
 
Szigorúan Bizalmas 

 

Előzetes szerződéses feltételek megállapításához 
(ELŐZETES TERM SHEET) 

INDULÓ VÁLLALKOZÁSI KONSTRUKCIÓ 
 
 

a Széchenyi Tőkebefektetési Alap (SZTA) 
mint „Befektető” 

 
 

a …………. „Társaság” 
 
 

a Társaságot tulajdonló személyek / részvényesek 
mint „Tulajdonosok / Részvényesek” 

 
 

és a ………. „Társaság/Alap/Magánszemély” 
mint „Magánbefektető” 

 
között 

 
 

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
 

…….. E Ft BEFEKTETÉS 
végrehajtására 

és 
…….. E Ft TAGI KÖLCSÖN 
nyújtása vonatkozásában 

 
továbbá 

…….. E Ft MAGÁNBEFEKTETÉS 
végrehajtása 

és 
……. E Ft Magánbefektetői TAGI KÖLCSÖN 

nyújtása tárgyában. 
 

201X. [***] [***].  
 

A jelen Előzetes Term Sheet megállapítja a Felek közötti együttműködés és a megvalósítandó 
Befektetés/Magánbefektetés lényeges feltételeit, a Széchenyi Tőkebefektetési Alap végleges 
döntését megelőzően. Az Előzetes Term Sheet egy szabályozási keret, amely egyes konkrét 
ügyletek esetében új tartalmi elemekkel kiegészülhet. 
 
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Befektetés megvalósulásának legfontosabb feltételei a Befektető 
Igazgatóságának Befektetést támogató döntése és a Felek által elfogadott tranzakciós 
dokumentáció elkészítése és megkötése, valamint a tranzakciós dokumentációban előírt feltételek 
teljesülése. A jelen Előzetes Term Sheet aláírása és elfogadása nem teremt a Felek számára 
szerződéskötési kötelezettséget, nem hoz létre a Felek között előszerződést. 
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Előzetes Term Sheet 
 

Bevezetés  Tulajdonosok / Részvényesek (a Társaság Befektetőn kívüli tagjai) és a 
Magánbefektető bemutatása és egyéb, a tranzakció szempontjából lényeges 
előzmény vagy körülmény rövid ismertetése. 
 

1. Befektető A Széchenyi Tőkebefektetési Alap (a továbbiakban: Befektető vagy SZTA) 
célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban KKV) támogatása oly módon, hogy tőke 
formájában forrást biztosítson a technológiai fejlesztéshez és az üzleti 
tevékenység bővítéséhez. A Befektető által a jelen Előzetes Term Sheet alapján a 
Társaságban végrehajtott Tőkeemelés a 651/2015/EU bizottsági rendelet 22. 
cikke (3) bekezdés c.) pontja szerinti induló vállalkozásoknak nyújtott 
támogatásnak minősül. A Széchenyi Tőkebefektetési Alap pénzügyi befektetőként 
jár el, a Társaság operatív irányításában nem kíván részt venni.  
 
A Magánbefektető a Társaság részére tőkebefektetést és egyedi esetben tagi 
kölcsönt nyújt, a jelen Előzetes Term Sheet-ben meghatározott feltételek szerint. 
A Magánbefektető által a Társaság részére rendelkezésre bocsátani kívánt 
tőkeemelés nem Európai Uniós támogatásból és nem az államháztartás 
alrendszereiből származik. Amennyiben együttes befektetés valósul meg, a 
tranzakcióban a Befektetőn és Magánbefektetőn kívül részt vehetnek még a 
Tulajdonosok / Részvényesek, illetve maga a Társaság is törzstőkéjén/alaptőkéjén 
felüli vagyona terhére, pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre 
bocsátásával. Ha a Társaság törzstőkén/alaptőkén felüli vagyona terhére akkor 
emel tőkét, amikor már a Befektető is tulajdonos, akkor a tőkeemelés 
eredményeként kialakuló tulajdonosi/részvényesi arányok kialakításánál a 
Befektető is figyelembe veendő. 
 
Befektető kijelenti, hogy a vállalt befektetés rendelkezésre bocsátásával 
megszerzett üzletrészét/részvényét – súlyos szerződésszegés esetét kivéve – a 
befektetés tervezett időpontjáig, azaz 201[*]. [***] hó [***]. napjáig 
(továbbiakban: Futamidő) – külső, harmadik fél részére nem értékesítheti, ettől 
akkor térhet el, ha a befektetéshez kapcsolódó szerződéses partnerekkel erről 
megállapodik. 
 
Befektető által a Társaság részére bocsátandó tőke a továbbiakban: Befektetés, a 
Magánbefektető által a Társaság részére bocsátandó tőke a továbbiakban: 
Magánbefektetés, a Befektetés és a Magánbefektetés – illetve a Társaság és a 
Tulajdonosok/Részvényesek által végrehajtott tőkeemelés – a továbbiakban 
együttesen: Együttes Befektetés. 
 

2. A Befektetés 
céltársasága 

A Céltársaság a [***] Kft./Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy Céltársaság), amely 
a befektetési döntéskor megfelel a Széchenyi Tőkebefektetési Alap feltételeinek. 
 
 

3. A Befektetés 
leírása  

A Befektető és Magánbefektető (illetve Társaság és/vagy Tulajdonosok / 
Részvényesek) az alábbi lépésekben, az Együttes Befektetés rendelkezésre 
bocsátásakor, (ázsiós) tőkeemelés útján a 4. pont szerinti részesedést kívánják 
megszerezni a Céltársaságban: 
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Együttes Befektetés (E Ft illetve %)  
 

 Befektető % Magánbefektető % Társaság/ 
Tulajdonosok 

% Összesen % 

I. ütem         

II. ütem         

III. 
ütem… 

        

Összesen        100 

 
A Tőkeemelésből a jegyzett tőkéhez hozzájárulás és a tőketartalékba helyezés 
arányát a Befektető határozza meg a Társaságban megszerzendő részesedése 
arányának figyelembevételével.  
 
A Befektető pénzbeli hozzájárulásaként, és a Magánbefektető pénzbeli és nem 
pénzbeli hozzájárulásaként bocsátja az Együttes Befektetést a Társaság 
rendelkezésére. 
 
A [Tulajdonos] tőkeemelését  

(i) pénzbeli hozzájárulásként és/vagy 
(ii) a Céltársaság jegyzett/alaptőkéjén felüli vagyona terhére és/vagy 
(iii) nem pénzbeli hozzájárulásként (apport) bocsátja a Céltársaság 

rendelkezésére.  
 
A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése, értéke: [***] 
 
A Befektető tulajdonosi kölcsöne – ha annak nyújtásával a Felek előzetesen 
számolnak – a jelen Előzetes Term Sheet-ben rögzített előfeltételek teljesülése 
esetén, valamint az Befektetési dokumentációban foglaltak alapján kerül a 
Céltársaság részére rendelkezésre bocsátásra (a továbbiakban: Tagi Kölcsön). 

4. Tulajdonosok 
tulajdonosi aránya 

 

A Társaság tőke és tulajdonosi szerkezete az SZTA tőkeemelése előtt 

Név 
Jegyzett 

tőke 
(E Ft) 

Tőketartalék 
(E Ft) 

Tulajdonosi 
arány 

(%) 

Szavazati 
arány 

(%) 

Tulajdonos 1.  
   

 

Tulajdonos 2. 
   

