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A Concorde Vállalati Pénzügyek és az MB Partners 
Concorde MB Partners néven való összeolvadása óta 
sok víz lefolyt a Dunán. Velünk is sok minden történt. 
Összesimítottuk mûködésünket. Közös mûködési 
metódusokat dolgoztunk ki. Megerõsítettük az 
ügyfélfejlesztési tevékenységünket. A nemzetközi iroda-
hálózatunkban, az IMAP-ban is erõsítettük az irodák 
közötti kooperációt, többek között az iparági 
szakcsoportok megerõsítésével és iparági 
szakértelmek irodákon belüli azonosításával. Ebben a 
nemzetközi munkában nekem, mint a budapesti iroda 
egyik vezetõjének, komoly szerepem volt. A kezdeti 
sikerek elismeréseként 2016 októberében az IMAP 
európai elnökhelyettessé választott. És persze 
mindezek mellett fõ célunkról, a tranzakciók 
végrehajtásáról sem felejtkeztünk el. A 2015-ös sikeres 
év után a 2016-os évet ismét sikeresen teljesítettük, 
kilenc lezárt projekttel, amivel messze megelõztük 
versenytársainkat.

Erre a sikeres évzárásra nagyon büszkék vagyunk. 
Kiadványunkkal az év során szerzett tapasztalatainkat 
szeretnénk megosztani ügyfeleinkkel, partnereinkkel; 
mindazokkal, akik hozzájárultak sikereinkhez. 
Azt gondoljuk, a tranzakciók részleteinek, érdekesebb 
pillanatainak és ügyfeleink meglátásainak megosztása 
tanulságos lehet mindenkinek, aki idõrõl idõre 
elgondolkodik azon, hogy egyszer talán õ is eladja 
cégét, vagy vásárlással bõvíti azt.

Még alig kezdõdött el, de már most látható, hogy a 
2017-es évben még több ilyen sikeres ügyletünk lesz, 
mint tavaly.

A BEFEKTETÉSI BANKI RANGLISTÁKRÓL
A Thomson Reuters éves értékelése szerint a Concorde MB Partners 
csapata 2016-ban 9 tranzakciót zárt le Magyarországon; e szerint a 
lista szerint ezzel úgy lettünk piacvezetők, hogy a listában második 
helyezett csak 2 tranzakciót tudhat magáénak.

DE MI IS EZ A LISTA?
A Thomson Reuters 1974 óta évente publikálja a befektetési bankok 
ranglistáját. Mint a befektetésekkel foglalkozó szakértők egyik 
legjelentősebb információforrása, a Thomson Reuters egyedülálló 
hozzáféréssel rendelkezik tranzakciós hírekhez, információkhoz, így 
különösen alkalmas arra, hogy pontosan meghatározza egyes 
tranzakciók kapcsán relevánsan felmerülő befektetési bankok 
személyét. Ez tette őket a befektetési banki ranglisták piacvezetőjévé.

BEKÖSZÖNTÕ

2016 TAVASZÁN NAGYON BÜSZKÉK VOLTUNK ARRA, HOGY AZ MB PARTNERS-ET 
ÉRINTÕ 2013-AS FELVÁSÁRLÁS ÉS A CONCORDE VÁLLALATI PÉNZÜGYEK 
CSAPATÁVAL VALÓ 2015-ÖS ÖSSZEOLVADÁS UTÁN A 2015-ÖS ÉVRE 
VONATKOZÓLAG, KILENC LEZÁRT TRANZAKCIÓVAL A HÁTUNK MÖGÖTT, 
PIACVEZETÕK LETTÜNK A HAZAI TRANZAKCIÓS PIACON. MOST MÉG INKÁBB 
BÜSZKÉK VAGYUNK, HISZEN ELÉRVE 2015-ÖS REKORDUNKAT, 2016-BAN ISMÉT 
KILENC TRANZAKCIÓT ZÁRTUNK, ÉS ISMÉT PIACVEZETÕK LETTÜNK.
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Magyar, lengyel, román, orosz és ukrán leányvállalatain, 
valamint partnerein keresztül számos nemzetközi blue 
chip és helyi ügyfelet szolgál ki Európa-szerte. A UCMS 
Csoport 2015 és 2016 során három tranzakcióban 
került értékesítésre az oroszországi 1C és a holland 
székhelyû TMF Csoport részére.

Az 1C Csoport Oroszország egyik legnagyobb IT-
szolgáltatója. A társaság stratégiai célként tûzte ki a 
szolgáltatási portfóliójának bõvítését, amelyhez a 
UCMS orosz és ukrán érdekeltségei, azok bérszám-
fejtési és HR kompetenciái kiváló alapul szolgáltak.

A UCMS magyar, lengyel és román partnereken 
keresztül számos más európai országban végzett 
tevékenységei egy harmadik tranzakcióban 2016 során 
kerültek értékesítésre a TMF Csoport részére. 

A UCMS CSOPORT KÖZÉP-KELET-EURÓPA VEZETÕ BÉRSZÁMFEJTÉSI-, 
HR- ÉS KÖNYVELÉSI SZOLGÁLTATÓJA.

UCMS CSOPORT 
KÉTLÉPCSÕS ÉRTÉKESÍTÉSE
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A KELLER AG 
TERJESZKEDÉSE

A Hoffstädter vállalatcsoport Magyarország 
legnagyobb magánkézben lévõ építõanyaggyártó és 
-kereskedelmi holdingja. A csoport számos cége és 
tevékenysége közül ismertségben kiemelkedik a fa 
nyílászáró gyártási tevékenység, mely a holding egyik 
elsõ tevékenysége volt. A tulajdonosok tevékenységük 
áramvonalasítása és a fanyílászáró-termelés 
exportorientációjának megnövelése miatt a tevékenység 
nyugati vevõ számára való értékesítése mellett döntött.
A luxemburgi központú Keller AG világvezetõ az ún. 
minimális alumíniumkerettel ellátott nyílászárók piacán. 
Miután az alapító Keller úr a céget eladta egy családi 
holdingnak, az új tulajdonosok a tevékenység magas 
színvonalú fa nyílászárók termelésével való kiegészítése 
mellett döntöttek. A döntés után megbízták a Concorde 
MB Partners szakértõit, hogy támogassák õket ilyen 
lehetõségek Dél-Közép-Európában való felkutatásában. 
A CMBP szakemberei a bolgár, a román és a magyar 
piac áttekintése után számos lehetõséget azonosítottak, 
melyek közül a Keller AG igazgatósága a Hoffstädter cég 
eszközeinek felvásárlása mellett döntött. A tranzakció 

A KELLER AG, A KELLER HUNGARY ZRT. MEGALAPÍTÁSA UTÁN FELVÁSÁROLTA A 
HOFFSTÄDTER TERMELÕ ÉS KERESKEDELMI KFT. FA NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTÓESZKÖZEIT.

után a termelõtevékenységet az újonnan alapított, 
100%-ban a Keller AG tulajdonában lévõ cég végzi, a 
munkaerõ teljes átvétele mellett. A hazai piacról 
azonban nem tûnik el a Hoffstädter márka; a tranzakció 
során letárgyalt kereskedelmi szerzõdés alapján a 
Hoffstädter cég a hazai piacon továbbra is a saját neve 
alatt értékesíti a fából készült nyílászárókat. A Keller AG 
pedig a nemzetközi értékesítési csatornáin keresztül 
értékesíti a hazai üzemben gyártott ablakokat.
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üzletágainak megvásárlásában

2016. május

„Nagyon büszke vagyok arra, hogy luxemburgi 
Keller AG svájci székhelyű tulajdonosainak 
tudtunk releváns román, bolgár és hazai 
felvásárlási lehetőségeket felkutatni, illetve arra 
is, hogy bár az átlagosnál kicsit hosszabb 
folyamat mentén, de sikeresen lezártuk a 
felvásárlást, és az üzem azóta is kiválóan teljesít”
SZENDRÕI GÁBOR, A CONCORDE MB PARTNERS ÜGYVEZETÕJE, 
A FELELÕS PROJEKTVEZETÕ PARTNER

Cégértékesítési tanácsadás az

UCMS Group
tulajdonosai részére a csoport

100%-os üzletrészének a

TMF Group
részére való értékesítésében

2016. május

A TÉNYEKEN TÚL 
A tranzakció előkészítése közben, 2014 elején élesedett ki az 
orosz–ukrán konfliktus. A nyugat-európai vevők a régió 
destabilitása miatt nem voltak hajlandóak orosz és ukrán 
leányvállalatok megvásárlására, míg az orosz vevőket a 
nemzetközi szankciók korlátozták. A kialakult helyzetet végül 
a társaságok szétválasztásával és külön-külön értékesítésével 
sikerült megoldani. Elsőként 2015 februárjában a UCMS orosz, 
majd júniusban az ukrán leányvállalata került értékesítésre az 
orosz 1C Csoport részére, majd 2016 májusában a magyar, 
lengyel, és román cégeket vásárolta meg a TMF Csoport.

A TMF Csoport a világ több mint 80 országában nyújt 
magas minõségû üzleti szolgáltatásokat, elsõsorban 
globális és regionális ügyfeleknek.
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Mindkét cég családi vállalkozásként indult, elsõsorban 
az FMCG szektornak, valamint mezõgazdasági és 
egyéb ipari gyártó cégeknek szállítanak be különbözõ 
csomagolóanyagokat. A Körösladányban mûködõ Box 
Print 49 fõ állandó munkatársat foglalkoztat, 73-an 
dolgoznak az FSD Packaging dunaharaszti 
nyomdájában. A Box Print jellemzõen a nagyvállalati 
szektort szolgálja ki, termékeik a világ harminc 
országában  vannak jelen az áruházak polcain. 

A vállalkozás öntapadó címkék és bliszterkartonok  
sorozatgyártására specializálódott. Tekercses 
nyomtatású termékeit flexo, íves nyomtatású termékeit 

pedig ofszet technológiával állítja elõ. Éves nettó 
árbevétele 2015-ben meghaladta az 1,1 milliárd 
forintot. Az FSD Packaging széles termékszortimenttel 
rendelkezik; faltkarton csomagolóanyagok, ofszet 
kasírozott dobozok, termékek, kereskedelmi displayek, 
POS és POP termékek fejlesztésével és kivitelezésével 
is foglalkoznak. A nyomda éves nettó árbevétele 2015-
ben meghaladta a 900 millió forintot. 

A Concorde MB Partners a vevõ tanácsadójaként 
mûködött közre az adásvételi szerzõdés tárgyalásainál. 

Ügyfelünk, a szintén svájci energetikai holding, amely 
12 országban van jelen Európában, szintén több éve 
aktív szereplõje a román áram-nagykereskedelmi 
piacnak. A csoport vezetése úgy döntött, hogy 
tárgyalásokat kezdeményez pozícióinak megerõsítése 
céljából a helyi szereplõ eszközeinek, alkalmazottainak 
és szerzõdésállományának átvételérõl. Ügyfelünk 
svájci központja a Concorde MB Partners szakértõit 
kérte fel arra, hogy támogassák a tárgyalássorozatot.

