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élet les

csak „lerontani tudják” majd az új szerzeményt ezért
csak jutányos áron és jelentős biztosítékokkal kívánnak
vásárolni. A pénzügyi invesztorok pedig csak akkor
érzik biztonságban magukat, ha a menedzsmentet
hosszú távra is a céghez láncolhatják.

Nem nehéz belátni, hogy a fenti opciók egyike sem
vonzó a siker-tulajdonosok számára. Miért adják el „ár
alatt” felfelé ívelő vállalkozásukat, vagy vezessék
tovább alkalmazottként átadva a jövő profitját, amit
maradva maguknak is leszüretelhetnek?

Megoldás lehet, ha a befektető megosztja a jövőbeni
nyereségeket az átmenetileg maradó alapító-
menedzsmenttel. A kockázat-hozam egyensúlya
azonban törékeny. A vevő miért vállalja be a
sikertelenség kockázatát, ha a siker gyümölcséről le
kell majd mondjon.

Ráadásul, lehet, hogy a tulajdonosok nem is
cégüktől akarnak megválni, csak attól a stressztől,

Ár alatt vagy alkalmazottként?

Egy cégeladás számos kihívást támaszt
tulajdonossal és tanácsadójával szemben. A cégnek
nyereségesnek kell lennie, erős piaccal kell bírnia és
megfelelő menedzsment kell irányítsa azt. Továbbá
kezelhető pénzügyi és jogi kockázatokat kell
képviseljen, ha nem akarjuk elriasztani a vevőt.

Az sem árt, ha az eladásra kínált vállalkozás
stabilan fejlődik. Egy cég átvilágítása, a
szerződéskötés, több hónapot vesznek igénybe. Ha a
cég közben elmarad tervétől, akkor a vevő, ha pedig
túlteljesíti azt, akkor az eladó érzi úgy, hogy rossz
szándék-megállapodást kötött és akar elállni, vagy
újratárgyalni.

Azonban nincs nehezebb feladat mint egy „túl jó”
cég értékesítése. Mi az, hogy túl jó? Egy vállalkozás,
melyet kompetens és motivált menedzsmentje gyorsan
növelve, masszív nyereséggel működtet.

Az ilyen cégektől – mint férfiak a gyönyörű nőktől –
tartanak a befektetők. A szakmai vevők félnek, hogy

Csak elrontani lehet
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hogy teljes vagyonuk és egzisztenciájuk vállaltukban
testesül meg. De kisebbségi üzletrészt sem ők, sem a
befektető nem akar, a közös lovat pedig nincs ki
csutakolja…

A céget annak a befektetőnek kell eladni aki árán
értékeli és motiválni tudja a menedzsmentet.
Kézenfekvő, hogy erre leginkább az alapító lehet
alkalmas…

Szabad a gazda?

Was?!

Kétszer ad (el) ki gyorsan vesz

Térjünk vissza a „túl jó” cég definíciójához.
Masszívan nyereséges, gyorsan növekszik és jó a
menedzsmentje. Az ilyen cégeket érdemes megtartani,
amíg nem lassul a bővülés. Eddig a pillanatig
nyugodtan számíthatunk a bankokra, akik örömmel
finanszíroznak egy kiváló vezetéssel és mutatókkal
büszkélkedő vállalatot.

Azonban a cégnek nincs szüksége pénzre, ezért
úgy kell strukturálnunk az ügyletet, hogy a bankok a
vállalat helyett a tulajdonosoknak adják a pénzt. Erre
megoldás az „Önkivásárlás ” technikája…

(Elnézést, de a következő bekezdés ábra nélkül
kicsit komplikált.)

Az Önkivásárlás lényege, hogy egy az alapítók
tulajdonában vagy irányítása alatt álló másik cég
vásárolja meg az eladásra szánt társaságot,
bankhitelből. A kivásárló és céltársaság ezután
egyesülnek, a céltársaság örökli a kivásárló cég
hiteleit, az alapítók pedig készpénzben megkapják
cégük értékének jelentős részét.

Az „önkivásárolt” cég néhány év alatt törleszti
hiteleit, majd újra értékesíthető szakmai vagy pénzügyi
befektetőknek. Ekkorra már lassulhat a növekedés,
vagy a nagyobb cég elbírja a profi, független
menedzsment felvételét és a tranzakció magasabb
értéken versenyeztetve értékesíthető…

Vagy ha mégsem, akkor jöhet az újabb önkivásárlás.

©
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„A kivásárló és céltársaság ezután
egyesülnek, a céltársaság örökli
a kivásárló cég hiteleit, az alapítók
pedig készpénzben megkapják cégük
értékének jelentős részét.”