 

    
 

Összesen 

   

 

 

Tőke és tulajdonosi szerkezet a Befektető, a Magánbefektető, valamint a 
Társaság és/vagy Tulajdonosok / Részvényesek tőkeemelése után 

Név 
Jegyzett 

tőke 
(E Ft) 

Tőketartalék 
(E Ft) 

Tulajdonosi 
arány 

(%) 

Szavazati 
arány 

(%) 

Befektető 
   

 

Magánbefektető 
   

 

    
 

 
   

 

Összesen 
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5. A Befektetés és 
tagi kölcsön 
felhasználása 

Az Együttes Befektetés célja: 
 
A Tőkeemelés és Tagi Kölcsön tervezett felhasználási területei és összegei: 
 

A Befektetés felhasználási terve 
2015. év 

Tőke 
összege 

(E Ft) 

Tagi 
kölcsön 
összege 

(E Ft) 

 
Összeg 
(E Ft) 

    

    

Összesen    

 
Az Együttes Befektetés (pénzbeli tőkeemelés) és a Befektető Tagi Kölcsönének 
tervezett felhasználási területei és összegei: 

Az Együttes Befektetés 
felhasználási terve 

2015. év 

Tőke 
összege 

(E Ft) 

Tagi 
kölcsön 
összege 

(E Ft) 

 
Összeg 
(E Ft) 

    

    

Összesen    

 
 
A tőke és a tagi kölcsön felhasználásának módosításához kapcsolódó jog 
A fentiekben rögzítésre kerültek a tőkeemelés és a tagi kölcsön felhasználásnak 
irányai és az ezekhez rendelt pénzügyi kondíciók. A Befektető tudomásul veszi, 
hogy ezek csak tervezett irányok és pénzügyi paraméterek, azaz a Társaság piaci 
környezet átalakulására reagáló intézkedése(i) e téren változást generálhatnak. 
Ennek figyelembevételével a Befektető, a Magánbefektető és a Tulajdonosok / 
Részvényesek megállapodnak abban, hogy a tőkeemelés és a tagi kölcsön 
nyújtása által részükről biztosított új forrás felhasználásának megváltoztatásához 
– amit a ügyvezetés vagy a Tulajdonosok / Részvényesek kezdeményeznek – a 
Befektető előzetes írásos hozzájárulása szükséges. 
 

6. A Befektetés 
előfeltétele 

A Befektetés  legfontosabb előfeltételei többek között (de nem kizárólagosan): 
I. A Befektetési dokumentáció aláírásának feltételei: 

a)  A Társaság megfelel az SZTA nyilvánosan meghirdetett, adott tranzakciós 
konstrukciót jelentő előírásainak (SZTA Nyilatkozat c. dokumentuma); 

b)  a Társaság jogi, esetleg szakmai átvilágításának és pénzügyi 
átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadásnak a Befektető számára 
elfogadható eredménnyel történő lezárása; 

c)  a Befektető Igazgatóságának jóváhagyó döntése; 
d)  a Befektető, a Magánbefektető a Tulajdonosok / Részvényesek és a 

Társaság (illetve egyéb érintett szereplők) közötti tranzakciós 
dokumentáció elkészítése (Együttműködési Szerződés, cégeljárási 
dokumentáció, stb., továbbiakban: Befektetési dokumentáció), és az 
azokban foglalt előfeltételek teljesítése, amelynek legfontosabb elemeit 
érintően a jelen Előzetes Term Sheet-ben rögzítettek tekinthetőek (de 
nem kizárólagosan) irányadónak; 

e)  a Társaság Befektetőn kívüli Tulajdonosai / Részvényesei által korábban 
folyósított és a jövőben nyújtandó tagi kölcsöneinek alárendelése a 
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Befektető Tőkeemelésének és Tagi Kölcsönének és egyéb követeléseinek 
teljes futamidejére (amennyiben a Befektető Tagi Kölcsönt folyósít a 
Társaság részére); 

f)  a Magánbefektető és a Tulajdonosok / Részvényesek együttműködési 
megállapodása – ha van ilyen – a Céltársaság működésére vonatkozóan a 
Befektető által megismerésre és a Befektető elvárásainak megfelelően 
szükség szerint módosításra került; 

g)  a Társaság rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik; 
h) a Társaság jelenlegi pénzügyi hitelezője(i) írásban hozzájárult(ak) a 

Befektetéshez, és a Magánbefektetéshez, vagy írásban tudomásul vette 
(vették) annak feltételeit (a hitelszerződésben foglaltaktól függően); 

i) az Előzetes Term Sheet aláírása és a Befektetési Dokumentáció aláírása 
között nem következik be Lényegesen Hátrányos Változás1; 

j) a Társaság vállalja és akként nyilatkozik, hogy az SZTA-tól kapott forrást a 
befektetéshez kapcsolódóan meghatározott régióban használja fel; 

k) ameddig az átvilágításhoz kapcsolódó költségek nem kerültek teljes 
körűen kifizetésre. 

 
 
 
II. Az Együttes Befektetés folyósításának feltételei: 

a)  a Befektetési Dokumentáció aláírása és a Befektetés rendelkezésre 
bocsátása között nem valósul meg a Befektetési Dokumentáció szerinti 
szerződésszegés; 

b)  a Társaság 2015-2020. évekre szóló üzleti tervét a Céltársaság 
taggyűlése / közgyűlése elfogadta;  

c)  vételi jog (vevő kijelölésével), eladási és zálogjog – részvény esetében 
óvadék – alapítása a Befektetőn kívüli Tulajdonosok / Részvényesek 
üzletrészein / részvényein (amennyiben ennek akadálya merül fel a 
Tulajdonosok kötelesek a Befektető számára elfogadható kompenzációs 
jellegű biztosítékot felajánlani); 

d)  a Befektetővel egyeztetett, általa jóváhagyott könyvvizsgáló kerül 
megválasztásra, vagy a meglévő marad funkciójában;  

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) és a székhelye szerinti helyi 
önkormányzat harminc (30) napnál nem régebbi nemleges igazolásai, 
hogy a Társaságnak nincs lejárt adó- vagy vámtartozása (nem kell 
adóigazolást benyújtani, amennyiben az adózó szerepel a NAV 
köztartozásmentes adózói adatbázisban);  

f) a Társaságnál Felügyelő Bizottság kerül megválasztásra, melybe egy főt 
(elnök) a Befektető delegál, részvénytársaság esetében az Igazgatóságba 
is 1 főt a Befektető delegál, 

g) a Társaság vállalja, hogy a befektetés végrehajtását követően – szükség 
esetén korábbi számviteli politikájának módosításával – éves beszámolót 
készít. 

                                                           

1 "Lényegesen Hátrányos Változás" olyan esemény megtörténtét vagy körülmény felmerülését (önmagában vagy más 

előzetes eseménnyel együtt vizsgálva) jelenti, amely a Befektető megítélése szerint lényegesen hátrányos hatással van a 
Céltársaság eszközeire, pénzügyi vagy gazdasági helyzetére, vagy veszélyezteti Céltársaság Befektetéssel összefüggésben 
vállalt kötelezettségeinek teljesítését, vagy amelynek következtében a Céltársaság nem lesz képes adósságainak 
teljesítésére. 
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III. A Befektetési dokumentáció aláírását követő teljesítendő feltételek: 
(Ezek tartalma előre nem rögzített!) 
 
A Felek rögzítik, hogy a fenti feltételek bővítésre kerülhetnek a jogi, esetenként 
szakmai átvilágítások és pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás 
megállapításaira tekintettel. 
 