A sikeresen lezárt tranzakció eredményeként ügyfelünk 
jelentõsen megerõsítette romániai pozícióját, és a két 
cég összevonásával ezt úgy hajtotta végre, hogy 
jelentõs szinergiákat is realizált.

ÜGYFELÜNK, EGY SVÁJCI ENERGETIKAI HOLDING EGY MÁSIK SVÁJCI CÉG 
ROMÁNIAI OPERÁCIÓJÁNAK MEGVÁSÁRLÁSÁVAL MEGERÕSÍTETTE 
POZÍCIÓJÁT A HELYI ÁRAMKERESKEDELEMBEN

EGY SVÁJCI ENERGETIKAI CÉG 
ROMÁNIAI OPERÁCIÓJÁNAK 
MEGVÁSÁRLÁSA

CSOMAGOLÓANYAG-GYÁRTÓ 
MAGYAR KKV-K EGYESÍTIK 
EREJÜKET

A BOX PRINT KFT. HAT HÓNAPOS ELÕKÉSZÍTÉST KÖVETÕEN 2016 NYARÁN 
TÖBBSÉGI TULAJDONRÉSZT SZERZETT AZ FSD PACKAGING KFT-BEN. A KÉT CÉG 
HOSSZÚ TÁVÚ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE KÉSZÜL: 2017 ELEJÉN AZ FSD PACKAGING 
BEOLVADT A BOX PRINTBE.

„A tranzakcióban sokat köszönhettünk a 
Concorde MB Partnersnek különösen, 
ahogy kreatív gondolkodásuk hozzájárult 
a partnereinkkel való tárgyalások kritikus 
pillanatainak sikeres megoldásához.”
CSOPORTSZINTÛ ÜZLETFEJLESZTÉSI VEZETÕ, ENERGETIKAI HOLDING, SVÁJC

A svájci székhelyû energiaszolgáltató a román piac 
egyik régóta jelen lévõ áramkereskedõje. A cég számos 
partnere megbízható szolgáltatójaként 2007 óta stabil 
szereplõje a román piacnak. A cég központjában hozott 
döntés értelmében a cég romániai operációját 
eladásra jelölte ki.

ÜNNEP TAMÁS
IGAZGATÓ

CONCORDE MB PARTNERS

TAMAS.UNNEP@CMBP.HU

Cégvásárlási tanácsadás egy

vezetõ energiakereskedelmi 
társaság tulajdonosai 

részére egy

romániai 
gázkereskedõ társaság
100%-os üzletrészének 

megvásárlására

2016. július

Cégvásárlási tanácsadás a

Boxprint Kft.
tulajdonosai részére az

FSD Packaging Kft.
100%-os üzletrészének 

megvásárlására

2016. július
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A Silwell Kft. több mint húsz éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezik az élelmiszercsomagolás területén és a 
magyar piac egyik elismert szereplõje, amely Buda-
pesten a legszélesebb termékválasztékkal rendelkezik. 
A hazai gyártók mellett a társaság közvetlenül nyolc 
országból biztosítja termékportfóliójának választékát, 
amelynek köszönhetõen a Silwell széles gasztronómiai 
csomagolóanyag-igényeket tud kiszolgálni az éttermi 
láncok, gyorséttermek, közületek, hideg- és meleg-
konyhák, pékségek, cukrászatok, tej-, húsüzemek, 
valamint ipari felhasználók számára. Így a Silwell Kft. a 
magyar piac egyik legnagyobb, eldobható csomagoló-
anyagat forgalmazó kereskedelmi társasága, amely 
közel 3 milliárd forint árbevételt generált 2016-ban.

A tranzakcióban a Silwell Kft. egyedüli tulajdonosát 
a Concorde MB Partners támogatta.

A TÁRSASÁG 100%-OS ÜZLETRÉSZÉT A VILÁG EGYIK VEZETÕ 
NON-FOOD NAGYKERESKEDELMI ÉS OUTSOURCING TÁRSASÁGA, 
A TÕZSDEI BUNZL PLC VÁSÁROLTA MEG.

CÉGÉRTÉKESÍTÉSI 
TANÁCSADÁS A SILWELL KFT. 
TULAJDONOSA RÉSZÉRE

TÕKEBEVONÁSI
TANÁCSADÁS 
A DOQSYS RÉSZÉRE  

A 2005 óta sikeresen mûködõ Doqsys informatikai 
rendszerintegrátorként a vállalati beszerzés és a 
számlafeldolgozás területén segít partnereinek a 
költséghatékony és hibamentes folyamatok 
kialakításában és mûködtetésében. 

A társaság számos kiemelt ügyfélnek dolgozik, 
megtalálhatóak köztük a legnagyobb magyar 
vállalatok, nemzetközi multinacionális cégek (Michelin, 
Raiffeisen Bank, MÁV, Magyar Telekom) és KKV-k 
egyaránt. A Doqsys saját szakterületén nemzetközi 
színvonalat képvisel, nemcsak hosszú távú 
munkakapcsolataik, de elégedett ügyfelek mellett 
számos szakmai díjat is nyertek, illetve az ISO 27001-
es információbiztonsági tanúsítványt is magukénak 
tudhatják. 

A társaság által kifejlesztett Doqsys Data Centerben 
bármilyen nyelvû és típusú papíralapú vagy 

A TÁRSASÁG KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYCSOMAGJÁT HAZAI PÉNZÜGYI BEFEKTETÕK 
VÁSÁROLTÁK MEG, ILLETVE TOVÁBBI TÕKEEMELÉST IS VÉGREHAJTOTTAK.

elektronikus dokumentumot feldolgoznak 
(akár a kézzel írott minden egyéb dokumentumot is). 
Ezen kívül digitalizálnak is azért, hogy a szükséges 
adatokat intelligens technológiával kinyerjék, illetve azt 
az ügyfél által kívánt folyamatba vagy rendszerbe (ERP, 
CRM, dokumentumtárak, pénzügyi és beszerzési 
rendszerek) integrálják.

Concorde MB Partners a Doqsys Zrt. tulajdonosainak 
tanácsadója volt a tranzakció során.

Cégértékesítési tanácsadás a

Silwell Kft.
tulajdonosának, 

a társaság 100%-os üzletrészének a

Bunzl Plc
részére való értékesítésében

2016. július

„Miután a tárgyalások megrekedtek, 
2016 tavaszán csapatot váltott, 
bevonta a saját oldalán a Concorde 
MB Partnerst és a segítségükkel már 
hamar tető alá tudták hozni a 
megállapodást, ami mindenben 
megfelelt elvárásainak.”
AZ ELADÓ KKV MAGAZINBAN TETT NYILATKOZATA

Tõkebevonási  tanácsadás a

Doqsys 
tulajdonosai részére 

a társaság kisebbségi 
részvénycsomagjának 

pénzügyi befektetõk felé 
történõ értékesítése során

2016. október

„Hasznos strukturálási tanácsokat kaptunk, 
a zárás időbeli elhúzódása a plusz-
finanszírozás megszerzésének időigénye és 
jogi átstrukturálások miatt következett be…”

A TULAJDONOS NYILATKOZATA
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2016 õszén került sor a Duna House Holding Nyrt. 
részvényeinek sikeres nyilvános forgalomba 
hozatalára, illetve a Budapesti Értéktõzsdére történõ 
bevezetésére. A tranzakció keretében 2,6 milliárd forint 
értékû részvény értékesítésére került sor intézményi és 
magánbefektetõk részére, mely összegbõl 1,5 milliárd 
forint összegû tõkeemelés a társaság további 
növekedését szolgálja. Az ügylet vezetõ szervezõje a 
Concorde Értékpapír Zrt. volt, a Concorde MB Partners 
szakemberei a lebonyolításban mûködtek közre.

A DUNA HOUSE HOLDING NYRT. A MAGYAR ÉS A LENGYEL LAKÓINGATLAN-KÖZVETÍTÕI 
PIAC MEGHATÁROZÓ SZEREPLÕJE, TOVÁBBÁ MAGYARORSZÁGON VEZETÕ POZÍCIÓT 
TÖLT BE AZ INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZÜGYI ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK 
KÖZVETÍTÉSE TERÉN, ILLETVE INGATLANBEFEKTETÉSEKET IS TULAJDONOL. 

A DUNA HOUSE SIKERES 
TÕZSDEI BEVEZETÉSE

„Egy IPO-folyamatban kulcsfontosságú 
kérdés a vezető forgalmazó kiválasztása. 
A felkészülési folyamat elején több piaci 
szereplővel találkoztunk, és úgy éreztük, hogy 
a mi tranzakcióinkhoz a Concorde lenne a 
legmegfelelőbb partner. Egyik oldalról a jó 
hírnevet értékeltük bennük, ami a prudens 
működésből származik, és nagyon fontos 
tényező egy tranzakció megítélésénél, másik 
oldalról pedig az ügyfélkört és az értékesítési 
erejüket, amik ahhoz szükségesek, hogy a 
jegyzésnél nagyszámú befektetőt tudjunk 
elérni. Visszatekintve úgy érezzük, hogy jól 
döntöttünk.”

GUY DYMSCHIZ ÉS DORON DYMSCHIZ, TÁRS-VEZÉRIGAZGATÓK

Pénzügyi tanácsadás a

Duna House Csoport 
részvényeinek 

a Budapesti Értéktõzsdére 
való bevezetésében 

1,4 milliárd forint értékû zártkörû, 
valamint 1,2 milliárd forint 

értékû nyilvános 
részvényértékesítésében 

2016. november 

A TÉNYEKEN TÚL 
Az ismétlés vicces, ha mondjuk kedvenc Benny Hill-epizódunkról van szó, 
IPO esetében sokkal kevésbé. A Duna House először 2015 őszén kísérelte 
meg a nyilvános piacra lépést, azonban a szabályozási környezet jelentős 
változása meghiúsította az ügyletet. Ugyanakkor érdekes módon az elvetélt 
kísérlet is hozzájárult a tranzakció sikeréhez, hiszen így a befektetők 
láthatták, hogy a társaság szállítani tudta az egy évvel korábban ígérteket.

10

cégérték 
különszám

A PROFIRENT ELADÁSA

A Profirent Kft. 17 telephelyével az ország teljes 
területén nyújt gépbérbeadási szolgáltatást, lefedve az 
építõipari és egyéb eszközök teljes spektrumát.
 
A társaságot az Oriens Fund I (Danube Fund) 2013-
ban vásárolta meg a Ramirenttõl, majd 2013–2015 
között Antal Erzsébet új CEO-val és Mohácsi Péter CFO-
val revitalizálta a céget, és új piaci szegmensek felé 
nyitott.
 
A Profirentet 2017 januárjában vásárolta meg az 
Orienstõl az osztrák családi tulajdonban lévõ Industrie 
Holdings Gmbh, ami elkötelezett a társaság további 
fejlesztése iránt.

A BUDAPESTI SZÉKHELYÛ PROFIRENT MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 
GÉPBÉRBEADÓ TÁRSASÁGA 4 MILLIÁRD FORINTOS ÁRBEVÉTELLEL.