Pénzügyi tanácsadó
A tranzakció ceremóniamestere. Könyv-
vizsgáló cégek, brókercégek és tanácsadó
butikcégek a választék. Ha nincs ismeretsége,
kérjen ajánlást személyes kapcsolataitól.
A választásnak két szempontja van:

Fontos, hogy
egy húron pendüljön a fontosabb szereplők-
kel. A kölcsönös tisztelet és bizalom elenged-
hetetlen. Végezze el a „pettyeskorsó-tesztet”.
(Szívesen elbeszélgetne vele egy sör társa-
ságában?)

Erről faggassa ki.
A tanácsadók többsége szívesen beszél a
sikereiről. Főleg kis cégeknél fontos, hogy ne

1. Személyes összhang.

2. Elért eredmények.

csak tanácsokat adjanak, de be is tudják
csalogatni a tranzakcióhoz szükséges
finanszírozókat.

Ha szűk piaci szegmensben mozog a
cég, akkor érdemes lehet egy iparágra
szakosodott tanácsadócég szolgálatait
igénybe venni.

Nem árt úgy átvilágítani a magántőke
befektetőt, mint ahogy ő vizsgálja majd meg
az Ön befektetésére kiszemelt vállalatot. Az
alapkezelők képesek jóváhagyást szerezni
befektetőiktől, vagy „lepattannak” róluk?
Korrektül bánnak cégeik menedzsmentjével
vagy „kifacsarják és eldobják” őket? Tartják-e
magukat az előszerződéshez, vagy „ipari vé-
sővel” esnek a vételárnak az átvilágítás után?

A magántőkés lesz az Ön tartós
partnere, akivel a tranzakció lezárulta után
egy hajóban eveznek… vagy süllyednek majd.

A banki kapcsolatai igénylik Öntől a
rendszeres gondoskodást, babusgatást. Ha
kevés banki kontaktja van, a pénzügyi
tanácsadó és a magántőkés segítenek az
ismerkedésben.

A személyes kapcsolatok a nem csak a
hitelhez jutáskor, hanem főleg a nem várt

Magántőkés

Bank

problémák megjelenésekor lesznek fontosak.
Ilyenkor a felépített bizalom segíthet
átvészelni a cash flow-ínséges időket.

A jó tranzakciós jogász meg tud menteni egy
haldokló ügyletet, míg a tapasztalatlan néha
legyilkolja az élettől duzzadót is. Az ideális
kivásárlási ügyvéd tapasztalt, de nyitott…
Magabiztos, de empatikus… Képzett, de nem
beképzelt… Nem az ügyfelének játszik, ha-
nem alárendeli személyiségét a feladatnak,
hogy minél nagyobb szerződéses biztonságot
és mozgásteret vívjon ki megbízójának.

A tranzakciós ügyvéd – a pénzügyi
tanácsadóval ellentétben – sikerdíj helyett
óradíjért dolgozik. Így az ügylet minél
gyorsabb megkötése helyett a minél
„alaposabb” szerződéskötésben érdekelt,
biztosítva a „vadászösztön” és a „gardedám-
óvatosság” egyensúlyát a szerződésben.

A tulajdonosnak figyelnie kell, nehogy az
ügyvédi érdekvédelem túlbiztosításba
csapjon át. Ilyenkor a résen lévő vállalkozó
köszönje meg jogászának a harcos
támogatást és hozza meg a vállalható
engedményeket az üzletkötés érdekében.
(A cikk egy részéhez felhasználtuk: Andy Nash: The MBO

Guide For Management Teams, Harryman House, 2005

című könyvét.)

Jogász

profikkal könnyebb
mbo iskola
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A kivásárlási partnerek kiválasztása kritikus,

mert az ügylet buktatóinak száma a rózsa-

dombi fekvõrendõrökkel vetekszik. Hacsak

nem Ön cégeladási veteránnak számít, pénz-

ügyi tanácsadóval, magántõkéssel, bankkal

és tranzakciós jogásszal érdemes erõsítenie.

Ezt a találmányomat „keréknek” neveztem el…
de még nem sikerült kockázati tokét bevonnom.



A portfólió biztosítás veszélyei az 1987-es Fekete
Hétfőn nyertek igazolást, amikor a konstrukció
téglaként zuhant a szakadó árfolyamok gázpedáljára.

(A cikhez Robert G. Hagström „The Warren Buffett Way” című

könyvéből merítettünk.)

Az 1980-as években az intézményi
befektetők körében nagy népszerűségre tett szert az
un. „portfólió-biztosítás” befektetési stratégiája. Ennek
lényege, hogy a befektetési portfóliókat mindig úgy kell
átszervezni, hogy értékük ne essen egy előre
meghatározott minimum alá.