7. A Befektetés 
ütemezése 

Az Együttes Befektetés végrehajtására [***] ütemben kerül sor. 
Az [***] E Ft összegű Együttes Befektetés végrehajtására a Felek által aláírt 
Befektetési dokumentációban rögzített feltételek teljesítése esetén, (ázsiós) 
tőkeemelés formájában kerül sor. Ezen tőkeemeléssel a Befektető [***]% 
tulajdonosi részesedést szerez a Társaságban, és ekkortól kezdve megilletik a 
jelen Előzetes Term Sheet-ben és a Tranzakciós dokumentációban részletesen 
meghatározott jogok. 
 
A II. ütemű Tőkeemelés feltételei többek között (de nem kizárólagosan) a 
következők: 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) harminc (30) napnál nem régebbi 
nemleges igazolása, hogy a Társaságnak nincs lejárt adó- vagy 
vámtartozása (nem kell adóigazolást benyújtani, amennyiben az adózó 
szerepel a NAV köztartozásmentes adózói adatbázisban); 

- az I. ütemű Tőkeemelés során előírt előfeltételeket és a Tőkeemelés után 
esedékes kötelezettségeket a Társaság maradéktalanul teljesítette;  

- az I. ütem felhasználási céljától nem tért el és azt hitelt érdemlő módon 
igazolta Befektető felé; 

- az Befektetési dokumentáció sem a Magánbefektető, sem a Társaság, 
sem a Tulajdonosok / Részvényesek nem szegték meg, 

- a Társaság időarányos árbevétele és adózás előtti eredménye nem marad 
el – az adott céltársaság sajátosságaihoz igazítva – [**]%-ot meghaladó 
mértékben az adott időszakra vonatkozó, üzleti tervben szereplő 
értékekhez képest, vagy nincs számottevő eltérés egyéb előrehaladási 
paraméter teljesítésében. 

 
A Társaság köteles 2015. augusztus 31-ig nyilatkozni a II., illetve többedik ütemű 
tőkefelhasználás 2015. december 15-ig történő folyósításáról. 
 
Amennyiben a Társaság 2015. december 15-ig nem felel meg a II. ütemű 
Tőkebefektetés feltételeinek, akkor tudomásul veszi, hogy nem jogosult az adott 
ütemű befektetésre. 
 
A II. ütemhez hasonló jellegű feltételek egyéb ütemek meghatározása esetén is 
lehetségesek, kitűzhetőek. 
 

8. Tagi kölcsön 
feltételei 

Tagi Kölcsön összege: [***] E Ft. 
Ütemezett folyósítás (nem minden esetben érvényes). 
Kamat összege: az előző negyedév utolsó munkanapján érvényes 12 havi BUBOR 
+ kamatfelár. 
Tőketörlesztési ütemezés: [***] 
Kamatfizetés: negyedévente. 
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A tagi kölcsön folyósításának feltételei (de nem kizárólagosan): 
- az Együttes Befektetés felhasználási céljától nem tért el és azt hitelt 

érdemlő módon igazolta Befektető felé (abban az esetben, ha ütemezett 
a tagi kölcsön) 

- a Befektető tulajdonszerzése az illetékes cégbíróság által bejegyzésre 
került; 

- a tagi kölcsönszerződés és biztosítékaira vonatkozó szerződések 
érvényesen létrejöttek és hatályba léptek. 
 

Biztosítékok az SZTA tagi kölcsönéből származó kötelezettségek teljesítéséért 
(opcionális): 

- a Társaság vezető tisztségviselőjének /tulajdonosainak / részvényeseinek 
készfizető kezességvállalása közjegyzői okiratba foglalva;  

- az SZTA-n kívüli Tulajdonosok üzletrészén alapítandó jelzálog közjegyzői 
okiratban; 

- az SZTA-n kívüli Részvényesek részvényein alapítandó háromoldalú 
óvadéki szerződés megkötése a számlavezető Bankkal a Ptk. 
rendelkezéseivel összhangban);  

- a Társaság ingó/ingatlan eszközein, követelésein alapított jelzálogjog 
közjegyzői okiratba foglalva (legmagasabb ranghelyen); 

- felhatalmazó levélen alapuló azonnali beszedési megbízás (inkasszó) a 
Társaság valamennyi bankszámlájára, és az eredeti felhatalmazó levél 
átadása;  

- a Start Garancia Zrt. kezességvállalása (a Befektetésre és tagi kölcsönre 
együttesen); 

- az ügyvezető és/vagy magánszemély tulajdonosra kötött biztosítás; 
- további biztosítékok (a Befektető döntéshozó testületei által 

meghatározott egyéb biztosítékok). 
 

9. Befektető 
pénzügyi elvárása 

1.) Elvárt Hozam  
Jelenti a Befektető Futamidőre számított, a Céltársaság részére rendelkezésre 
bocsátott Tőkeemelés összegére vetített évi [***]% mint elvárt hozamot, amely 
összeg legkésőbb a Tőkeemelés összegének megfelelő teljes összeg 
visszafizetésekor kerül megállapításra és válik esedékessé. 

 
2.) Idő előtti kilépés ellenértéke 
Amennyiben a Befektetés rendelkezésre bocsátását követő kettő lezárt üzleti év 
elteltéig (azaz a második teljes üzleti évre vonatkozó éves beszámoló elfogadását 
megelőzően) bármelyik Tulajdonos / Részvényes, a Magánbefektető, a Társaság 
vagy a Tulajdonosok / Részvényesek által kijelölt harmadik személy megvásárolja 
a Befektető Céltársaságban fennálló társasági részesedését / részvényét, akkor a 
Befektető pénzügyi elvárása a megvásárolni kívánt társasági részesedésre jutó 
Befektetés összegén felül a Befektetés rendelkezésre bocsátásától a társasági 
részesedés ellenértékének megfizetéséig terjedő időtartamra számított átlagos 
évi hozam 

a) a Befektetés rendelkezésre bocsátását követő első üzleti év lezárásáig 
irányadóan elvárt hozam + 600 bázispont, 

b) az a) időszakot követően a második üzleti év lezárásáig irányadóan elvárt 
hozam + 300 bázispont. 

Ezzel egyidejűleg – amennyiben ilyen természetű folyósítás történt – a Tagi 
Kölcsön is visszafizetésre kell, hogy kerüljön.  
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Befektető kifejezetten kizárja azt az esetet, amely részesedésének megvásárlása, 
majd továbbértékesítése esetén a Magánbefektetőt, a Társaságot vagy a 
Tulajdonosokat / Részvényeseket extra hozambevételhez juttathatja. 
Amennyiben a Befektető kivásárlása a Befektető tervezett kilépésének napja 
előtt történik meg az említettek részvételével, akkor egy éven belüli harmadik 
személynek történő részleges/teljes továbbértékesítés esetén a tranzakció során 
keletkező többlethozamból a Befektetőt Társaságban fennálló mindenkori 
legmagasabb részesedése arányában, de legalább 25%-ban illeti meg. 
 