„A Concorde MB Partners kiváló 
választás volt az eladási folyamat 
vezetésére. A csapat segített kisimítani a 
tranzakciós folyamat során felmerülő 
nehézségeket, mindig számíthattunk 
rájuk a kritikus helyzetekben. Reméljük, 
hogy további sikeres tranzakciókon 
dolgozhatunk együtt a jövőben is!”
MACHER FLÓRA, AZ ORIENS PARTNERE

Cégértékesítési tanácsadás a

Profirent Kft.
tulajdonosainak, 

a társaság 100%-os üzletrészének az

Industrie Holding GmbH 
részére való értékesítésében

2016. december
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A TRANZAKCIÓ KÜLÖNLEGES VOLT MIND A CÉG ELADÁSRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI, MIND PEDIG A KIVÁLASZTOTT VEVÕI 
KONZORCIUM ÖSSZETÉTELE TEKINTETÉBEN.

A CNC Rapid Kft. ügyvezetõje és egyben 
társtulajdonosa, Szórádi József a társaság eladásra 
való felkészítését, a szervezet önállósítását és 
megfelelõ motivációs rendszer kiépítését tanácsadói 
segítséggel már jó elõre, másfél évvel a tervezett 
cégeladási dátum elõtt elindította. A cégméret és 
komplexitás növekedését – a ’99-es alapítás után 
2014-re már 3 milliárd forintos nettó árbevétellel, 120 
géppel és ugyanekkora létszámmal mûködõ 
vállalatként – szükséges volt az adminisztráció 
továbbfejlesztésével is lekövetni, amelyet hatékonyan 
megoldani csak a könyvelési feladatok és a pénzügyi 
vezetés vállalaton belülre szervezésével lehetett. 
A jelenlegi pénzügyi vezetõnek – egy éves kitérõt, majd 
számos folyamatfejlesztési és SAP-integrációs lépést 
követõen – összesen 12 hónapnyi megfeszített 
munkával sikerült a naprakész és pontos 
adatszolgáltatás biztonságát megteremteni.

Az élet persze cégeladás közben sem áll meg: a 2016 
végére kiélezetté váló munkaerõ-piaci helyzet még az 
egyébként magas hozzáadott értékû szolgáltatásokat 
végzõ és tradicionálisan magas gyõri bérszínvonalhoz 
edzõdött precíziós fémmegmunkáló CNC Rapid 
számára is nehézséget jelentett a menedzsment-
feladatok átadása és a szervezet tulajdonos-független 
mûködésre való felkészítése során. A helyzetet tovább 
fûszerezte egy stratégiai fontosságú megrendelõ távol-
keleti piaci nehézségeivel járó projekt-átütemezések, 
amelyek együtt a 2015–2016-os várakozásoktól 
elmaradó eredményekben és késõbb a félévesre 
tervezett átmeneti idõszak meghosszabbodásában 
egyaránt testet öltöttek, – nehezítve ezzel a tulajdonosi 
érték maximalizálását. Kellett tehát egy megoldás erre, 
és a vevõk ezzel párhuzamosan felerõsödõ információs 
aszimmetria-hivatkozására is. Az ötlet olyan 
tranzakciós struktúra kialakítása volt az eladók és 
vevõk között, amely megfelelõen tükrözi az eladóknak a 
cég intézményesült szakmai és operációs 
kiválóságába, a megrendelõk jövõbeli teljesítményébe 
vetett hitét, de egyúttal biztosítja a vevõket és a 
finanszírozó bankot arról, hogy ezen jövõbeli ígéret 
részleges teljesülése esetén sem veszíthetnek a cég 
megvásárlásával.

„Amikor az eladásról döntöttünk, úgy 
gondoltam, egy év alatt kvázi önjáró lehet a 
CNC Rapid és függetleníthető az 
ügyvezetésemtől. Egy szervezetfejlesztő 
tanácsadóval az eladással párhuzamosan 
intenzív munka kezdődött, jöttek is az első 
sikerek. Egy fontos vevőnk gyengélkedése 
azonban rámutatott korábbi 
mulasztásainkra, az addig nem hiányolt aktív 
értékesítés és az adminisztrációs fegyelem 
elmaradása hirtelen és együttes erővel ütött 
vissza. Jó volt, hogy a Concorde MB Partners 
az eredeti feladatkörén túl is intenzíven 
segített, mindig volt egy-egy jó ötletük és a 
vevőket is sikerült asztalnál tartani, amíg 
rendeztük sorainkat. Szép kilátásokkal 
rendelkező és a korábbiaknál sokkal 
stabilabb céget tudtunk így átörökíteni.”
SZÓRÁDI JÓZSEF, AZ ELADÓK KÉPVISELETÉBEN

A CNC RAPID KFT.
ÉRTÉKESÍTÉSE

Cégértékesítési tanácsadás a

CNC Rapid Kft.
tulajdonosainak, 

a társaság 100%-os üzletrészének a

 Vestin Equity Kft.
részére való értékesítésében

2016. december

A vevõkrõl: menedzsment-bevásárlási (MBI) tranzakció 
formájában Csoma András, az egykori alapkezelõ és 
ingatlanfejlesztési szakember vezetésével egy széles 
befektetõi kör állt össze a cégvásárlásra. Ez a 
befektetõi konzorcium – elõzetes iparági tapasztalat 
nélkül bár, de – a társaság exportszolgáltatási 
erõsségében és egy jövedelmezõ, magas minõséget és 
gyártási rugalmasságot egyaránt megkövetelõ 
réspiacon elért erõs pozícióban látja a további 
növekedés zálogát.

Összességében egy olyan stabil szakmai alapokkal és 
számos, jól elõkészített fejlesztési projekttel rendelkezõ 
céget vettek a befektetõk, amely méltán került be 
2017. április elején a tõzsdeképes-aspiráns magyar 
középvállalatok „várószobájába”, a BÉT és a londoni 
tõzsde közös ELITE programjának elsõ csoportjába.
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NAGY KÁLMÁN a Concorde MB Partnersnél ügyvezetõ. 
Egyetemi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen szerezte pénzügyekbõl. 1993–96 között a BNP-
KH Dresdner Bank munkatársa volt, 1996-ban csatlakozott a 
Concorde Vállalati Pénzügyek csapatához, 2008 óta a 
társaság ügyvezetõ igazgatója. 20 év tapasztalattal 
rendelkezik vállalateladási és felvásárlási ügyletek, 
tõkebevonási tranzakciók, valamint tõzsdei bevezetések és 
nyilvános forgalomba hozatalok lebonyolításához 
kapcsolódóan. A Budapesti Értéktõzsde Kibocsátó 
Bizottságának tagja. Szabadideje nincs, ha mégis, azt három 
gyermekével és feleségével tölti.

SZENDRŐI GÁBOR a Concorde MB Partnersnél ügyvezetõ, 
2013 óta az MB Partners felelõs szakmai vezetõje. Gábor az 
Oriens-csoporton belül 2010 óta a vállalat-felvásárlással és 
értékesítéssel foglalkozó tevékenység globális felelõse. 
Korábban felsõvezetõi tanácsadóként a világ négy 
kontinensének 15 országában dolgozott nagyvállalatok 
stratégiai problémáinak megoldásán. Diplomáit a Budapesti 
Corvinus Egyetemen, a párizsi HEC-n és a szingapúri INSEAD-
on szerezte. Szabadidejét családjával: feleségével és három 
tündéri kislányával tölti.

ALMÁSI LEVENTE 2003 elején csatlakozott a Concorde MB 
Partnershez. Széleskörû M&A tapasztalatot szerzett az elmúlt 
10 évben a magyar középvállalatok körében, fõ 
szektorfókusza kiskereskedelem, IT, egészségügy, gyártás és 
építõipar. Tanulmányait 2002-ben fejezte be a CEU és az 

amerikai Case Western Reserve University MBA Banking & 
Finance szakán, illetve aranydiplomát szerzett Ba(Hons) 
International Management & Finance szakon az angliai 
Oxford Brookes Egyetemen, 2000-ben.

PAPP LÁSZLÓ 2007 júniusában csatlakozott az MB 
Partnershez. Elemzõként, majd projektvezetõként széles körû 
M&A tapasztalatot szerzett a magyar középvállalatok 
körében, elsõsorban kiskereskedelmi, IT-szolgáltatói és 
gépipari szegmensekben. Közel tíz sikeres cégeladási, 
finanszírozási és több mint két tucat cégértékelési megbízást 
vezetett. Tanulmányait 2007-ben fejezte be a Budapesti 
Corvinus Egyetem Pénzügyi Befektetés-elemzõ és 
Kockázatkezelõ fõszakirányán, Beruházás és 
hálózatfejlesztés mellékszakirányon. Szabadidejében 
feleségével közös életüket tervezi és éli.

SCHILLING DÁNIEL a Budapest Corvinus Egyetemen 
diplomázott tõkepiac és vállalat szakirányon, emellett 
elvégezte a CEMS MIM üzleti mesterképzését és a Rajk László 
Szakkollégium tagja volt. Tanulmányait követõen 2008–2009 
között a Zürich Financial Services és a BancoSabadell 
biztosítási üzletágának összeolvadásával foglalkozott 
Barcelonában, majd 2009-ben csatlakozott a társasághoz, 
ahol 2016 óta ügyvezetõ igazgatóként dolgozik. Hét év tapasz-
talattal rendelkezik tõkepiaci és M&A ügyletek, valamint 
vállalatértékelések lebonyolításában. Szabadidejében 
pénzügyi elemzési alapismereteket oktat szakkollégiumi 
diákoknak, valamint sörfõzési tudását tökéletesíti.

JANKÓ LÁSZLÓ közgazdasági egyetemi diplomáját a Szegedi 
Tudományegyetemen szerezte. 2010 szeptembere és 2013 
novembere között a Raiffeisen Bank Zrt. munkatársaként 
elõször nagyvállalati sales támogatással, majd szindikált és 
projekthitelezéssel foglalkozott. 2013 decemberében 
csatlakozott a társasághoz, ahol jelenleg igazgatóként 
dolgozik. Szabadidejében szívesen sportol, és kulináris 
élvezeteknek hódol.

ÜNNEP TAMÁS 2005 augusztusában csatlakozott az MB 
Partnershez. Több mint  tíz éves munkája során szerteágazó 
tranzakciós tapasztalatot szerzett szinte minden iparágban és 
szektorban, kollégái a magántulajdonú középvállalatok egyik 
legnagyobb tudású hazai ismerõjének tartják. Felsõfokú 
tanulmányait az ELTE Szociológia szakán 2008-ban 
megszerzett diplomával indította, jelenleg a Budapesti 
Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Karának 
gazdálkodás és menedzsment szakirányú végzõs hallgatója.