Ha a portfólió értéke csökken, akkor a részvények
helyett kötvénybe vagy készpénzbe „menekül” az
alapkezelő. Ha a részvények felmennek, akkor a
befektetési menedzser további részvényeket vásárol.

A portfólió biztosítás abszurditását, Buffett egy
földbirtokos esetével érzékelteti. A földtulajdonos,
amint megvásárolta birtokát megbízza ingatlan-
ügynökét, hogy kezdje el árulni a parcellákat amint egy
szomszédos ingatlan alacsonyabb áron cserél gazdát.
Vagy ha egy nagy tőzsdei cég, mint a GE árulni kezdené
leányvállalatait, ha egy ponttal leesik a
részvényárfolyama.

A részvénybefektetői közbölcselet szerint a
kisbefektetők versenyhátrányban vannak a nagy
alapokkal szemben. Buffett szerint épp az ellenkezője
igaz, hiszen a kisbefektetők elkerülhetik a nagyokat
sújtó szeszélyes és logikátlan viselkedést. A kicsik
akkor lesznek sikeresek, ha a nagyok követése helyett
az üzleti fundamentumokra koncentrálnak.

Viszont hátrányba kerülnek, ha rossz időpontban
kényszerülnek megválni befektetéseiktől. Ezért Buffett
szerint a befektetőknek pénzügyileg és lelkileg is fel kell
készülniük az árfolyam-ingadozás elviselésére.
Ha valaki nem képes akár 50%-os „papír-veszteséget”
is pánikba esés nélkül átvészelni, akkor kerülje a
részvénytőzsdét.

buffetbefektet
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Buffett szerint a befektetőknek pénzügyileg és lelkileg is fel
kell készülniük az árfolyam-ingadozás elviselésére. Ha valaki
nem képes akár 50%-os „papír-veszteséget” is pánikba esés
nélkül átvészelni, akkor kerülje a részvénytőzsdét.

hagyja a portfólió-biztosítást másra!

Fekete Hétfő, 1987. október 19.



iskolakezdési ajándék:
könnyen, gyorsan, olcsón céget

Állandó jogi szakértônktôl

cégalapítást. A cégek működésére
vonatkozó új szabályokat jelen cikk
folytatása fogja tartalmazni.

A szerződésmintával való
cégalapítás lehetőségét a társasági
törvény és a cégtörvény már tavaly
július 1. óta bevezette.

1. Szerződésminta

A tavaly július 1-jével hatályba
lépett új társasági törvény és cégtörvény
a nyáron elfogadott módosítások
eredményeképpen máris jelentős
fazonírozáson ment keresztül. Az új
szabályok nagy része 2007. szeptember
1-jén lépett hatályba. Az új szabályok
elsődleges célja, hogy mind a társasági
jogszabályokat, mind pedig a cégeljá-
rást még inkább vállalkozásbaráttá
tegye. Ennek megfelelően az új törvény

gyorsítja, olcsóbbá és egyszerűbbé teszi
társaságok alapítását. Ezzel egyidejűleg
az új jogszabályok további rugal-
masságot biztosítanak. Fontos újítása
az új jogszabályoknak, hogy számos
feladatot levesznek a bíróságokról és
nagyobb felelősséget rónak a
cégalapítás és cégeljárás során eljáró
ügyvédekre.

Jelen cikk azon új rendelkezéseket
sorolja fel, amelyek egyszerűbbé teszik a

jog szabály



jog szabály

J a l s o v s z k y

eljáró ügyvéd az irodáját székhelyként
biztosíthassa. Szintén a külföldiek
magyarországi cégalapítását segíti elő
az a lehetőség is, hogy szeptember 1-
jétől a cégbíróságok cégkivonatot már
magyartól eltérő nyelven is kiadhatnak.

Már a törvények tavaly július 1-jei
hatályba lépésekor is felmerült annak az
igénye, hogy a cégalapításhoz
szükséges induló minimumtőkét
csökkentsék. Így felmerült például az
ún. „egyforintos” kft. lehetősége is. Bár
ugyan továbbra sem lehet egyforintos
alaptőkével kft.-t alapítani, azonban az
új jogszabályok a kft. alaptőke-
minimumát 3.000.000 Ft-ról 500.000
Ft-ra szállítják le. Ezzel egyidejűleg a
zártkörűen működő részvénytársaság
alaptőke-minimuma is csökken,
mégpedig 20.000.000 Ft-ról
5.000.000 Ft-ra. Könnyítés történt
továbbá az egyszemélyes kft.-k esetén
induláskor befizetendő pénzbeli tőke
nagyságában is. Míg a régi szabályok
szerint az egyszemélyes kft. tagja
induláskor a teljes jegyzett tőkét köteles
volt a társaság rendelkezésére
bocsátani, úgy ez a szabály megszűnik
és a tagnak induláskor elegendő csupán
100.000 Ft-ot a társaság
rendelkezésére bocsátania.