 

10. Befektető 
üzletrészének 
/részvényének 
tervezett 
értékesítése 

A Befektetés lezárása üzletrész / részvény tervezett értékesítése (tervezett 
kilépés) 
A Befektető, a Magánbefektető és a Tulajdonos(ok) / Részvényes(ek) egyhangú 
akarattal rögzítik, hogy Befektető részvételét <dátum> napjáig tervezik. 
Befektető teljes üzletrészének / valamennyi részvényének a megvásárlását (a 
súlyos szerződésszegés esetét kivéve): 

- a Társaság jegyzett tőkén/alaptőkéjén felüli vagyona terhére és/vagy 
- a Magánbefektető, a Tulajdonos(ok) / Részvényes(ek) tulajdoni 

részarányuk szerint vagy külön megállapodás alapján rögzített arányban 
és/vagy 

- a taggyűlés / közgyűlés által kijelölt harmadik személy (vagy a fentiek 
közül bármely szereplő önállóan illetve együttesen, megállapodás szerinti 
arányban) 

hajtja végre egy vagy több ütemben, vagy az alábbi ütemezésben: 
első ütemben […]. napjáig a Befektetéssel megszerzett üzletrésze / részvénye 
[…]%-át; 
második ütemben […]. napjáig a Befektetéssel megszerzett üzletrésze / részvénye 
[…]%-át; 
harmadik ütemben a Futamidő utolsó napjáig az első, illetve a második ütemet 
követően ténylegesen fennmaradt üzletrésze / részvénye 100%-át. 
 
Az egyes kivásárlási időpontokban a kivásárlást megelőzően fennálló 
tőkebefektetés összegére kell az Elvárt Hozamot időarányosan kiszámolni.  
A hozamszámításánál figyelembe kell venni a Befektető (illetve ahol ez 
értelmezhető, a Magánbefektető) részére korábban kifizetett osztalékot is. A 
futamidőre számított teljes Elvárt Hozam legkésőbb az utolsó tőkerészlet 
kivásárlásával egyidejűleg, egy összegben kerül megfizetésre a Befektető részére. 
 
Befektető, a Magánbefektető és a Tulajdonosok / Részvényesek, illetve a 
Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy a Befektető üzletrészeinek / 
részvényeinek értékesítéséhez szükséges üzletrész / részvény felosztására 
vonatkozó és egyéb döntéseket meghozzák, a vonatkozó taggyűlési / közgyűlési 
határozatokat megszavazzák. Magánbefektető, Tulajdonosok / Részvényesek és a 
Társaság egyetértenek azzal, hogy Befektetőt részesedése fennállásának ideje 
alatt – tényleges tulajdoni részesedése mértékétől függetlenül – megillessék a 
Befektetéskor rögzített tulajdonosi / részvényesi külön jogok. 
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Befektető üzletrészének / részvényének tervezett értékesítési időpontot 
megelőző eladása (Magánbefektető, Tulajdonosok / Részvényesek idő előtti 
vételi joga)  
Amennyiben Magánbefektető, Tulajdonosok / Részvényesek, a Társaság vagy a 
Társaság legfőbb szerve által kijelölt harmadik személy a tervezett értékesítési 
időponttól (időpontoktól) eltérő, a tranzakció végrehajtását időben előre hozó 
vételi ajánlatot tesz a Befektető teljes üzletrészére / részvényére vonatkozóan, 
akkor a Befektető köteles azt elfogadni a 9. pontban meghatározottak szerint. 
 

11. A Befektető 
különjogai 

Likvidációs, Kielégítési és Hozamelsőbbségi jog 
A Társaság jogutód nélküli megszűnése, felszámolása vagy végelszámolása (a 
továbbiakban: Likvidációs esemény) esetén a Befektető üzletrészéhez / 
részvényéhez a többi tagot megelőző elsőbbségi jog kapcsolódik a Társaság 
vagyonának felosztása tekintetében a Befektető által teljesített Befektetés és az 
arra számított Elvárt Hozam erejéig.  
 
A Társaság részben vagy egészben történő értékesítése esetén a Befektetőt a 
Társaságban megillető üzletrészéhez / részvényéhez a többi tagot megelőző 
elsőbbségi jog kapcsolódik az értékesítésből befolyt bevétel tekintetében a 
Befektető pénzügyileg teljesített Befektetése és az arra számított Elvárt Hozam 
erejéig. A megtérülés és a hozam számításakor a Befektető részére a futamidő 
alatt már megfizetett osztalékot is figyelembe kell venni. 
 
Szavazatelsőbbségi jog 
A Társaság legfőbb szervét a Felek az ügyvezető útján évente legalább egyszer 
kötelesek összehívni. A legfőbb szerv határozatképességéhez – Befektető 
tulajdonosi / részvényesi jogviszonyának fennállásáig – szükséges a Befektető 
jelenléte. 
 
A legfőbb szerv megismételt ülését legalább 5, legkésőbb 15 nappal a meghiúsult 
taggyűlés / közgyűlés utánra kell összehívni, amely a Tagok jelenlététől, vagy a 
képviselt törzstőke arányától függetlenül mindazon kérdésekben határozatképes, 
amelyek vonatkozásában a Befektetőnek nincsen szavazatelsőbbségi joga. 
 
A Befektető jogosult a napirend és az indok előzetes írásbeli közlésével egyedül 
kezdeményezni taggyűlés / közgyűlés megtartását, amely esetben a vezető 
tisztségviselő köteles a legrövidebb határidőn belül a legfőbb szerv ülését 
összehívni. 
A Befektető döntést támogató szavazata nélkül nem lehet döntést hozni 
(szavazatelsőbbségi jog) az alábbi döntési körökben: 

I.) mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Ptk., vagy más 
jogszabályok, az Befektetési dokumentáció vagy a Céltársaság létesítő 
okirata a Céltársaság taggyűlésének hatáskörébe utal, így különösen: 

a) a Céltársaság létesítő okiratának módosítása; 
b) a Céltársaság cégnevének, székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, 

és a Céltársaság fő tevékenységi körének megváltoztatása; 
c) a Céltársaság törzstőkéjének felemelésének, leszállításának elhatározása 

és az ezzel kapcsolatos további döntések meghozatala; 
d) az üzletrész felosztása, bevonása, valamint saját üzletrésszel kapcsolatos 

valamennyi döntés meghozatala, így különösen a saját üzletrész 
megszerzésére, kívülálló személyre történő átruházásához szükséges 
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hozzájárulás megadása; 
e) az üzletrész kívülálló személy részére történő átruházásához szükséges 

hozzájárulás megadása; 
f) döntés az üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a 

társaság általi gyakorlásáról és e jog gyakorlására harmadik személy 
kijelöléséről; 

g)  a tag kizárására irányuló eljárás kezdeményezése; 
h) a Céltársaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának 

elhatározása; 
i) a vezető tisztségviselő kinevezése és visszahívása, díjazásának és 

prémiumfeltételeinek, meghatározása; 
j) állandó könyvvizsgáló kinevezése, visszahívása és díjazásának 

meghatározása; 
k) felügyelőbizottsági tagok kinevezése, visszahívása, díjazásának 

megállapítása, valamint a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása; 
l) a Befektetési dokumentációban meg nem határozott új társasági szerv 

létrehozása; 
m) a Számv. tv. szerinti beszámoló jóváhagyása, valamint döntés a nyereség 

felosztásáról, osztalék, továbbá osztalékelőleg fizetéséről, az 
osztalékpolitika meghatározásáról; 

n) a Tulajdonosokkal vagy a Magánbefektetővel, a vezető tisztségviselővel, a 
felügyelőbizottsági taggal és az állandó könyvvizsgálóval szembeni 
kártérítési igény érvényesítése, valamint az ügyvezető eljárásának, 
gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának 
elrendelése; 

o) az olyan szerződés megkötésének előzetes jóváhagyása, amelyet a 
Céltársaság a Tulajdonosokkal, Magánbefektetővel vagy a Céltársaság 
ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó könyvvizsgálójával 
vagy azok közeli hozzátartozójával köt, ide nem értve a Tagi Kölcsönről 
szóló szerződést; 