HAJDU-TAR GABRIELLA 2016 szeptemberében csatlakozott 
kutatóként. A Budapest Közgazdasági- és Államigazgatási 
Egyetemen diplomázott pénzügy/vállalatértékelés 
szakirányon, emellett elvégezte a CEMS MIM üzleti 
mesterképzését és a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt. 
Egyetemi tanulmányait követõen dolgozott az 
MKGI elektronikus közbeszerzésért felelõs fõosztályán, majd 
csatlakozott egy nemzetközi tanácsadó cég kutató 
részlegéhez. Elvégezte az ELTE jogi szakokleveles közgazdász 
képzését. Szabadidejében három gyermeke útját egyengeti.

CSUHAI ÁDÁM 2013-ban egyetemi pénzügyi 
mesterképzésével párhuzamosan kezdte pályafutását a 
Concorde Vállalati Pénzügyek gyakornokaként. Másfél év 
munka és tanulás után, 2015 tavaszától fõállású elemzõként 
támogatja a csapat munkáját. Szabadidejében falmászással 
tartja kondícióját, és ha teheti, vitorlástudását fejleszti a 
magyar tengeren.

MERCZEL LEVENTE  pénzügy alapszakon végzett a Budapest 
Corvinus Egyetemen 2014-ben. Ezen felül pszichológia 
alapszakot szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 
2011-ben és pszichológia mesterszakot a Budapesti Mûszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemen 2014-ben. 2014 és 2016 
között a Danube Fund Private Equity alapnál dolgozott 
elemzõként elsõsorban stratégiai projekteken és 
átvilágításokon. A CMBP-hez 2016 tavaszán csatlakozott. 
Szabadidejében szívesen olvas.
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Szerencsés esetben az SPA (Sales and Purchase 
Agreement) tartalmazza azokat az inputokat, amelyek 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a completion accounts 
megfelelõ tartalommal és formában készüljön el. 

Vannak azonban olyan esetek, amikor az SPA csak 
minimális iránymutatást ad, mint például, hogy a 
completion accounts olyan módon készüljön el, ahogy 
a felvásárolt cég általában eljár a beszámolója 
összeállításánál. Az ily módon összeállított completion 
accounts egyenes út a vitához, mivel nem tartalmazza 
azokat a részletes inputokat, ami szükséges az alapos 
és transzparens munkához. Ez nemcsak a vevõnek és 
az eladónak okozhat problémát, de annak a 
könyvvizsgálónak is, aki véleményezi a completion 
accountsot. 

A jól összerakott SPA tartalmazza azt, hogy milyen 
standard (például IFRS) szerint készüljön el a 
completion accounts, és kitér arra, hogy melyek azok 
a pontok, ahol eltérés lehet és szükséges az adott 
standardtól. Ilyen lehet például az, hogy meghatá-
rozzák, hogy milyen kiegészítõ jegyzetekre kell kitérni. 

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy milyen 
vezetõi becsléseket kell tartalmazzon a completion 
accounts, ide értve a vevõk, a készletek 
értékvesztésének elszámolási módját, illetve a 
készletek értékelésére vonatkozó alapelveket, hiszen itt 
nem feltétlenül kell közvetlen önköltségen bemutatni a 
készleteket, mivel speciális tárgyú pénzügyi kimutatás 
készül, amiben meg lehet határozni más, mind a vevõ, 
mind az eladó számára megfelelõ értékelési metódust. 
Ilyen lehet a piaci ár egy adott idõpontban, vagy annak 
bizonyos százaléka, de lehetõség van más módszer 
alkalmazására is. 

Hasonló a helyzet a céltartalékok képzésével is, 
legyenek azok garanciális, környezetvédelmi vagy 
peres ügyekbõl adódó várható kötelezettségek. 
Érdemes konkretizálni, hogy mely tételeket kell 
figyelembe venni a completion accountsban, milyen 
metódus szerint határozzák meg a megjelenítendõ 
összeget. Például a garanciális céltartalékot az 
értékesített termékekbõl származó árbevétel egy fix 
százalékában határozzák-e meg, illetve, ez elegendõ 
fedezetet nyújt-e a garanciális kötelezettségekre. 

Hogyan követi nyomon a felvásárolt cég a garanciális 
kötelezettségekre fordított tényleges köl tségeket, és az 
valóban korrelál a megképzett céltartalék összegével.

Érdemes tehát elõre gondolkodnunk, mert az SPA-k 
utólagos módosítása csak kevés esetben lehetséges, 
ráadásul elég költségigényes is. Mégis mi az, amit 
akkor tehetünk, ha valamirõl megfeledkeztünk az SPA 
aláírását megelõzõen? Elõször is keressünk olyan 
szakembert, tanácsadót, könyvvizsgálót, akinek 
megfelelõ referenciája és szaktudása van a felvásárlási 
tranzakciókat illetõen. Ha erre nincs lehetõség 
(budget), akkor javasolt a transzparencia mentén 
összeállítani a completion accountsot, és külön 
jegyzetekben bemutatni az alkalmazott standardokat, 
alapelveket, értékelési és becslési eljárásokat. Ezáltal 
a completion accounts felhasználói kellõ információt 
kaphatnak arról, hogy az adott mérlegsorok mit 
tartalmaznak, hogyan lett megállapítva az értékük.

A mai világban azonban a completion accounts 
elkészítésével, a tranzakció lezárásával még nem 
lélegezhetünk fel, fõleg akkor nem, ha a felvásárolt cég 
IFRS szerint készíti el a pénzügyi kimutatásait, vagy 
fontolóra veszi az IFRS-ekre történõ áttérést. Nem kis 
meglepetés érheti azokat a befektetõket, akik nem 
követik nyomon az IFRS-ek várható változásait, különös 
tekintettel az IFRS 16 Lízing standardra. Az IFRS 16 
standardot a jogalkotók azzal a céllal hozták létre, hogy 
megszüntessék az operatív lízing és a pénzügyi lízing 
elszámolásának különbözõségét, illetve azt, hogy a 
gazdálkodók a lízingszerzõdésekbõl eredõ 
kockázatokat megfelelõen ismertessék. Az IFRS 16 
kevés kivételtõl eltekintve kötelezi a gazdálkodókat 
arra, hogy felvegyék a korábban operatív lízing 
keretében bérelt eszközeiket a mérlegükbe a hozzájuk 
tartozó lízing kötelezettségekkel együtt. Ennek 
következtében meg fognak változni a pénzügyi 
mutatószámok, melyek érinthetik a gazdálkodók, terv-
tény elemzését, stratégiáját, piaci megítélését.

A COMPLETION 
ACCOUNTSBAN REJLÕ 
SZÁMVITELI 
KOCKÁZATOK 

A FELVÁSÁRLÁSOKNÁL MA MÁR BEVETT SZOKÁS TANÁCSADÓKAT, 
SZAKÉRTÕKET ALKALMAZNI, EMIATT A LEGTÖBB ESETBEN MEGFELELÕ 
KÖRÜLTEKINTÉSSEL ZAJLIK LE A KONTROLL ÁTADÁSA AZ ÚJ TULAJDONOSNAK. 
A BEVETT GYAKORLAT SZERINT A KONTROLL ÁTADÁSÁVAL EGYIDEJÛLEG EL KELL 
KÉSZÍTENI AZ ÚGYNEVEZETT COMPLETION ACCOUNTS-OT, MELY ALAPJÁN A VEVÕ 
ÉS ELADÓ A VÉTELÁRAT VÉGLEGESÍTI, ÉS MEGTÖRTÉNIK A VÉGSÕ ELSZÁMOLÁS. 

GAÁL EDMOND

ÜZLETFEJLESZTÉSI 
IGAZGATÓ, BEJEGYZETT 
KÖNYVVIZSGÁLÓ, FCCA

EDMOND.GAAL@BDO.HU

BDO MAGYARORSZÁG 
WWW.BDO.HU

Az ily módon összeállított completion 
accounts egyenes út a vitához, mivel 
nem tartalmazza azokat a részletes 
inputokat, ami szükséges az alapos és 
transzparens munkához.

Először is keressünk olyan szakembert, 
tanácsadót, könyvvizsgálót, akinek 
megfelelő referenciája és szaktudása van a 
felvásárlási tranzakciókat illetően. 
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rozzák, hogy milyen kiegészítõ jegyzetekre kell kitérni. 

Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy milyen 
vezetõi becsléseket kell tartalmazzon a completion 
accounts, ide értve a vevõk, a készletek 
értékvesztésének elszámolási módját, illetve a 
készletek értékelésére vonatkozó alapelveket, hiszen itt 
nem feltétlenül kell közvetlen önköltségen bemutatni a 
készleteket, mivel speciális tárgyú pénzügyi kimutatás 
készül, amiben meg lehet határozni más, mind a vevõ, 
mind az eladó számára megfelelõ értékelési metódust. 
Ilyen lehet a piaci ár egy adott idõpontban, vagy annak 
bizonyos százaléka, de lehetõség van más módszer 
alkalmazására is. 

Hasonló a helyzet a céltartalékok képzésével is, 
legyenek azok garanciális, környezetvédelmi vagy 
peres ügyekbõl adódó várható kötelezettségek. 
Érdemes konkretizálni, hogy mely tételeket kell 
figyelembe venni a completion accountsban, milyen 
metódus szerint határozzák meg a megjelenítendõ 
összeget. Például a garanciális céltartalékot az 
értékesített termékekbõl származó árbevétel egy fix 
százalékában határozzák-e meg, illetve, ez elegendõ 
fedezetet nyújt-e a garanciális kötelezettségekre. 

Hogyan követi nyomon a felvásárolt cég a garanciális 
kötelezettségekre fordított tényleges köl tségeket, és az 
valóban korrelál a megképzett céltartalék összegével.

Érdemes tehát elõre gondolkodnunk, mert az SPA-k 
utólagos módosítása csak kevés esetben lehetséges, 
ráadásul elég költségigényes is. Mégis mi az, amit 
akkor tehetünk, ha valamirõl megfeledkeztünk az SPA 
aláírását megelõzõen? Elõször is keressünk olyan 
szakembert, tanácsadót, könyvvizsgálót, akinek 
megfelelõ referenciája és szaktudása van a felvásárlási 
tranzakciókat illetõen. Ha erre nincs lehetõség 
(budget), akkor javasolt a transzparencia mentén 
összeállítani a completion accountsot, és külön 
jegyzetekben bemutatni az alkalmazott standardokat, 
alapelveket, értékelési és becslési eljárásokat. Ezáltal 
a completion accounts felhasználói kellõ információt 
kaphatnak arról, hogy az adott mérlegsorok mit 
tartalmaznak, hogyan lett megállapítva az értékük.