Mint azt az 1. pont alatt kifejtettük,
a szerződésmintával történő alapítás
esetén lényegesen csökken az alapítás
illetéke. Bár egyéb (nem
szerződésmintával történő) alapítás
esetén az illeték ugyan nem csökken,
azonban természetesen lehetőség van
arra, hogy az alapítók eredetileg az
olcsóbb, szerződésmintás alapítást
vállalják és csak utólag, egy
szerződésmódosítás során belül
lépjenek ki a szerződésminta keretei
közül.

Dr. Jalsovszky Pál
Jalsovszky Ügyvédi Iroda

3. Alapítás költségei

A jelenlegi módosítások egyik kiemelt
célja az, hogy bővítse és tovább
könnyítse a szerződésmintával történő
cégalapítás lehetőségeit.

Míg az eredeti jogszabályok szerint
csak közkereseti társaságot, betéti
társaságot és korlátolt felelősségű
társaságot lehetett szerződésmintával
alapítani, addig az újonnan hatályba
lépett szabályok lehetővé teszik
zártkörűen működő részvénytársaság
szerződésmintával történő alapítását is.
Ezzel egyidejűleg a többi társasági
forma szerződésmintája is változik,
amely rugalmasságot biztosít azoknak,
akik szerződésmintával kívánják cégüket
megalapítani (így például már
szerződésmintával alapított kft.
esetében is alkalmazható a pótbefizetés
intézménye).

A szerződésmintával történő
cégalapítás esetén a minimálisra szűkül
le azon dokumentumok köre, amelyeket
a bejegyzési kérelemmel egyidejűleg a
társaság köteles a cégbírósághoz
benyújtani. Ez nem jelenti viszont azt,
hogy egyes dokumentumokat (mint
például tagjegyzék, elfogadó
nyilatkozatok stb.) nem kell alapításkor
elkészíteni – ezen dokumentumokat
azonban a szerződést készítő ügyvéd
köteles megtartani és azok nem
kerülnek a cégbíróságra benyújtásra.
Az eljáró ügyvéd szerepe egyszerűsített
cégeljárás esetén egyébként is megnő,
hiszen a dokumentumok törvényességi
kontrollját innentől kezdve az ügyvéd
végzi el és a cégbíróság a bejegyzést
megelőzően csak formailag vizsgálja,
hogy a bejegyzéshez szükséges
valamennyi dokumentum benyújtásra
került-e.

Ennek megfelelően változnak az
ügyintézés határidői és költségei is.
A korábbi 100.000 Ft-os illetékteherhez
képest az egyszerűsített cégeljárás
illetéke mostantól mindössze 15.000 Ft.
Mindezen túlmenően, egyszerűsített
cégeljárás esetén közzétételi
költségtérítést sem kell fizetni.
Szeptember 1-jétől még ugyan nem, de
jövő év január 1-jétől változik a

cégbíróság ügyintézési határideje is. A
jelenlegi, 2 munkanapos cégbejegyzési
határidő helyébe jövő évtől egy
munkaórás bejegyzési idő lép, azaz
biztosítva lesz, hogy a cég már a kérelem
beadásának napján bejegyzésre kerül.
Ennek ugyan továbbra is feltétele az
előzetes cégnévfoglalás, ennek
ügyintézési határideje azonban három
munkanapról egy munkanapra csökken.

Az új jogszabályok több szempontból is
csökkentik vagy egyszerűbbé teszik a
rendes eljárás keretében történő
alapítás dokumentumait. Ezáltal a nem
szerződésmintával történő alapítás
esetén is lényegesen egyszerűsödik és
gyorsul a bejegyzési eljárás.
A továbbiakban cégalapításkor a cég
nevében eljáró személyek aláírási
címpéldányukat már az ellenjegyző
ügyvéd előtt is elkészíttethetik, nem kell
emiatt külön közjegyzőhöz menniük.
Ezen túlmenően az alaptőke
megfizetését a továbbiakban az
ügyvezető is igazolhatja, nem kell ezért
külön a cégalapítás előtt bankszámlát
nyitni. Ezáltal a cégalapítás
tulajdonképpen „egyablakos”
rendszerré válik.

A külföldiek cégalapítását is
számos kedvezmény segíti elő.
A továbbiakban már nem szükséges
annak igazolása, hogy az alapító
külföldi céget a helyi jogszabályok
szerint nyilvántartásba vették.
Megszűnik továbbá a kézbesítési
meghatalmazás kötelező volta is
(szeptember 1-jéig minden, a
cégjegyzékbe bejegyzett külföldi
személynek meghatalmazást kellett
adnia arra, hogy a részére érkező
küldeményeket egy magyar személy
vegye át). A törvény továbbá
intézményesíti a székhelybiztosítás
lehetőségét, azaz konkrétan lehetővé
teszi, hogy az alapítandó cég részére az

2. A cégbejegyzési
eljárás dokumentumai

8 cégértéklevél



Hűha, ennek fele sem tréfa… Takarítóbrigád be.
Ipari porszívó elő. Fókák harcra fel!