II.) mindazon kérdésben történő döntéshozatal, amit a Felek az alábbiak szerint 
a Céltársaság taggyűlésének/közgyűlésének hatáskörébe utalnak:  

a) a Számv. tv. szerinti leányvállalatokkal, kapcsolt vállalkozásokkal és a 
Céltársaság vagy a Tulajdonosok és a Magánbefektető kapcsolt 
vállalkozásaival kötendő szerződések megkötésének előzetes 
jóváhagyása; 

b) a Számv. tv. törvény szerinti leányvállalat, valamint kapcsolt vállalkozás 
Céltársaság általi létrehozása, más gazdasági társaságokba történő 
befektetés, más gazdasági társaságokban történő részesedésszerzés; 

c) a Céltársaság tulajdonában lévő szellemi termékek, know-how-k, 
szabadalmak, vagy egyéb vagyon értékű jogok megterhelése, 
elidegenítése, ezen tulajdonokkal kapcsolatos bármilyen, harmadik 
személlyel kötendő szerződés jóváhagyása; 

d) a Céltársaság és [***]., [***]., [***]., [***]., [***]., valamint [***]. 
közötti szerződések megkötésének előzetes jóváhagyása; 

e) [***],- Ft, azaz [***] forint összeget egyedileg vagy éves együttes 
összeszámítási értékben meghaladó eszköz értékesítése; 

f) [***],- Ft, azaz [***] forint összeget egyedileg vagy éves együttes 
összeszámítási értékben meghaladó és a rendes gazdálkodási 
tevékenység körén kívüli kötelezettségvállalás vagy annak módosításának 
jóváhagyása, ideértve bármely olyan ügyletet, amely alapján a 
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Céltársaság a bevételét harmadik személy részére engedményezi, 
megterheli vagy más módon átengedi; 

g) a Céltársaság által bármilyen ingatlan tulajdonjogának, vagy 
használatának megszerzésére irányuló szerződés megkötése, módosítása, 
megszüntetése; 

h) bármely kölcsön – ide nem értve a Tagi Kölcsönt –, hitel, lízing, vagy 
faktoring szerződés megkötése, garancia nyújtása (ide nem értve a 
Céltársaság vevői részére biztosított halasztott fizetést vagy 
részletfizetést) vagy egyéb mérlegen kívüli kötelezettségvállalás, továbbá 
meglévő, vagy a jövőben megkötendő kölcsönszerződéstől eltérő 
ütemezés szerinti visszafizetés, előtörlesztés, elengedés, beszámítás 
engedélyezése vagy bármely ilyen szerződés módosítása, megszűntetése, 
továbbá a Tulajdonosok által a Céltársaság rendelkezésére bocsátott 
kölcsön összegének Futamidő alatti részben vagy egészben történő 
visszafizetése; 

i) hozzájárulás megadása a Tulajdonosok és a Magánbefektető 
üzletrészeinek értékesítéséhez, megterheléséhez, elzálogosításához, 
ezzel kapcsolatos bármilyen, harmadik személlyel kötendő szerződés 
jóváhagyása; 

j) a Céltársaság szervezetére vagy működésére vonatkozó alapvető 
szabályzatok (kiemelten: a Számviteli Politika és mellékletei, 
Javadalmazási Szabályzat, Munkaügyi Szabályzat, Kötelezettségvállalási 
Szabályzat), valamint a Középtávú (3-5 éves) és az Éves Üzleti Terv, 
Számv. tv. szerinti éves beszámoló és közbenső mérleg elfogadása, 
ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést is; 

k) bármilyen európai uniós vagy hazai forrásokkal kapcsolatos vagy 
közbeszerzési pályázaton történő részvétel, pályázati anyag benyújtása 
vagy egyéb nyilatkozattétel jóváhagyása. 

 
A II.) a-i) pontokban és a k) pontban rögzített döntések esetében nincs szükség a 
Céltársaság taggyűlésének/közgyűlésének külön döntésére, ha az a Céltársaság 
jóváhagyott Éves Üzleti Tervében nevesítetten szerepel. 
 
Felek megállapodnak, hogy a Befektető döntése szerint – az általa meghatározott 
vállalati körben– a Céltársaság társasági részesedésével működő gazdasági 
társaságok (jelen pont vonatkozásában, a továbbiakban: Leányvállalatok) 
vonatkozásában, a jelen pont szerinti szavazatelsőbbségi joghoz kapcsolódó 
kérdések a Leányvállalatok legfőbb szervének hatáskörébe tartoznak. A 
Leányvállalatok legfőbb szerve e kérdésekben kizárólag – a Befektető 
szavazatelsőbbségi jogának szabályai szerint – a Céltársaság taggyűlésének 
előzetes hozzájárulásával hozhat határozatot. A Céltársaság ügyvezetője a 
Befektetési dokumentáció aláírását követően haladéktalanul köteles a jelen 
pontban foglaltak teljesülése érdekében a Céltársaság taggyűlését/közgyűlését 
tájékoztatni a Leányvállalatok szavazatelsőbbségi joghoz kapcsolódó kérdésekben 
történő döntéshozatalára vonatkozó előterjesztésről. 

VAGY, AMENNYIBEN MÉG NINCS LEÁNYVÁLLALATA: 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Céltársaság társasági részesedésével 
működő gazdasági társaságot kíván alapítani vagy gazdasági társaságban kíván 
részesedést szerezni (jelen pont vonatkozásában, a továbbiakban: 
Leányvállalatok), akkor a Befektető döntése szerint – az általa meghatározott 
vállalati körben – a Befektető szavazatelsőbbségi jogához kapcsolódó kérdések a 
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Leányvállalatok legfőbb szervének hatáskörébe tartoznak. A Leányvállalatok 
legfőbb szerve e kérdésekben kizárólag – a Befektető szavazatelsőbbségi jogának 
szabályai szerint – a Céltársaság taggyűlésének/közgyűlésének előzetes 
hozzájárulásával hozhat határozatot. 
 
A taggyűlés / közgyűlés – a taggyűlés / közgyűlés hatáskörébe tartozó valamennyi 
kérdés vonatkozásában – ülés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal 
során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával is 
jogosult határozatot hozni, kivéve ha a Befektető a kifejezetten kéri az ülés 
megtartását – ebben az esetben kötelező a taggyűlés / közgyűlés összehívása és 
megtartása.  
 
Befektető nem kíván beleszólást a Magánbefektető és a Tulajdonosok / 
Részvényesek között a Céltársaság vezetése tekintetében létrejött olyan 
megállapodásba, amelyet a Befektető előzetesen megismert, feltéve, hogy az 
abban foglaltak nem veszélyeztetik a Befektető jelen Előzetes Term Sheet szerinti 
kilépését, és Elvárt Hozamának megtérülését, valamint elsőbbségi jogait, és az 
azokkal kapcsolatban meghatározott eljárások, és nem sérti a Befektető „jó 
hírnévhez” való jogát. 
 
Amennyiben a Társaság a rögzített adatszolgáltatási kötelezettségét 3 
alkalommal legalább 10 munkanapot meghaladóan késedelmesen teljesíti, úgy a 
Társaság a 3. késedelmes adatszolgáltatással egyidejűleg 500.000 Ft, azaz 
Ötszázezer forint késedelmi kötbért köteles a Befektető részére fizetni. 
 