A mai világban azonban a completion accounts 
elkészítésével, a tranzakció lezárásával még nem 
lélegezhetünk fel, fõleg akkor nem, ha a felvásárolt cég 
IFRS szerint készíti el a pénzügyi kimutatásait, vagy 
fontolóra veszi az IFRS-ekre történõ áttérést. Nem kis 
meglepetés érheti azokat a befektetõket, akik nem 
követik nyomon az IFRS-ek várható változásait, különös 
tekintettel az IFRS 16 Lízing standardra. Az IFRS 16 
standardot a jogalkotók azzal a céllal hozták létre, hogy 
megszüntessék az operatív lízing és a pénzügyi lízing 
elszámolásának különbözõségét, illetve azt, hogy a 
gazdálkodók a lízingszerzõdésekbõl eredõ 
kockázatokat megfelelõen ismertessék. Az IFRS 16 
kevés kivételtõl eltekintve kötelezi a gazdálkodókat 
arra, hogy felvegyék a korábban operatív lízing 
keretében bérelt eszközeiket a mérlegükbe a hozzájuk 
tartozó lízing kötelezettségekkel együtt. Ennek 
következtében meg fognak változni a pénzügyi 
mutatószámok, melyek érinthetik a gazdálkodók, terv-
tény elemzését, stratégiáját, piaci megítélését.

A COMPLETION 
ACCOUNTSBAN REJLÕ 
SZÁMVITELI 
KOCKÁZATOK 

A FELVÁSÁRLÁSOKNÁL MA MÁR BEVETT SZOKÁS TANÁCSADÓKAT, 
SZAKÉRTÕKET ALKALMAZNI, EMIATT A LEGTÖBB ESETBEN MEGFELELÕ 
KÖRÜLTEKINTÉSSEL ZAJLIK LE A KONTROLL ÁTADÁSA AZ ÚJ TULAJDONOSNAK. 
A BEVETT GYAKORLAT SZERINT A KONTROLL ÁTADÁSÁVAL EGYIDEJÛLEG EL KELL 
KÉSZÍTENI AZ ÚGYNEVEZETT COMPLETION ACCOUNTS-OT, MELY ALAPJÁN A VEVÕ 
ÉS ELADÓ A VÉTELÁRAT VÉGLEGESÍTI, ÉS MEGTÖRTÉNIK A VÉGSÕ ELSZÁMOLÁS. 

GAÁL EDMOND

ÜZLETFEJLESZTÉSI 
IGAZGATÓ, BEJEGYZETT 
KÖNYVVIZSGÁLÓ, FCCA

EDMOND.GAAL@BDO.HU

BDO MAGYARORSZÁG 
WWW.BDO.HU

Az ily módon összeállított completion 
accounts egyenes út a vitához, mivel 
nem tartalmazza azokat a részletes 
inputokat, ami szükséges az alapos és 
transzparens munkához.

Először is keressünk olyan szakembert, 
tanácsadót, könyvvizsgálót, akinek 
megfelelő referenciája és szaktudása van a 
felvásárlási tranzakciókat illetően. 
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Ez azonban nem mindig történik így. Vállalatfelvásárlási 
ügyletekben 2016 során több alkalommal is felmerült 
vita a szerzõdõ felek között, amikor újra elõ kellett 
venni a szerzõdést. Ezekbõl az esetekbõl válogattunk – 
nem utolsósorban annak bemutatására, hogy mikor 
kellõen körülbástyázott egy szerzõdés, vagy éppen 
mikor derül ki utólag, hogy a felek sajnos nem 
gondoltak valamire a szerzõdés megkötésekor. 

BÁNATPÉNZ KIKÖTÉSE
Egy M&A tranzakció során a felek által elõször aláírásra 
kerülõ dokumentum a szándéknyilatkozat, mely 
körvonalazza a megvalósítani kívánt ügylet fõ 

paramétereit és feltételeit. Míg a szándéknyilatkozat 
alapvetõen az üzleti feltételeket foglalja össze, nem árt 
jogi szempontból már itt is résen lenni.

Mivel a szándéknyilatkozat aláírását követõen mindkét 
fél költséget és idõt áldoz a tranzakció 
megvalósítására, mindenki biztos akar lenni abban, 
hogy a másik félnek is komolyak a szándékai. Ezért 
felmerülhet bánatpénz kikötése, amelyet a szerzõdés 
megkötését valós üzleti indok nélkül megtagadó fél 
köteles megfizetni a másik fél számára. Ilyen kikötést 
alkalmaztak a felek egy, a tavalyi év során tervezett 
tranzakcióban is. 

A tranzakció azonban meghiúsult, amelynek fõ oka az 
volt, hogy megváltoztak a vevõ üzleti elképzelései. 
Kérdés az volt, hogy kötelezhetõ-e a vevõ a bánatpénz 
megfizetésére. A szándéknyilatkozat szerencsére 
precízen és szigorúan lett megfogalmazva: a 
bánatpénz-fizetési kötelezettség beáll minden olyan 
esetben, amikor valamely fél nem egy általa korábban 
nem ismert tény, vagy az átvilágítás során felmerülõ 
lényeges hiányosság miatt áll el a szerzõdés 
megkötésétõl. Mivel elég nyilvánvalóan a fenti esetek 
egyike sem állt fenn, ezért a vevõjelölt kénytelen volt 
elismerni a bánatpénz jogosságát. 

A ZÁRÁSI ELSZÁMOLÁS 
KIMUNKÁLT MEGFOGALMAZÁSA
Egy másik ügyletben a felek részvény-adásvételi 
szerzõdést kötöttek, amely teljesítésének legfõbb 
zárási feltétele a versenyhivatal jóváhagyása volt. 
A felek a tranzakciót követõen idõben be is nyújtották a 
versenyhivatalhoz az engedély iránti kérelmet. A felek 
úgy tervezték, hogy a versenyhivatal az engedélyt pár 
héten belül kiadja. 

A versenyhivatali engedély azonban folyamatosan 
húzódott, és a GVH végül csaknem hat hónap elteltével 
adta ki az engedélyt. Ez az eladónak több szempontból 
is üzleti hátrányt jelentett. Egyrészt a vételár összege a 
társaság záráskori sajáttõke-értékéhez volt kötve – 
márpedig a társaság felek által is ismert veszteséges 
mûködése miatt ez az érték folyamatosan csökkent. 
Hátrányos volt az eladóra nézve a devizaárfolyamok 
idõközben bekövetkezett változása is. Az eladó érvként 
hozta fel, hogy a zárásig felmerült körülmények mind-
mind elõnyt jelentettek a másik fél számára, hiszen a 
vevõ hasznosítani tudta a céltársaság felhalmozott 
veszteségét.

A leporolt szerzõdés azonban egyértelmû és 
kategorikus volt: a vételár végsõ megállapításánál csak 
és kizárólag a társaság záráskori pénzügyi mutatói 
játszottak szerepet, minden egyéb, az aláírás és a zárás 
között felmerült körülmény irreleváns volt. Míg egyik 
oldalról a vevõ ügyvédje jó munkát végzett, addig egy, 
az eladó részérõl prudensen eljáró jogi tanácsadó 
valószínûleg felkészült volna arra, hogy a 
versenyhivatal engedélye nem feltétlenül érkezik meg 
pár héten belül, és egy hosszú zárási idõszak alatt 
elmozdulhatnak a felek közötti erõviszonyok. Ez 
azonban elmaradt, így teljesen az eladónak kellett 
viselnie a versenyhivatali eljárás elhúzódásából eredõ 
hátrányokat.

A NEM KEZELT FELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT
A kérdéses tranzakcióban a vevõ az eladótól egy nagy 
értékû ingatlant vásárolt meg. A tárgyalások során a 
felek nem fordítottak különösebb figyelmet arra, hogy 
az eladó az ingatlant korábban milyen feltételekkel, 
milyen áron szerezte. Erre a vevõ tanácsadói sem 
kérdeztek rá, valamint erre vonatkozólag sem pénzügyi, 
sem jogi átvilágítást nem folytatott a vevõ. Az 
adásvételi szerzõdés aláírásra és megkötésre került, a 
vevõ a vételárat megfizette.

A vevõt a meglepetés csak azt követõen érte, amikor 
pár hónappal késõbb annak az idõközben felszámolás 
alá került társaságnak a felszámolója, amelytõl az 
eladó az ingatlant a tranzakciót megelõzõen szerezte, 
bíróság elõtt megtámadta a szerzõdést. A felszámoló 
szerint ugyanis az eladó a tranzakció tárgyát képezõ 
ingatlant rendkívül alacsony áron, feltûnõ 
értékkülönbözettel szerezte, ezért a bíróságtól kérte az 
eredeti adásvétel érvénytelenségének a kimondását. 
Ez meg, végsõ soron, azt jelentette, hogy az új vevõ 
sem tudta érvényesen megvásárolni az ingatlant, hiába 
fizette meg annak teljes vételárát. 

Az ügyben a bírósági eljárás még mindig folyamatban 
van, de a vevõnek nem jók az esélyei. Valószínûleg 
jobbak lettek volna, ha a vevõ vagy jogi képviselõje 
megismerte volna az ingatlan eladó általi 
megszerzésének körülményeit, és a megtámadási 
kockázat ismeretében a szerzõdésben biztosítékot 
követeltek volna, vagy az ügyletet valamely eltérõ 
módon strukturálták volna meg.

MI EBBÕL A TANULSÁG?
Mint ahogy a puding próbája az evés, a jó jogi munka 
próbája az, ha a felek a szerzõdést késõbb újra 
elõveszik és értelmezik. Ha alapos a szerzõdés 
készítésekor és tárgyalásakor végzett jogi munka, úgy 
kisebb az esélye annak, hogy a szerzõdõ feleket 
meglepetés fogja érni.

AMIKOR A SZERZÕDÉS 
KIKERÜL A PÁNCÉL-
SZEKRÉNYBÕL

AHOGY MONDANI SZOKÁS, A LEGJOBB SZERZÕDÉS AZ, AMELY 
ALÁÍRÁS UTÁN BEKERÜL EGY PÁNCÉLSZEKRÉNY MÉLYÉRE ÉS SOHA 
NEM IS KERÜL ELÕ ONNAN. EZ UGYANIS ANNAK A JELE, HOGY 
MINDKÉT FÉL ELÉGEDETT AZ ÜZLETTEL, ÉS EGYIKNEK SINCS OKA 
ARRA, HOGY VALAHA IS MEGNÉZZE: MI VAN LEÍRVA A SZERZÕDÉSBEN. 

DR. JALSOVSZKY PÁL
ÜGYVÉD, IRODAVEZETÕ

JALSOVSZKY ÜGYVÉDI IRODA

PJALSOVSZKY@
JALSOVSZKY.COM

Mint ahogy a puding próbája az evés, a jó jogi munka próbája az, ha a 
felek a szerződést később újra előveszik és értelmezik. Ha alapos a 
szerződés készítésekor és tárgyalásakor végzett jogi munka, úgy kisebb 
az esélye annak, hogy a szerződő feleket meglepetés fogja érni.
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Ez azonban nem mindig történik így. Vállalatfelvásárlási 
ügyletekben 2016 során több alkalommal is felmerült 
vita a szerzõdõ felek között, amikor újra elõ kellett 
venni a szerzõdést. Ezekbõl az esetekbõl válogattunk – 
nem utolsósorban annak bemutatására, hogy mikor 
kellõen körülbástyázott egy szerzõdés, vagy éppen 
mikor derül ki utólag, hogy a felek sajnos nem 
gondoltak valamire a szerzõdés megkötésekor. 