Na, kész vagyunk. Kezdődhet a háztűznéző, jöhet
a vőlegény. Csontvázak eltemetve, elégetve. Tiszták
vagyunk, átláthatóak. Jöhet az átvilágítás. Aki a mi
árunkból faragni akar annak belénk törik a bicskája!

�����������	
���

Nem tudom, Önök hogy vannak vele, de ha
mi vendéget várunk beindul a nagytakarítás. A
gyerekjátékok zsákba, a munkapapírok dobozba, a
könyvek polcra kerülnek. A nagyszobán végigviharzik a
porszívó, a tollseprű a tálalón táncol, a felmosófa a
teraszon kattog. A gyerekek foltmentes ruhát, a
felnőttek vasalt inget kapnak. Tálra kerül a gyümölcs, a
sütemény; tálcára a narancslé, ásványvíz; főzőbe a
kávé.

Miért van, hogy az átvilágítók fogadására nem
készülünk ilyen műgonddal? Kávét, dzsúszt – esetleg
kekszet – kapnak, de magunkat és könyveinket ki nem
csinosítjuk … Aztán csodálkozunk, ha a tömött,
hanyagolt szekrényből „csontvázak” potyognak
auditorunk- és jómagunk fejére.

A felkészületlen házigazdát hamar megszólják.
Nem a szemébe. Úgy megértők. „Persze, előfordul.
Láttunk már ilyet. Nehéz a vállalkozóknak. Kell egy új
könyvelő.”

De másnap, harmadnap jönnek a szúrások,
bökések… faragások. A befektetőt „megijesztették” és
kénytelen figyelmeztetni minket a „saját érdekünkben”.
„Meg kell ismételni a vendégséget, sőt olyan rend kell,
legyen, hogy a legfinnyásabb vőlegény se találjon
kivetnivalót. Különben újra kell tárgyalni, meg kell
gondolni, le kell vonni, meg kell téríteni, el kell
halasztani…”

pipereasztal

9cégértéklevél

„Mikor takarítod végre ki ezt a szekrényt?”

„csontváz-takarítás”
háztűznéző előtt
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szolgáltatások megszervezésében és levezénylésében
– a befektetési banki divízió vezetésével bíztak meg. Így
kiemelt szerepem lehetett a Raiffeisen befektetési
leánycége, a RIAG életre keltésében.

Néhány évvel később, a Creditanstalt hívott, hogy
segítsek felfejleszteni a bank fúziós és felvásárlási
üzletágát. Eredetileg egy leánycég
„melléküzemágaként” indultunk, majd másfél évvel
később megalakult a ma UniCredit BACA néven ismert
– Közép Európában aktív – befektetési bank, amit ma is
egy egykori beosztottam vezet.

PRÉDA ISTVÁN: Mióta foglalkozol cégértékesítési
tanácsadással?

Manfred Moschner: Mára 25 év tapasztalatom
van a fúziós és felvásárlási (M&A) szakmában. Repül
az idő, ha élvezed amit csinálsz!

Már a pályám elején felfedeztem, hogy a cégér-
tékesítési-felvásárlási szakma egyedi készségeket
igényel és ez az, ami nekem tetszik. Karrieremet
a GZB-nél (mai Raiffeisen Bank) kezdtem, ahol
feletteseim – talán mivel sikeres voltam az új

a hónap interjúja

„cukor és keményítő,
emelkedő árfolyamok
és elillanó sikerdíjak”

Manfred Moschner-ral

az IMAP osztrák cégének

vezetõjével beszélgettünk

„Minden a felkészülésen múlik: minél alaposabb, annál simább a cégértékesítési
folyamat. Nincs az a vállalkozó – bármilyen kiemelkedő is legyen a szakmájában
– hogy önállóan le tudjon bonyolítani egy professzionális cégeladást.”



Végül úgy láttam, hogy szükség van a bankoktól
független és objektív tanácsadó cégekre is, így 1989-
ben megalapítottam cégemet az ACS-t.

A szakma szépsége, hogy cégek, vállalkozók
és részvényeseik sorsának pozitív és kielégítő
alakításában vehetünk részt. A fúziós-felvásárlási
tanácsadás emberekről – személyiségekről,
jövőképekről, kihívásokról és megoldásokról – szól.