A Befektető 

a) 2015. évi és azt követő eredmények függvényében a mindenkor érvényes 
éves üzleti tervben az árbevétel tekintetében mutatkozó [***] %-os 
negatív eltérés esetén, 2015. évi és azt követő eredmények 
függvényében a mindenkor érvényes éves üzleti tervben az adózás előtti 
eredmény tekintetében mutatkozó [***]%-os negatív eltérés esetén, 
illetve 

b) Az Adatszolgáltatás rész (a) pontjában rögzítettek egyszeri, illetve a (b) és 
a (c) pontokban rögzítettek együttesen negyedik alkalommal történő 
nem teljesítés bekövetkeztekor jogosult az alábbiakra (mérlegelés 
szerint): 
(i) az ügyvezető vezérigazgató/igazgatósági tag és/vagy a menedzsment 

premizálásának időszaki felfüggesztésére vagy megszűntetésére;  
(ii) az ügyvezető vezérigazgató/igazgatósági tag és/vagy a menedzsment 

átalakítására, visszahívására, vagy új menedzsment, ügyvezető, 
társügyvezető, vagy tanácsadó kinevezésére. 

 
A Befektető amennyiben az ügyvezető/vezérigazgató/igazgatósági tag három 
hónapot meghaladó akadályoztatást szenved vagy jogerős elmarasztaló ítélet 
születik ellene (kivéve a közlekedési kihágásokkal kapcsolatos ítéleteket), jogosult 
az érintett ügyvezető/ vezérigazgató/ igazgatósági tag visszahívására. 
 
Adatszolgáltatás 
A Céltársaság a Befektetés futamideje alatt  

(a) Éves rendszerességgel a tárgyévet követő év február 28. napjáig 
megküldi: 
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(i) az auditált, a felügyelőbizottság és a taggyűlés / közgyűlés számára 
elfogadásra javasolt, azonban még el nem fogadott éves 
beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, Cash Flow, kiegészítő 
melléklet és üzleti jelentés, könyvvizsgálói jelentés), 

(ii) Éves Üzleti Tervét negyedéves bontásban (mérleg, 
eredménykimutatás, Cash Flow), 

(b) Negyedéves rendszerességgel a tárgynegyedévet követő hónap utolsó 
napjáig megküldi: 

(i) a negyedéves előzetes beszámolóját, 
(ii) a munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát, külön 

kimutatva a teljes és nem teljes munkaidőben álló, fizikai és szellemi, 
a havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben 
foglalkoztatott, a külföldi, és a munkaerő-kölcsönzési 
megállapodással kölcsönzött munkavállalókat; 

(c) Havi – a Befektetési Dokumentációban foglalt feltételek bekövetkezése 
esetén negyedéves rendszerességgel – a tárgyhónapot/negyedévet 
követő hónap utolsó napjáig megküldi  
(i) havi főkönyvét,  
(ii) ÁFA bevallását,  
(iii) adófolyószámla kivonatát,  
(iv) korosított vevő és szállítói analitikáját, valamint  
(v) az ügyvezető írásos tájékoztatását a tárgyidőszak főbb gazdasági és 

egyéb üzleti eseményeiről. 
 
Osztalékfizetéshez kapcsolódó jogok 

- Befektetőt osztalékfizetés esetén a Magánbefektetőt és a többi 
Tulajdonost / Részvényest megelőzően, a pénzügyileg teljesített 
befektetése tekintetében a 9.1 pont szerinti adott évre vonatkozó Elvárt 
Hozam erejéig elsőbbségi osztalék illeti meg.  

- Amennyiben a Társaság taggyűlése / közgyűlése által, döntéssel 
meghatározott, osztalékfizetésre rendelkezésre álló alap a rögzített 
elsőbbségi osztalék kifizetésén túl ezt meghaladó osztalék kifizetésére is 
fedezetet nyújt, azt a Befektető, a Tulajdonosok/Részvényesek és a 
Magánbefektető között lehet felosztani tulajdonosi részesedésük 
arányban. 

 
 

12. A Társaság 
testületeibe tagok 
delegálása  

A Társaság háromtagú felügyelő bizottságot hoz létre, amelybe egy tagot a 
Befektető, két tagot pedig a Magánbefektető, illetve a Tulajdonosok / 
Részvényesek delegálnak. 
 
A Magánbefektető és a Tulajdonosok / Részvényesek elfogadják az FB elnökének 
személyére vonatkozóan a Befektető által javasolt tag megválasztását. 
(Az FB határozatainak elfogadásához, valamennyi tag egyetértése szükséges, vagy 
egyszerű többséggel hozza meg határozatait, az elnök igen szavazatával). 
 
Részvénytársaság esetén a Részvényesek elfogadják az Igazgatósági tag 
személyére vonatkozóan a Befektető által javasolt tag megválasztását. 
 
(Az IG határozatainak elfogadásához – amennyiben ezt a Befektető indokoltnak 



 

 [14/27] 

tartja és pontosan meghatározza a döntések körét is – valamennyi tag 
egyetértése szükséges.) 
 

13. Átvilágítások, 
jelentések 

A Magánbefektető, a Tulajdonosok / Részvényesek és a Társaság vállalják, hogy a 
Befektetővel a döntés-előkészítés, a szerződéskötés és a Befektető tulajdonosi / 
részvényesi részvételéhez kötött egyéb feltételek teljesítése során 
együttműködnek. Tulajdonosok / Részvényesek és a Társaság kötelezettséget 
vállalnak arra, hogy – kedvező befektetői döntés esetén – a Befektetési 
dokumentáció megkötéséig a Társaság létesítő okiratát, működési formáját és 
tevékenységét nem módosítják, kivéve ha az a Befektetés szempontjából, a 
Befektető hozzájárulásával szükségessé válik. Jelen Előzetes Term Sheet aláírását 
követően szerződéskötésig jelentősebb [***] E Ft-ot meghaladó értékű 
kötelezettséget csak a normál működés keretében, az üzleti terv megvalósítása 
érdekében vállalnak, melyről minden esetben tájékoztatják Befektetőt. 
 
A Befektető, a Magánbefektető, a Tulajdonosok / Részvényesek és a Társaság 
megállapodnak, hogy a Társaságról [szakmai], jogi átvilágítás és pénzügyi 
átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás készül. Az ehhez kapcsolódó költségek a 
következőképpen oszlanak meg:  

 a szakmai átvilágítás költségeit a Befektető viseli 250.000 Ft + ÁFA 
erejéig, ezen összeg feletti részt a Céltársaság köteles megfizetni, 

 a jogi átvilágítást a Befektető egyedül fizeti, míg  

 a pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás költségét a Befektető és 
a Magánbefektető és/vagy a Céltársaság közösen viselik 1/3 és 2/3 
arányban. A pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás költsége 
maximum 750.000 Ft + ÁFA, ahol a konkrét összeget a Befektető 
határozza meg. Az Együttműködési szerződés aláírására addig nem 
kerülhet sor, amíg a költségek nem kerültek teljes körűen kifizetésre az 
átvilágító részére.  

 
A pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás kötelező érvényű tematikáját a 
jelen dokumentum I. számú elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Befektető 
rögzíti, hogy kizárólag olyan jelentést áll módjában elfogadni, mely a megjelölt 
tematika mentén, valamennyi kérdés maradéktalan megválaszolásával kerül 
elkészítésre. A Befektetőt az elkészült átvilágítási anyag tekintetében az 
átvilágítási anyag elkészítésére irányuló szerződésben foglaltak szerint 
visszakérdezési jog illeti meg. 
 
A Magánbefektető, a Tulajdonosok / Részvényesek és a Társaság vállalják, hogy 
az átvilágításhoz szükséges valamennyi releváns adatot, iratot és információt 
hiánytalanul és soron kívül rendelkezésre bocsátják azon személyeknek és 
szervezeteknek – megfelelő titoktartás mellett –, amelyek az átvilágítási 
feladatokat a szakmai és jogi átvilágítás esetében a Befektető, a pénzügyi 
átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás esetében a Befektető és a Magánbefektető 
és/vagy Céltársaság megbízásából látják el. 
 