BÁNATPÉNZ KIKÖTÉSE
Egy M&A tranzakció során a felek által elõször aláírásra 
kerülõ dokumentum a szándéknyilatkozat, mely 
körvonalazza a megvalósítani kívánt ügylet fõ 

paramétereit és feltételeit. Míg a szándéknyilatkozat 
alapvetõen az üzleti feltételeket foglalja össze, nem árt 
jogi szempontból már itt is résen lenni.

Mivel a szándéknyilatkozat aláírását követõen mindkét 
fél költséget és idõt áldoz a tranzakció 
megvalósítására, mindenki biztos akar lenni abban, 
hogy a másik félnek is komolyak a szándékai. Ezért 
felmerülhet bánatpénz kikötése, amelyet a szerzõdés 
megkötését valós üzleti indok nélkül megtagadó fél 
köteles megfizetni a másik fél számára. Ilyen kikötést 
alkalmaztak a felek egy, a tavalyi év során tervezett 
tranzakcióban is. 

A tranzakció azonban meghiúsult, amelynek fõ oka az 
volt, hogy megváltoztak a vevõ üzleti elképzelései. 
Kérdés az volt, hogy kötelezhetõ-e a vevõ a bánatpénz 
megfizetésére. A szándéknyilatkozat szerencsére 
precízen és szigorúan lett megfogalmazva: a 
bánatpénz-fizetési kötelezettség beáll minden olyan 
esetben, amikor valamely fél nem egy általa korábban 
nem ismert tény, vagy az átvilágítás során felmerülõ 
lényeges hiányosság miatt áll el a szerzõdés 
megkötésétõl. Mivel elég nyilvánvalóan a fenti esetek 
egyike sem állt fenn, ezért a vevõjelölt kénytelen volt 
elismerni a bánatpénz jogosságát. 

A ZÁRÁSI ELSZÁMOLÁS 
KIMUNKÁLT MEGFOGALMAZÁSA
Egy másik ügyletben a felek részvény-adásvételi 
szerzõdést kötöttek, amely teljesítésének legfõbb 
zárási feltétele a versenyhivatal jóváhagyása volt. 
A felek a tranzakciót követõen idõben be is nyújtották a 
versenyhivatalhoz az engedély iránti kérelmet. A felek 
úgy tervezték, hogy a versenyhivatal az engedélyt pár 
héten belül kiadja. 

A versenyhivatali engedély azonban folyamatosan 
húzódott, és a GVH végül csaknem hat hónap elteltével 
adta ki az engedélyt. Ez az eladónak több szempontból 
is üzleti hátrányt jelentett. Egyrészt a vételár összege a 
társaság záráskori sajáttõke-értékéhez volt kötve – 
márpedig a társaság felek által is ismert veszteséges 
mûködése miatt ez az érték folyamatosan csökkent. 
Hátrányos volt az eladóra nézve a devizaárfolyamok 
idõközben bekövetkezett változása is. Az eladó érvként 
hozta fel, hogy a zárásig felmerült körülmények mind-
mind elõnyt jelentettek a másik fél számára, hiszen a 
vevõ hasznosítani tudta a céltársaság felhalmozott 
veszteségét.

A leporolt szerzõdés azonban egyértelmû és 
kategorikus volt: a vételár végsõ megállapításánál csak 
és kizárólag a társaság záráskori pénzügyi mutatói 
játszottak szerepet, minden egyéb, az aláírás és a zárás 
között felmerült körülmény irreleváns volt. Míg egyik 
oldalról a vevõ ügyvédje jó munkát végzett, addig egy, 
az eladó részérõl prudensen eljáró jogi tanácsadó 
valószínûleg felkészült volna arra, hogy a 
versenyhivatal engedélye nem feltétlenül érkezik meg 
pár héten belül, és egy hosszú zárási idõszak alatt 
elmozdulhatnak a felek közötti erõviszonyok. Ez 
azonban elmaradt, így teljesen az eladónak kellett 
viselnie a versenyhivatali eljárás elhúzódásából eredõ 
hátrányokat.

A NEM KEZELT FELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT
A kérdéses tranzakcióban a vevõ az eladótól egy nagy 
értékû ingatlant vásárolt meg. A tárgyalások során a 
felek nem fordítottak különösebb figyelmet arra, hogy 
az eladó az ingatlant korábban milyen feltételekkel, 
milyen áron szerezte. Erre a vevõ tanácsadói sem 
kérdeztek rá, valamint erre vonatkozólag sem pénzügyi, 
sem jogi átvilágítást nem folytatott a vevõ. Az 
adásvételi szerzõdés aláírásra és megkötésre került, a 
vevõ a vételárat megfizette.

A vevõt a meglepetés csak azt követõen érte, amikor 
pár hónappal késõbb annak az idõközben felszámolás 
alá került társaságnak a felszámolója, amelytõl az 
eladó az ingatlant a tranzakciót megelõzõen szerezte, 
bíróság elõtt megtámadta a szerzõdést. A felszámoló 
szerint ugyanis az eladó a tranzakció tárgyát képezõ 
ingatlant rendkívül alacsony áron, feltûnõ 
értékkülönbözettel szerezte, ezért a bíróságtól kérte az 
eredeti adásvétel érvénytelenségének a kimondását. 
Ez meg, végsõ soron, azt jelentette, hogy az új vevõ 
sem tudta érvényesen megvásárolni az ingatlant, hiába 
fizette meg annak teljes vételárát. 

Az ügyben a bírósági eljárás még mindig folyamatban 
van, de a vevõnek nem jók az esélyei. Valószínûleg 
jobbak lettek volna, ha a vevõ vagy jogi képviselõje 
megismerte volna az ingatlan eladó általi 
megszerzésének körülményeit, és a megtámadási 
kockázat ismeretében a szerzõdésben biztosítékot 
követeltek volna, vagy az ügyletet valamely eltérõ 
módon strukturálták volna meg.

MI EBBÕL A TANULSÁG?
Mint ahogy a puding próbája az evés, a jó jogi munka 
próbája az, ha a felek a szerzõdést késõbb újra 
elõveszik és értelmezik. Ha alapos a szerzõdés 
készítésekor és tárgyalásakor végzett jogi munka, úgy 
kisebb az esélye annak, hogy a szerzõdõ feleket 
meglepetés fogja érni.

AMIKOR A SZERZÕDÉS 
KIKERÜL A PÁNCÉL-
SZEKRÉNYBÕL

AHOGY MONDANI SZOKÁS, A LEGJOBB SZERZÕDÉS AZ, AMELY 
ALÁÍRÁS UTÁN BEKERÜL EGY PÁNCÉLSZEKRÉNY MÉLYÉRE ÉS SOHA 
NEM IS KERÜL ELÕ ONNAN. EZ UGYANIS ANNAK A JELE, HOGY 
MINDKÉT FÉL ELÉGEDETT AZ ÜZLETTEL, ÉS EGYIKNEK SINCS OKA 
ARRA, HOGY VALAHA IS MEGNÉZZE: MI VAN LEÍRVA A SZERZÕDÉSBEN. 

DR. JALSOVSZKY PÁL
ÜGYVÉD, IRODAVEZETÕ

JALSOVSZKY ÜGYVÉDI IRODA

PJALSOVSZKY@
JALSOVSZKY.COM

Mint ahogy a puding próbája az evés, a jó jogi munka próbája az, ha a 
felek a szerződést később újra előveszik és értelmezik. Ha alapos a 
szerződés készítésekor és tárgyalásakor végzett jogi munka, úgy kisebb 
az esélye annak, hogy a szerződő feleket meglepetés fogja érni.
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menedzsment tagja maradt. Mindkét cég irányításában 
részt vesz Fazekas Attila, aki korábban a Henkelnél 
szerzett vezetõi és csomagolóanyag-ipari 
tapasztalatokat, az elmúlt két évben pedig a Box Print 
ügyvezetõjeként ért el jelentõs eredményeket Szabados 
Gyöngyvér alapító-tulajdonos mellett.

MIKOR ÉS MIÉRT DÖNTÖTTÉL A CÉLTÁRSASÁG 
MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL? VOLTAK MÁS ÉRDEKLÕDÕK 
A CÉLTÁRSASÁGRA (FSD PACKAGING)?
A Box Print esetében arra törekedtünk, hogy több lábra 
álljunk, diverzifikáljunk: ezért több irányban kezdtünk 
gondolkodni a növekedési lehetõségekrõl. Elõször házon 
belül építettünk ki egy ütõképes értékesítési csapatot az 
elmúlt két év során, majd – látva, hogy kapacitás híján 
gondok lehetnek a középtávú növekedési terveinkkel – 
a tavalyi év második felében számba vettük a piacon 
meglévõ, hasonló tevékenységet folytató akvizíciós 
célpontokat. Több céltársaságot is megnéztünk a 
kezdeti idõben. Másrészrõl vidéken, Körösladány 
térségében egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy a Box 
Printnek nehézségei támadtak a szakemberhiánnyal.
Összefoglalva, három problémával szembesült a 
tulajdonosi körünk: nem volt megfelelõ gépparkunk; a 
meglevõ gépekkel a kapacitások felsõ határát is elértük; 
illetve  folyamatos szakemberhiány súlyosbította a 
nehézségeinket. Ekkor kezdtünk el komolyabban 
nézegetni felvásárlási célpontokat. Így találtunk rá az 
FSD Packagingre, ahol a tulajdonos már egy ideje 
exitben gondolkodott, addigra több potenciális vevõvel 
is tárgyalt, de velük végül nem sikerült megállapodnia. 

MI VOLT AZ OKA, HOGY A TRANZAKCIÓS FOLYAMATOT 
EGYEDÜL FOGTAD ÖSSZE, ÉS NEM HAGYTAD TELJES 
EGÉSZÉBEN EGY TRANZAKCIÓS TANÁCSADÓRA?
Azt vallom, hogy felsõ vezetõként „nemcsak a cégben, 
hanem – és fõként – a cégen kell dolgoznom.” Én inkább 

tekintem magamat stratégának, aki bár ügyel a 
részletekre, de nem veszik el bennük: nem vagyok az a 
mikromenedzser-típus. Korábbi multis tapasztalataimat 
is közép- és felsõ vezetõként szereztem. Ebbe „nõttem 
bele”. Megértem, hogy mindenkinek van erõssége, ezért 
általában inkább döntök úgy, hogy magam köré gyûjtöm 
az egyes területeken a legjobb szakembereket, 
„felhatalmazom õket”, együtt meghatározzuk a célokat, 
rendszereket, eszközöket, folyamatokat, és inkább mint 
egyfajta karmester vezénylem a csapatot. Így történt az 
akvizícióval is: kiválasztottam azokat a szakembereket, 
akiket már ismertem és megbíztam bennük, fontos 
szempont volt, hogy a szakértõim már láttak és csináltak 
is tranzakciókat korábban: így velem együtt a csapatot a 
könyvvizsgálónk, a tranzakciós jogászunk és a 
kereskedelmi vezetõnk alkotta. Már a folyamat elejétõl 
benne akartam lenni a felvásárlási folyamatban, és 
alaposan fel is akartam készülni az akvizíció utáni 
integrációra. 