Jómagam mindig kedveltem a stratégiai
problémák megoldásának izgalmát és örömét.
Amit nem kedvelek? Ha leendő partnereink hátsó
szándékkal közelítenek visszaélve időmmel és
ismereteimmel.

Az egyik legutóbbi sikerünk az Agrana
Südzuker csoport vásárolj-és-építkezz stratégiájának
támogatása volt. A korábban csak cukor- és
keményítő-gyártással foglalkozó cégcsoportnak
akvizíciókon keresztül új üzletágakban segítettünk
nemzetközileg is vezető pozíciókat kiépíteni.

Csalódások? A csalódások hamar elmúlnak.
Ha pozitívan kezeljük a problémákat, akkor idővel
feloldhatók a konfliktusok.

Legnagyobb csalódásom, az egyik legismertebb
tranzakciónkhoz köthető. Egy Nyugat európai bank-
csoportnak segítettünk egy svájci bank felkutatásában
és megvásárlásában, amelyre a vevő tőzsdei
részvényei a bejelentéskor jelentős emelkedéssel
reagáltak. Ennek ellenére megbízónk nem akarta
kifizetni a sikerdíjunkat. Szerencsére a probléma
megoldódott, amikor a kifizetést ellenző igazgató
távozott a banktól. Végül pénzünkhöz jutottunk és a
kapcsolat a mai napig jó maradt a bankkal.

Számos, stratégiai tervezési, eladás-
felkészítési és eladási tranzakcióval a hátam mögött
egy apró és egyszerű „titokról” tudok beszámolni:

Egy cég eladását ugyan olyan szakszerűen el lehet
végezni, mint bármely más feladatot.

MM:

MM:

MM:

PI:

PI:

PI:

Mit szeretsz a cégértékesítési tanácsadásban
és mi az, amit kevésbé élvezel?

Mit tartasz az eddigi pályád legnagyobb
sikerének… és csalódásának?

Van olyan titok, amit meg tudnál osztani cégük
eladását fontoló olvasóinkkal?

11cégértéklevél

a hónap interjúja

Manfred Moschner az IMAP osztrák cégének vezetője

Minden a felkészülésen múlik: minél alaposabb,
annál simább a cégértékesítési folyamat. Nincs az a
vállalkozó – bármilyen kiemelkedő is legyen a
szakmájában – hogy önállóan le tudjon bonyolítani egy
professzionális cégeladást.

Bécsben és Zürichben élek két tinédzser
fiammal. Nagyszerű srácok, akik gyakran nagyobb
kihívás jelentenek, mint egy üzleti tárgyalás.

Passzív műkedvelő vagyok és zongorázni és
sportolni szeretek.

MM:

PI: Végezetül, szólnál néhány szót a Cégértéklevél
olvasóinak a magánéletedről is?
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Optimistaként lassú fellendülést várok. Egyre több globális
név jelenik meg a régiónkban, a kezelt vagyon jelentősen
nő; a másodlagos kivásárlásokra szakosodott alapok
likviditást hoznak.
Egyre több, a 90-es években indult, megerősödött magyar
vállalattulajdonos akarja majd élvezni munkája
gyümölcsét. A vezetői-tulajdonosi generációváltás a cégek
előtt álló piaci-technológiai kihívások miatt is
elkerülhetetlen.
Ezért, számos kisebb, de jó pozíciójú cég kerülhet piacra a
következő hónapokban. A kihívás, hogy ezeket a
lehetőségeket az alapok által megkívánt minimális
befektetési mérethez igazítsuk.

A kivásárlási piacon drámai változás idén sem várható. A
tranzakciók túlnyomó többsége nem éri majd el az 1 millió
eurót és lesz néhány 15 millió eurót meghaladó ügylet, de
a középkategóriában nem lesz áttörés.
Rövidtávon Amerikából begyűrűzhet a „bóvlihitelek”
válsága, ami itthon is növekvő kockázati felárakat és
csökkenő EBITDA szorzós cégértékeléseket eredményezhet.
Hosszútávon azonban az EU piacának húzóereje és a
rendszerváltáskor pozícióba került cégtulajdonosok
visszavonulása meg fogja szaporítani az itthoni kivásárlási
ügyleteket.

Úgy látom, hogy itthon is kezd kialakulni egy vállalkozni
akaró és sikerre éhes, pénzügyileg megerősödött, de még
alkalmazotti státuszban levő menedzsment réteg, akik
részéről több kivásárlási jellegű tranzakció születhet majd.
Másrészről hasonló folyamatok nálunk is le fognak
játszódni, mint Nyugat Európában, ahol egyre nő a
kivásárlási tranzakciók száma, a hagyományos szakmai
cégértékesítésekkel szemben. Ez a növekvő banki
hitelezési aktivitásnak, és a tulajdonosként motivált
menedzsment által felturbósított növekedésű és
profitabilitású cégek sikerének egyaránt köszönhető.
Azért is bizakodom, mert a Magánbankárnál is
szaporodnak a kivásárlás-jellegű felkérések.