14. Verseny-
tilalom 

A Tulajdonosok / Részvényesek és a Magánbefektető vállalják, hogy – 
főszabályként – ameddig a Társaságban tulajdonrésszel rendelkeznek, sem 
közvetve nem vesznek részt olyan termék vagy szolgáltatás előállításában, illetve 
értékesítésében, valamint sem közvetlenül, sem közvetve (pl. hozzátartozójukon 
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keresztül) nem szereznek részesedést olyan társaságban, amely versenyez a 
Társaság tevékenységével és ezáltal veszélyeztetheti a Befektető megtérülését, 
sikeres kiszállását. 
 
A fenti pont előre egyeztetett egyedi esetekben figyelmen kívül hagyható. Pl.: A 
célvállalat tulajdonosa / részvényese már a befektetés időpontjában tulajdonos / 
részvényes egy azonos piacon, de kiegészítő tevékenységet végző vállalatban.  
A másik cég a célvállalat piaci érdekeinek érvényesülését nem veszélyeztetheti. 
 
A Tulajdonosok / Részvényesek/Magánbefektető nem tartanak, illetve szereznek 
közvetlen vagy közvetett részesedést, illetve nem töltenek be vezető tisztséget, 
kulcspozíciót, állást, nem nyújtanak tanácsot versenyző tevékenységet végző 
társaságban, illetve társaságnak, amely veszélyeztetheti a Befektető 
megtérülését, sikeres kiszállását. 
 
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető személyek fentiekkel azonos 
versenykorlátozása a munkaszerződésekbe beillesztésre, a már elfogadott 
munkaszerződések pedig ennek megfelelően módosításra kerülnek. 
 

15. Átruházásra 
vonatkozó különös 
rendelkezések 

A Társaság üzletrésze / részvénye adásvételtől eltérő jogcímen nem szerezhető 
meg. 
 
Üzletrész / részvény értékesítés taggyűlési / közgyűlési jóváhagyása 
Amennyiben bármely tag a társasági részesedését kívülálló harmadik félre kívánja 
átruházni, az átruházáshoz szükséges a Társaság legfőbb szervének előzetes 
beleegyezése. A harmadik személy Társaságba történő belépését csak akkor lehet 
megtagadni, ha a harmadik személy a Társaság versenytársa, vagy az 
veszélyezteti a Céltársaság hosszú távú működését, érdekeit vagy a Befektető 
sikeres kiszállását. A Befektető társasági részesedésének értékesítéséhez súlyos 
szerződésszegés esetén a legfőbb szerv jóváhagyása nem szükséges. 
 
 
Drag along jog 
A Befektető drag along jogát kizárólag abban az esetben gyakorolhatja, ha a 
Céltársaság, vagy a Tulajdonos / Részvényes szerződésszegése miatt a Befektető 
jogosult a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazására. 
 
A Befektető drag along joga alapján, amennyiben a Befektető Céltársaságban 
fennálló üzletrészét/részvényét meghaladóan a többi üzletrész/ részvény 
vonatkozásában vételi ajánlat érkezik, abban az esetben a Befektető jogosult az 
üzletrésze / részvénye tekintetében a vételi ajánlat elfogadására, valamint arra 
kötelezheti a Céltársaság valamennyi Tulajdonosát / Részvényesét/és a 
Magánbefektetőt, és – amennyiben saját üzletrésszel / részvénnyel rendelkezik – 
a Céltársaságot, hogy üzletrészükből / részvényükből, valamint a saját 
üzletrészből / részvényből – üzletrészük arányában – a vételi ajánlat 
kielégítéséhez szükséges mértékű részesedést ruházzanak át az ajánlattevőre.  
 
A Tulajdonos / Részvényes, és a Céltársaság  a Befektetési dokumentáció 
aláírásával visszavonhatatlanul meghatalmazzák a Befektetőt, hogy – 
amennyiben a Befektető erre irányuló felszólítását követő 5 napon belül nem 
teszik meg az ajánlattevő ajánlatának kielégítéséhez szükséges jognyilatkozatokat 
–, úgy az üzletrész / részvény átruházási szerződést a Befektető helyettük és 
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nevükben megkötheti, valamint a Vevő Céltársaságba történő belépéséhez 
szükséges taggyűlési / közgyűlési  határozatokat meghozhatja, kezdeményezheti 
a szükséges cégeljárást, továbbá minden további, a vételi ajánlat elfogadásához 
szükséges jognyilatkozatot megtehet. 
 
A Befektető általi drag along jog gyakorláskor a Tulajdonos / Részvényes/ és 
Magánbefektető, valamint a Céltársaság tulajdonában lévő üzletrészének / 
részvényeinek vételára megegyezik, az ajánlattevő ajánlata szerinti vételárral. 
Felek megállapodnak, hogy a Befektető nem jogosult előnyösebb feltételek 
szerint értékesíteni üzletrészét / részvényét, mint a Tulajdonos / Részvényes, a 
Magánbefektető, és – amennyiben saját üzletrésszel / részvénnyel rendelkezik – 
ez a Céltársaság társasági részesedésére is érvényes. Felek kijelentik, hogy – 
figyelembe véve a Befektetési dokumentáció tartós jogviszony jellegét, valamint 
az üzletrészek/részvények értékében bekövetkező esetleges jelentős 
értékeltolódást is – a vételárat megfelelőnek tekintik, továbbá feltétlenül és 
visszavonhatatlanul kijelentik, hogy ezen jog gyakorlása esetén egymással 
szemben sem kártérítési, sem egyéb igényt nem jogosultak érvényesíteni, az 
értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásról a Befektetési 
dokumentáció aláírásával lemondanak. 
 
Az ajánlattevőnek történő üzletrész/részvény átruházás eredményeképpen 
előálló ellenértékből a Befektető jogosult a Céltársaság rendelkezésére bocsátott 
Tőkeemelés – üzletrészek / részvények értékesítésének napjára számolt – Elvárt 
Hozammal növelt, a Befektető részére kifizetett osztalékkal csökkentett összegét 
megtartani. A fennmaradó részt a Befektető köteles a Tulajdonosnak / 
Részvényesnek/a Magánbefektetőnek, és – amennyiben a Céltársaság saját 
üzletrészének / részvényének átruházására is sor került – a Céltársaságnak az 
átruházásából származó teljes ellenérték rendelkezésére bocsátásának napjától 
számított 15 napon belül, az átruházott üzletrészek / részvények korábbi 
tulajdonosai között megfelelően felosztani, velük elszámolni.  
 
A drag along jog jelen pont szerinti szerződésellenes gyakorlásával okozott 
károkért a Befektetőt maximum a Befektetésének erejéig terheli kártérítési 
felelősség. 
 
 
Tag along jog 
A Befektető tag along joga alapján, amennyiben bármely Tulajdonos / 
Részvényes, vagy – amennyiben saját üzletrésszel / részvénnyel rendelkezik – a 
Céltársaság, illetve a Magánbefektető az adott helyzetben ajánlatot kap társasági 
részesedése átruházására, a Befektetőnek joga van arra, hogy az ajánlatot 
kapónál nem rosszabb feltételekkel ruházza át üzletrészét / részvényét az 
ajánlattevőre. Így az ajánlatot kapó Tulajdonos / Részvényes, és – amennyiben a 
Céltársaság saját üzletrészére / részvényére is érkezett ajánlat – a Céltársaság, 
illetve a Magánbefektető a társasági részesedését csak a Befektető üzletrészével 
/ részvényével együtt ruházhatja át az ajánlattevőre. Az ajánlatot kapó átruházási 
szándékának – az értékesítés feltételeit is tartalmazó írásos - bejelentését követő 
15 napon belül jogosult a Befektető közölni, hogy élni kíván a jelen pont szerinti 
tag along jogával. 
 