Minden jelentõs mérföldkövet azonban leegyeztettem a 
Concorde MB Partnersszel, mielõtt tovább léptünk 
volna. Ezúton is köszönöm Nektek a háttértámogatást, 
ami jelentõs biztonságérzetet adott nekem abban, hogy 
jó úton haladunk a tranzakcióval.

MILYEN MEGLEPETÉSEK ÉRTEK 
A HOSSZÚ FOLYAMAT SORÁN? TANULSÁGOK? 
A banki folyamatok elhúzódása engem is meglepett, 
kevesebbre becsültem az átfutási idõt. De annyiban 
szeretném megvédeni a hitelezõ bankot, hogy mivel az 
MNB Növekedési Program keretén belül vettük fel az 
akvizíciós hitelt, ezért plusz egy elbírálási körrel még 
számolnunk kellett. Illetve még volt egy fontos 
momentum, amiért elhúzódott a folyamat: a helyi 
UniCredit-fióknál ez volt az elsõ ilyen típusú MNB-s 
konstrukció, ezért akkor alakították ki az engedélyezési 
folyamatokat, ami tovább lassította az ügymenetet. 

Az egész tranzakciós folyamat mindösszesen 6-7 
hónapig tartott, ami – ahogy tapasztalt M&A 
szakemberektõl hallom – tranzakciós mértékegységgel 
mérve is gyorsnak számít: persze ehhez kellett az eladó 
rugalmassága és az, hogy mind az eladói, mind a vevõi 
oldalon elég gyorsan megértettük a folyamat 
nehézségeit, és tudtuk orvosolni az idõközben felmerülõ 
nehézségeket. 

HOGYAN ÉRZED, MILYEN FONTOSABB 
KOMPROMISSZUMOKAT KELLETT KÖTNI AZ ELADÓVAL 
A SIKERES VÉGKIFEJLET ÉRDEKÉBEN? MI VOLT AZ OKA 
ANNAK, HOGY NEMCSAK EGY EGYSZERÛ 
CÉGFELVÁSÁRLÁST HAJTOTTATOK VÉGRE, DE UTÁNA 
ELKEZDTÉTEK A KÉT TÁRSASÁG ÖSSZEOLVASZTÁSÁT IS?
Az eladó részérõl kellett valamennyi kompromisszum-
készség, hogy a tranzakció után is a társaságnál marad 

egy-két éves idõszakra. Mindannyian beláttuk, hogy 
továbbra is szükség lesz az új szervezetben Palik Endre 
szakmai tapasztalatára, aki mind résztulajdonosként, 
mind egyik ügyvezetõként folytatja munkáját a BOX 
PRINT-FSD-ben. Ahogy az elején említettem, az FSD 
2017 év elején beolvadt a BOX PRINT-be és az akvizíció 
utáni integrációnak is komolyan kell fókuszálnia a már 
egységes, fuzionált társaság szervezeti változásaira. Ez 
fontos tényezõ, mivel úgy érezzük, hogy ezáltal még 
inkább sikerül megvalósítani azt az akvizíciós szinergia 
tételt, mely szerint 1+1 az nem kettõ, hanem három 
lesz. A beolvadásra mint egyfajta kompromisszumra 
elsõsorban azért volt szükség, mert multinacionális 
partnereink elvárják tõlünk, hogy limitáljuk az egymástól 
való függésünket (azaz az összforgalom arányos 
árbevételünket), ezért egy cégben kell kimutatnunk 
nagyobb árbevételt. Ezzel az akvizícióval ez maximálisan 
megvalósult, tehát a meglévõ multinacionális 
partnereinknél is újabb távlatok nyíltak a növekedésre 
belföldön és külföldön egyaránt.

VOLT OLYAN FÉLELMED TULAJDONOSKÉNT, VEVÕKÉNT, HOGY 
A CÉGFELVÁSÁRLÁS HÍRE NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLHET ÉS EZ 
ROMBOLHATJA MAJD AZ ELADÓ ÉRDEKÉT, ÜZLETÉT? VOLT 
EZZEL KAPCSOLATOS ROSSZ TAPASZTALAT?
Nagyon jól mûködött a titoktartás a két cég között, 
egyáltalán nem szivárgott ki információ. Azt látom, hogy 
a piacot nagyon meglepte az akvizíciós hír. Másrészrõl a 
tulajdonosok nagy hangsúlyt fektettek a külsõ és belsõ 
kommunikációra és a felkészülésre, az elõkészületekre. 
Nem voltak tehát kifejezetten rossz tapasztalataink, 
mindenki nagyon felkészült és tapasztalt volt, a vállalt 
határidõket mindenki tudta teljesíteni. 

MI LESZ A FÕBB TERÜLET MOST A RÉSZEDRÕL? 
AZ INTEGRÁCIÓBAN IS ENNYIRE KOMOLYAN RÉSZT FOGSZ 
VENNI? TOVÁBBI TERVEK?
A tervem az, hogy – a mûködési modellt illetõen – a 
mostani „vállalkozásokból” egy rugalmas „vállalatot” 
építsünk. Ehhez szükség van komoly, tapasztalt, idegen 
nyelvet beszélõ szakemberekre. Ezért is fektetünk nagy 
hangsúlyt a menedzsmentre, a képzésekre és a 
kommunikációra. Külön szakértõ menedzsment-
csapata lesz tehát a fúzió utáni társaságnak. 
Ezek után (is) maximálisan az integrációra fogok 
fókuszálni, az idõm nagy részét arra fordítom majd, hogy 
ez minél zökkenõmentesebben történjen.  
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A Box Print Kft. 1998-ban alakult családi 
vállalkozásként, de mára középvállalattá nõtte ki magát. 
A cég jellemzõen a nagyvállalati szektort szolgálja ki 
itthon és külföldön egyaránt. A vállalkozás öntapadó 
címkék és bliszterkartonok sorozatgyártására 
specializálódott. Tekercses nyomtatású termékeit flexo, 
íves nyomtatású termékeit pedig ofszet technológiával 
állítja elõ. Éves nettó árbevétele 2015-ben meghaladta 
az 1,1 milliárd forintot. Termékeik a világ 30 országában 
vannak jelen. 2013-ban közel 200 millió terméket 
szállítottak ki, jelentõsebb vevõi reklamáció nélkül. 
2006 óta ISO 9001:2001 minõségirányítási rendszert 
mûködtetnek.

Az FSD Packaging széles termékszortimenttel 
rendelkezik; faltkarton csomagolóanyagok, ofszet 
kasírozott termékek, kereskedelmi displayek, POS és 
POP termékek fejlesztésével és kivitelezésével is 
foglalkoznak. A nyomda éves nettó árbevétele 2015-ben 
meghaladta a 900 millió forintot. Az FSD Packaging 
tulajdonos-alapítója felismerte, hogy a fenntartható 
növekedéshez szükséges lépéseket együtt sokkal 
könnyebben tudják megtenni.

A Körösladányban mûködõ Box Print 49 fõ állandó 
munkatársat foglalkoztat, 71-en dolgoznak az FSD 
Packaging dunaharaszti nyomdájában. „Gépparkunk, 
ügyfélkörünk és személyi állományunk nagyon jól 
kiegészíti egymást ahhoz, hogy partnereink igényeit 
hatékonyabban és szélesebb termékpalettával 
szolgálhassuk ki. Eddigi sikereinket a stabil 
partnerkapcsolatokra alapoztuk, a következõ 
idõszakban ügyfeleink megtartására és magas 
színvonalú kiszolgálására fogunk törekedni” – mondta a 
tranzakcióval kapcsolatban Fazekas Attila, a Box Print 
ügyvezetõje. Palik Endre, az FSD Packaging alapítója 
tulajdonosként és ügyvezetõként továbbra is a 

CSOMAGOLÓANYAG- 
GYÁRTÓ MAGYAR KKV-K 
EGYESÍTIK EREJÜKET

ERÕFORRÁSOKAT ÉS TAPASZTALATOKAT EGYESÍT KÉT MAGYAR TULAJDONÚ 
CSOMAGOLÓANYAGOKAT GYÁRTÓ NYOMDA. A BOX PRINT KFT. HAT HÓNAPOS ELÕKÉSZÍTÉST 
KÖVETÕEN 2016 NYARÁN TÖBBSÉGI TULAJDONRÉSZT SZERZETT AZ FSD PACKAGING KFT-BEN. 
A KÉT CÉG HOSSZÚ TÁVÚ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE KÉSZÜL: 2017 ELEJÉN AZ FSD PACKAGING 
BEOLVADT A BOX PRINTBE. MIND A BOX PRINT KFT., MIND AZ FSD PACKAGING KFT. CSALÁDI 
VÁLLALKOZÁSKÉNT INDULT, ELSÕSORBAN AZ FMCG-SZEKTORNAK, VALAMINT MEZÕGAZDASÁGI 
ÉS EGYÉB IPARI GYÁRTÓ CÉGEKNEK SZÁLLÍTANAK BE KÜLÖNBÖZÕ CSOMAGOLÓANYAGOKAT. 

INTERJÚ FAZEKAS ATTILÁVAL A TRANZAKCIÓ 
TANULSÁGAIRÓL, NEHÉZSÉGEIRŐL BUKTATÓIRÓL
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menedzsment tagja maradt. Mindkét cég irányításában 
részt vesz Fazekas Attila, aki korábban a Henkelnél 
szerzett vezetõi és csomagolóanyag-ipari 
tapasztalatokat, az elmúlt két évben pedig a Box Print 
ügyvezetõjeként ért el jelentõs eredményeket Szabados 
Gyöngyvér alapító-tulajdonos mellett.

MIKOR ÉS MIÉRT DÖNTÖTTÉL A CÉLTÁRSASÁG 
MEGVÁSÁRLÁSÁRÓL? VOLTAK MÁS ÉRDEKLÕDÕK 
A CÉLTÁRSASÁGRA (FSD PACKAGING)?
A Box Print esetében arra törekedtünk, hogy több lábra 
álljunk, diverzifikáljunk: ezért több irányban kezdtünk 
gondolkodni a növekedési lehetõségekrõl. Elõször házon 
belül építettünk ki egy ütõképes értékesítési csapatot az 
elmúlt két év során, majd – látva, hogy kapacitás híján 
gondok lehetnek a középtávú növekedési terveinkkel – 
a tavalyi év második felében számba vettük a piacon 
meglévõ, hasonló tevékenységet folytató akvizíciós 
célpontokat. Több céltársaságot is megnéztünk a 
kezdeti idõben. Másrészrõl vidéken, Körösladány 
térségében egyre inkább azt tapasztaltuk, hogy a Box 
Printnek nehézségei támadtak a szakemberhiánnyal.
Összefoglalva, három problémával szembesült a 
tulajdonosi körünk: nem volt megfelelõ gépparkunk; a 
meglevõ gépekkel a kapacitások felsõ határát is elértük; 
illetve  folyamatos szakemberhiány súlyosbította a 
nehézségeinket. Ekkor kezdtünk el komolyabban 
nézegetni felvásárlási célpontokat. Így találtunk rá az 
FSD Packagingre, ahol a tulajdonos már egy ideje 
exitben gondolkodott, addigra több potenciális vevõvel 
is tárgyalt, de velük végül nem sikerült megállapodnia. 