Azt várom, hogy – az ingatlanok alternatívájaként -- egyre
több volt vállalkozó, vagyonos magánszemély fektet majd
kivásárlásokba. Ez fejleszteni fogja az alapok által le nem
fedett 10 millió euró alatti tranzakciók piacát. A
felvásárlási aktivitást segíti majd a bankok hitelezési
kedve is, akik az EBITDA 4-szereséig bátran finanszírozzák
a minőségi ügyleteket.
Rövidtávon évente 1-2 intézményi ügylet várható, amíg a
poszt-rendszerváltási cégek mérete és tulajdonosaik
gondolkodása nem közelít az alapok ízléséhez. Addig az
intézményi befektetők más piacokon kell vadásszanak.

A hazai kis- és középvállalatok esetében az
utódlás/értékesítés kérdése egyre inkább előtérbe kerül.
Sajnos, a tulajdonosi/menedzsment kör mögött sokszor
nincs olyan tapasztalat, ami a vállalkozások profi
értékesítéséhez kell. Hiányzik a szükséges know-how,
bizalom és kapcsolati tőke.
A jövőben az ilyen tranzakciók számának jelentős és
folyamatos növekedését várom. Ezen belül – felvásárlási
célpontként - a hazai KKV-k részvétele egyre
meghatározóbb lesz. A bankok keresik a lehetőségeket,
hogy tőkével, szaktudással, és intézményi háttérrel részt
vegyenek ezekben a tranzakciókban.

Magyarországon a fejlesztési célú tőkebevonásokkal és a
piacok konszolidációjával szemben a cégeladások
dominálnak. Kevés az ambiciózus vezető, aki fel akarja
futtatni a cégét és a cégtulajdonosok is kockázatkerülők.
Az EU-ban általában éhesebbek a menedzserek.
Pozitívabban látják a jövőt, amibe készek önmaguk is
befektetni.
Másrészről, itthon a „levadászható” professzionális vezetői
réteg vékony. A tehetséges magyar menedzserek inkább
saját céget alapítanak, míg a külföldieket csak rendkívüli
esetekben sikerül ide csábítani - vagyis a nyugdíjba vágyó
tulajdonosok nem delegálhatják az operatív feladatokat.
Így marad a legegyszerűbb megoldás: a vállalat eladása.

Oláh László, ügyvezető igazgató, Mezzanine Management Kft.

Nádasdy Bence, vezérigazgató, Investkredit Bank Zrt.

Almási Levente, igazgató, Magánbankár Kft.

Lendvai-Lintner Béla, befektetési igazgató, DBG Eastern Europe Kft.

Orosz András, ügyvezető igazgató, K&H Bank Zrt.

Bodor András, ügyvezető igazgató, KBC Private Equity Tanácsadó Kft.

vélemény vetélkedő

kivásárlási kilátások
mit vársz a magyar piactól?
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Estar Estar Metallurgical Company IPARÁG: Gyártóipar Rasperia Trading Limited IPARÁG: Építőipar

IMS Group IPARÁG: Szolgáltatás EDS-Holding JSC IPARÁG: Gyártóipar

VAO Intourist IPARÁG: Szolgáltatás Borodino Group IPARÁG: Gyártóipar

OAO Koks IPARÁG: Gyártóipar Invest-Bond IPARÁG: Szolgáltatás

Lukoil Oil Company IPARÁG: Szolgáltatás OAO Comstar United TeleSystems IPARÁG: Informatika

Russian Aluminum IPARÁG: Gyártóipar Inteko IPARÁG: Szolgáltatás

AirBridge IPARÁG: Szolgáltatás Severnyi Morskoi Put IPARÁG: Pénzügyi szolgáltatás

Sitronics IPARÁG: Informatika Avangard Malz IPARÁG: Mezőgazdaság

CJSC Transmashholding IPARÁG: Gyártóipar Vostok Service IPARÁG: Kereskedelem

A kohászati társaság cseh acélszerkezet-gyártó céget vásárolt. Az építőipari társaság az osztrák Strabagban vásárolt 30%-os tulajdonrészt.

A csoport megvásárolta Magyarország legnagyobb BTL ügynökségét. Az orosz holdingcég litván mozdonygyártó felvásárlásával terjeszkedett

A turisztikai társaság olasz hotel megvásárlásával terjeszkedett. Az orosz csoprt olasz csomagolóanyag-gyártót vásárolt.

A bányászati cég szlovén acélszerkezet-gyártóba fektetett be. A befektetési csoport magyar kőolaj és földgáztermelőben vásárolt többségi tulajdonrészt.

