõségû üzleti 
szolgáltatásokat elsõsorban globális és regionális 
ügyfeleknek. A társaság által nyújtott pénzügyi, jogi és 
HR szolgáltatások vállalati struktúrák, leányvállalatok, 
befektetési társaságok mûködtetését könnyítik meg 
ügyfelei számára. 

A UCMS Csoport ügyfélközpontúsága és országokon 
átívelõ szolgáltatásai jól illeszkednek a TMF stratégiai 
elképzeléseihez, a felvásárlással pedig jelentõsen erõsíti 
regionális pozícióját a társaság.

A Concorde MB Partners a Társaság tulajdonosainak 
tanácsadójaként mûködött közre a megbízás során az 
értékesítési stratégia kialakításában, befektetõ jelöltek 
felkutatásában és a tranzakciók teljeskörû 
lebonyolításában.

a hónap
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IMAP TRANZAKCIÓK
2016. ÁPRILIS–MÁJUS

Quantum Capital Partners
Németország

Kockázati tõke befektetõ

EERT
Franciaország

Professzionális telefonszolgáltatások

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a  vett részt.Societex
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Svédország

Tõzsdén jegyzett technológiai csoport

Kondator AB
Svédország

Irodai munkahelyi kiegészítõk fejlesztése és 
értékesítése

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
a  vett részt.z IMAP Nordic Merger AB
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A tranzakcióban az IMAP partnere, 
az  vett részt.IMAP Nordic Merger AB

Danlaw Inc
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Rapita Systems Ltd
Egyesült Királyság

Beágyazott szoftver tesztelõ eszközök

A tranzakcióban az IMAP partnere, 
az  vett részt.Assay Corporate Finance

ISABELL MARKS
ELEMZÕ

CONCORDE MB PARTNERS

ISABELL.MARKS@CMBP.HU

Addtech Group AB
Svédország
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