MI VOLT AZ OKA, HOGY A TRANZAKCIÓS FOLYAMATOT 
EGYEDÜL FOGTAD ÖSSZE, ÉS NEM HAGYTAD TELJES 
EGÉSZÉBEN EGY TRANZAKCIÓS TANÁCSADÓRA?
Azt vallom, hogy felsõ vezetõként „nemcsak a cégben, 
hanem – és fõként – a cégen kell dolgoznom.” Én inkább 

tekintem magamat stratégának, aki bár ügyel a 
részletekre, de nem veszik el bennük: nem vagyok az a 
mikromenedzser-típus. Korábbi multis tapasztalataimat 
is közép- és felsõ vezetõként szereztem. Ebbe „nõttem 
bele”. Megértem, hogy mindenkinek van erõssége, ezért 
általában inkább döntök úgy, hogy magam köré gyûjtöm 
az egyes területeken a legjobb szakembereket, 
„felhatalmazom õket”, együtt meghatározzuk a célokat, 
rendszereket, eszközöket, folyamatokat, és inkább mint 
egyfajta karmester vezénylem a csapatot. Így történt az 
akvizícióval is: kiválasztottam azokat a szakembereket, 
akiket már ismertem és megbíztam bennük, fontos 
szempont volt, hogy a szakértõim már láttak és csináltak 
is tranzakciókat korábban: így velem együtt a csapatot a 
könyvvizsgálónk, a tranzakciós jogászunk és a 
kereskedelmi vezetõnk alkotta. Már a folyamat elejétõl 
benne akartam lenni a felvásárlási folyamatban, és 
alaposan fel is akartam készülni az akvizíció utáni 
integrációra. 

Minden jelentõs mérföldkövet azonban leegyeztettem a 
Concorde MB Partnersszel, mielõtt tovább léptünk 
volna. Ezúton is köszönöm Nektek a háttértámogatást, 
ami jelentõs biztonságérzetet adott nekem abban, hogy 
jó úton haladunk a tranzakcióval.

MILYEN MEGLEPETÉSEK ÉRTEK 
A HOSSZÚ FOLYAMAT SORÁN? TANULSÁGOK? 
A banki folyamatok elhúzódása engem is meglepett, 
kevesebbre becsültem az átfutási idõt. De annyiban 
szeretném megvédeni a hitelezõ bankot, hogy mivel az 
MNB Növekedési Program keretén belül vettük fel az 
akvizíciós hitelt, ezért plusz egy elbírálási körrel még 
számolnunk kellett. Illetve még volt egy fontos 
momentum, amiért elhúzódott a folyamat: a helyi 
UniCredit-fióknál ez volt az elsõ ilyen típusú MNB-s 
konstrukció, ezért akkor alakították ki az engedélyezési 
folyamatokat, ami tovább lassította az ügymenetet. 

Az egész tranzakciós folyamat mindösszesen 6-7 
hónapig tartott, ami – ahogy tapasztalt M&A 
szakemberektõl hallom – tranzakciós mértékegységgel 
mérve is gyorsnak számít: persze ehhez kellett az eladó 
rugalmassága és az, hogy mind az eladói, mind a vevõi 
oldalon elég gyorsan megértettük a folyamat 
nehézségeit, és tudtuk orvosolni az idõközben felmerülõ 
nehézségeket. 

HOGYAN ÉRZED, MILYEN FONTOSABB 
KOMPROMISSZUMOKAT KELLETT KÖTNI AZ ELADÓVAL 
A SIKERES VÉGKIFEJLET ÉRDEKÉBEN? MI VOLT AZ OKA 
ANNAK, HOGY NEMCSAK EGY EGYSZERÛ 
CÉGFELVÁSÁRLÁST HAJTOTTATOK VÉGRE, DE UTÁNA 
ELKEZDTÉTEK A KÉT TÁRSASÁG ÖSSZEOLVASZTÁSÁT IS?
Az eladó részérõl kellett valamennyi kompromisszum-
készség, hogy a tranzakció után is a társaságnál marad 

egy-két éves idõszakra. Mindannyian beláttuk, hogy 
továbbra is szükség lesz az új szervezetben Palik Endre 
szakmai tapasztalatára, aki mind résztulajdonosként, 
mind egyik ügyvezetõként folytatja munkáját a BOX 
PRINT-FSD-ben. Ahogy az elején említettem, az FSD 
2017 év elején beolvadt a BOX PRINT-be és az akvizíció 
utáni integrációnak is komolyan kell fókuszálnia a már 
egységes, fuzionált társaság szervezeti változásaira. Ez 
fontos tényezõ, mivel úgy érezzük, hogy ezáltal még 
inkább sikerül megvalósítani azt az akvizíciós szinergia 
tételt, mely szerint 1+1 az nem kettõ, hanem három 
lesz. A beolvadásra mint egyfajta kompromisszumra 
elsõsorban azért volt szükség, mert multinacionális 
partnereink elvárják tõlünk, hogy limitáljuk az egymástól 
való függésünket (azaz az összforgalom arányos 
árbevételünket), ezért egy cégben kell kimutatnunk 
nagyobb árbevételt. Ezzel az akvizícióval ez maximálisan 
megvalósult, tehát a meglévõ multinacionális 
partnereinknél is újabb távlatok nyíltak a növekedésre 
belföldön és külföldön egyaránt.

VOLT OLYAN FÉLELMED TULAJDONOSKÉNT, VEVÕKÉNT, HOGY 
A CÉGFELVÁSÁRLÁS HÍRE NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLHET ÉS EZ 
ROMBOLHATJA MAJD AZ ELADÓ ÉRDEKÉT, ÜZLETÉT? VOLT 
EZZEL KAPCSOLATOS ROSSZ TAPASZTALAT?
Nagyon jól mûködött a titoktartás a két cég között, 
egyáltalán nem szivárgott ki információ. Azt látom, hogy 
a piacot nagyon meglepte az akvizíciós hír. Másrészrõl a 
tulajdonosok nagy hangsúlyt fektettek a külsõ és belsõ 
kommunikációra és a felkészülésre, az elõkészületekre. 
Nem voltak tehát kifejezetten rossz tapasztalataink, 
mindenki nagyon felkészült és tapasztalt volt, a vállalt 
határidõket mindenki tudta teljesíteni. 

MI LESZ A FÕBB TERÜLET MOST A RÉSZEDRÕL? 
AZ INTEGRÁCIÓBAN IS ENNYIRE KOMOLYAN RÉSZT FOGSZ 
VENNI? TOVÁBBI TERVEK?
A tervem az, hogy – a mûködési modellt illetõen – a 
mostani „vállalkozásokból” egy rugalmas „vállalatot” 
építsünk. Ehhez szükség van komoly, tapasztalt, idegen 
nyelvet beszélõ szakemberekre. Ezért is fektetünk nagy 
hangsúlyt a menedzsmentre, a képzésekre és a 
kommunikációra. Külön szakértõ menedzsment-
csapata lesz tehát a fúzió utáni társaságnak. 
Ezek után (is) maximálisan az integrációra fogok 
fókuszálni, az idõm nagy részét arra fordítom majd, hogy 
ez minél zökkenõmentesebben történjen.  
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A Box Print Kft. 1998-ban alakult családi 
vállalkozásként, de mára középvállalattá nõtte ki magát. 
A cég jellemzõen a nagyvállalati szektort szolgálja ki 
itthon és külföldön egyaránt. A vállalkozás öntapadó 
címkék és bliszterkartonok sorozatgyártására 
specializálódott. Tekercses nyomtatású termékeit flexo, 
íves nyomtatású termékeit pedig ofszet technológiával 
állítja elõ. Éves nettó árbevétele 2015-ben meghaladta 
az 1,1 milliárd forintot. Termékeik a világ 30 országában 
vannak jelen. 2013-ban közel 200 millió terméket 
szállítottak ki, jelentõsebb vevõi reklamáció nélkül. 
2006 óta ISO 9001:2001 minõségirányítási rendszert 
mûködtetnek.

Az FSD Packaging széles termékszortimenttel 
rendelkezik; faltkarton csomagolóanyagok, ofszet 
kasírozott termékek, kereskedelmi displayek, POS és 
POP termékek fejlesztésével és kivitelezésével is 
foglalkoznak. A nyomda éves nettó árbevétele 2015-ben 
meghaladta a 900 millió forintot. Az FSD Packaging 
tulajdonos-alapítója felismerte, hogy a fenntartható 
növekedéshez szükséges lépéseket együtt sokkal 
könnyebben tudják megtenni.

A Körösladányban mûködõ Box Print 49 fõ állandó 
munkatársat foglalkoztat, 71-en dolgoznak az FSD 
Packaging dunaharaszti nyomdájában. „Gépparkunk, 
ügyfélkörünk és személyi állományunk nagyon jól 
kiegészíti egymást ahhoz, hogy partnereink igényeit 
hatékonyabban és szélesebb termékpalettával 
szolgálhassuk ki. Eddigi sikereinket a stabil 
partnerkapcsolatokra alapoztuk, a következõ 
idõszakban ügyfeleink megtartására és magas 
színvonalú kiszolgálására fogunk törekedni” – mondta a 
tranzakcióval kapcsolatban Fazekas Attila, a Box Print 
ügyvezetõje. Palik Endre, az FSD Packaging alapítója 
tulajdonosként és ügyvezetõként továbbra is a 

CSOMAGOLÓANYAG- 
GYÁRTÓ MAGYAR KKV-K 
EGYESÍTIK EREJÜKET

ERÕFORRÁSOKAT ÉS TAPASZTALATOKAT EGYESÍT KÉT MAGYAR TULAJDONÚ 
CSOMAGOLÓANYAGOKAT GYÁRTÓ NYOMDA. A BOX PRINT KFT. HAT HÓNAPOS ELÕKÉSZÍTÉST 
KÖVETÕEN 2016 NYARÁN TÖBBSÉGI TULAJDONRÉSZT SZERZETT AZ FSD PACKAGING KFT-BEN. 
A KÉT CÉG HOSSZÚ TÁVÚ EGYÜTTMÛKÖDÉSRE KÉSZÜL: 2017 ELEJÉN AZ FSD PACKAGING 
BEOLVADT A BOX PRINTBE. MIND A BOX PRINT KFT., MIND AZ FSD PACKAGING KFT. CSALÁDI 
VÁLLALKOZÁSKÉNT INDULT, ELSÕSORBAN AZ FMCG-SZEKTORNAK, VALAMINT MEZÕGAZDASÁGI 
ÉS EGYÉB IPARI GYÁRTÓ CÉGEKNEK SZÁLLÍTANAK BE KÜLÖNBÖZÕ CSOMAGOLÓANYAGOKAT. 
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