Az orosz kőolaj-feldolgozó több céget vásárolt a régióban.                                                               A telekommunikációs társaság görög internetszolgáltatót vett.

A társaság olasz alumínium öntvény gyártó céget vásárolt.                                                              A befektetési csoport osztrák szórakoztató parkot vásárolt.

Az orosz tulajdonú társaság megvásárolta a MALÉV többségi tulajdonrészét. Az orosz kereskedelmi bank litván bank felvásárlásával terjeszkedett.

Az elekronikai társaság Görögországban vásárolt telekommunikációs céget. A társaság megvásárolta Németország legnagyobb malátatermesztőjét.

mozdonygyártó társaság német gördülőállomány-gyártó felvásárlásával terjeszkedett. A munkavédelmi ruhákat gyártó társaság cseh nyagykereskedőt vásárolt.A

Ha szeretne többet megtudni a fenti lehetőségekről keresse Almási Leventét a -n.levente.almasi@maganbankar.hu

a birodalom visszavág

Magánbankár
Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

cégértékelés cégeladás kivásárlási tanácsadás

T: (1) 202 1470    F: (1) 202 1471    maganbankar@maganbankar.hu    1027 Budapest, Kapás u. 11–15.

Merge with us, and acquire a career

www.maganbankar.hu

We are smart. Aggressive. Successful. And if that's what
you're looking for, we're looking for you. We are the
fastest growing Corporate Finance house in Budapest.
Rather than housing a culture built on elbow-padded

bookkeeping and layers of management, we have the
personality of a small, progressive boutique. That's why
we're an ideal environment for graduates who want to learn
investment banking by being an integral part of the team.

Orosz befektetôk Európában



a hónapügylete

Az Atlantic csoport, Horvátország
vezető vitamin ital és sport élelmiszer gyártója,
jelentős regionális kozmetikai és higiéniai
termékgyártó, illetve disztributor Dél Kelet
Európában, bejelentette, hogy 100%-os
részesedést vásárolt a Fidifarm d.o.o.-ban és
a Dietfarm d.o.o.-ban.

A Fidifarm – Horvátország vezető vitamin
és táplálék-kiegészítő gyártója – tulajdonában
van a 20%-os piaci részesedéssel büszkélkedő
marketingcég, a Dietpharm.

Az eladók kizárólagos tanácsadója az
IMAP horvát partnere, az Ascendant Capital
Advisors volt.

az Atlantic Group
a Dietfarm-mal doppingolt

© cégértéklevél Cégértékelési és cégértékesítési hírlevél. Megjelenik havonta.
Kiadja a Magánbankár Pénzügyi Tanácsadó Kft. Felelős kiadó: Préda István, ügyvezető igazgató
Postacím: Buda Business Center, 1027 Budapest, Kapás utca 11-15.
Telefon 06 1 202 1470, Fax: 06 1 202 1471, E-mail: maganbankar@maganbankar.hu

Magánbankár
Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

Az Atlantic Grupa d.d.

Fidifarm d.o.o. Diethpharm d.o.o.

részvényeinek 100%-át

IMAP horvát partnercége volt.

Zágráb, Horvátország megvásárolta

a és a
Zágráb, Horvátország

Az eladók cégértékesítő tanácsadója
az

International Network of M&A Partners

emelkedő                   kíváncégértéket Préda István
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International Network of M&A Partners
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Za g r eb
Zu r i c h

Magánbankár
Pénzügyi
Tanácsadó Kft.

Ha érdekelheti egy nemzetközi befektetô bevonásának lehetôsége, kérjük, keresse az IMAP
budapesti irodáját a -es telefonszámon, a e-mail címen,
vagy további információkért látogassa meg honlapunkat:

202 1470 maganbankar@maganbankar.hu
www.maganbankar.hu

Befektetôt találni macerás dolog. Felkutatni
a lehetséges érdeklôdôket. Megismerni szem-
pontjaikat. Felkeresni európai központjukat.
Bejutni hozzájuk. Elnyerni a bizalmukat. Fel-
tüzelni érdeklôdésüket. Döntésre bírni ôket…

A fenti lépéseket mind Önnek kell megtennie,
ha a legjobb európai befektetônek szeretné
eladni cégét.

Nem kell pakolnia!
Vagy mégsem?

Az International Network of M&A Partners (IMAP)
24 európai országban van jelen helyi befektetôi és
finanszírozói kapcsolatrend-szerrel és jogi,
számviteli, adózási ismeretekkel rendelkezô
partnercégein keresztül.

Nem kell pakolnia. Elég tárcsáznia a budapesti
irodát és teljes hálózatunk helyben az Ön rendel-
kezésére áll.