Felek megállapodnak, hogy amennyiben az ajánlattevő ajánlata alapján a 
Befektető üzletrészének / részvényének ellenértéke nem éri el legalább a 
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Céltársaság rendelkezésére bocsátott Tőkeemelés – üzletrészek / részvények 
értékesítésének napjára számolt – Elvárt Hozammal növelt, a Befektető részére 
kifizetett osztalékkal csökkentett összegét, úgy a Befektető dönthet úgy, hogy 
nem él tag along jogával, de az ajánlatot kapó fél sem ruházhatja át üzletrészét / 
részvényét. Ez alól kivételt képez az, ha az ajánlatot fogadó Befektetőn kívüli 
tulajdonosok / részvényesek a rájuk eső vételárból hajlandók a Befektető 
fentieknek megfelelő kompenzálására. 
 
 

16. Szerződés-
szegési események 

A Befektetési dokumentáció megszegését jelenti bármely a Befektetési 
dokumentációban foglalt kötelezettség szerződésszerű teljesítésének 
elmaradása. 
 
Felek az alábbi szerződésszegési eseményeket súlyos szerződésszegésnek 
tekintik: 

(a) Tulajdonos / Részvényes és a Magánbefektető pénzbeli és nem pénzbeli 
hozzájárulását a Befektetési dokumentációban rögzített határidőben 
nem teljesíti; 

(b) a Befektetésnek a Befektetési dokumentáció mellékletét képező forrás 
felhasználásban megjelöltektől történő eltérő felhasználása (ha ennek 
előzetes vagy utólagos korrekciója nem oldható meg, viszont a régiós 
forrásfelhasználástól való eltérés nem korrigálható); 

(c) a taggyűlés / közgyűlés összehívásával, az érvényes határozathozatallal 
vagy a szavazati jogok gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek 
megszegése; 

(d) adatszolgáltatási kötelezettségét a Céltársaság sorozatosan, legalább 4 
alkalommal megsértette; 

(e) a Befektető ellenőrzési jogainak gyakorlásában való akadályozása, 
korlátozása vagy az ellenőrzés lehetetlenné tétele; 

(f) a Befektető, a közte és a Céltársaság között fennálló bármely hatályos, 
vagy jövőben megkötendő szerződését felmondja, vagy megnyílik 
azonnali felmondási joga, különös tekintettel – amennyiben releváns – a 
Tagi Kölcsönszerződésre; 

(g) a versenytilalmi rendelkezések megszegése; 
(h) amennyiben a Céltársaság ellen jogerősen jogutód nélküli 

megszűntetésre irányuló, vagy csődeljárás indul;  
(i) ha a Céltársaság bármely hitelintézettel vagy pénzügyi vállalkozással 

szemben, a köztük létrejött jogviszony alapjául szolgáló szerződést oly 
módon szegi meg, hogy a hitelezőnek a Céltársasággal szemben fennálló 
kielégítési joga megnyílik, vagy a hitelező a Céltársasággal szembeni 
követeléseit egyoldalú nyilatkozattal lejárttá teszi; 

(j) a Társaság működése tartósan veszteséges – két egymást követő naptári 
évben a mérleg szerinti eredmény negatív (ez alól kivételt képez az az 
eset, ha a befektetéskor jóváhagyott, illetve aktuális éves Üzleti Terv ezt 
megengedi); 

(k) a Futamidő utolsó napjáig nem történik meg a Befektető kivásárlása és a 
futamidő lejártáig a Befektető által elfogadott olyan kilépési terv nem 
kerül jóváhagyásra, amely figyelembe veszi a Befektető futamidejének 
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lejártát megelőző kilépését; 
(l) Lényeges Hátrányos Változás2 bekövetkezése; 
(m) az üzletrészek / részvények, illetve tulajdonosi részesedések átruházására 

vonatkozó különös rendelkezések megszegése, nem teljesítése, azzal 
ellentétes intézkedések végrehajtása, a Befektető jogai érvényesítését 
ténylegesen korlátozó, vagy erre irányuló döntés(ek) hozatala, ügylet(ek) 
megkötése; 

(n) a Befektető külön jogainak megsértése vagy korlátozása a Befektető jogai 
érvényesítését ténylegesen korlátozó, vagy erre irányuló döntés(ek) 
hozatala, ügylet(ek) megkötése; 

(o) fedezeti biztosítéki elemek változtatása a Befektető pozíciójának terhére, 
amennyiben a Céltársaság, vagy a Tulajdonos / Részvényes 15 napon 
belül nem biztosít az eredeti biztosítékkal egyenértékű, a Befektető 
számára elfogadható biztosítékot; 

(p) a Társaság testületeibe történő delegálás szabályainak, valamint a 
társasági szerződés / alapszabály megsértése, vagy nem teljesítése. 

 
A Befektető súlyos szerződésszegés esetén azonnal alkalmazhatja a súlyos 
szerződésszegés jogkövetkezményeit vagy a súlyos szerződésszegés 
jogkövetkezményeinek orvoslására saját mérlegelése alapján megfelelő határidőt 
biztosít. 
 
Amennyiben a szerződésszegés nem valósít meg súlyos szerződésszegést, úgy a 
Befektető megfelelő, de legalább 30 napos határidőt biztosít a szerződésszegés 
okának megszüntetésére. Amennyiben a Befektető által biztosított határidőn 
belül a szerződésszegés okát a szerződésszegő fél nem szünteti meg, úgy a 
Befektető a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazhatja. 
 
A szerződésszegés és a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményei 
Amennyiben a Befektetést szabályozó Befektetési dokumentáció tekintetében a 
Társaság, a Tulajdonosok / Részvényesek, Magánbefektető szerződésszegést 
követ el, és ezt a Társaság a felszólítást követő 30 nap alatt nem orvosolja, vagy 
nem fogad el ennek megszűntetésére a Befektető által is jóváhagyott cselekvési 
tervet, vagy súlyos szerződésszegést követnek el, akkor a Befektető jogosult 
(mérlegelés szerint): 

1. az ügyvezetés, vagy a menedzsment premizálásának időszaki 
felfüggesztésére vagy megszűntetésére;  

2. az ügyvezetés, vagy a menedzsment átalakítására, visszahívására, vagy új 
menedzsment, ügyvezetés, társügyvezető, vagy tanácsadó kinevezésére. 

3. a Befektetési dokumentáció, vagy a Befektető és a Céltársaság között 
létrejött bármely szerződés azonnali hatállyal történő felmondására; 

                                                           

2 "Lényeges Hátrányos Változás" olyan esemény megtörténtét vagy körülmény felmerülését (önmagában vagy más előzetes 

eseménnyel, vagy körülménnyel együtt vizsgálva) jelenti, amely alkalmas a  egyes – az Üzleti Terv megvalósításához 
nélkülözhetetlen – eszközeinek elvesztésére, pénzügyi vagy gazdasági stabilitásának veszélyeztetésére vagy alkalmas jelen 
Szerződés aláírásának napján a Befektető által ismert, a  gazdasági, pénzügyi helyzetéhez viszonyított olyan eltérés 
előidézésére, amely a Befektető jelen Szerződésben rögzített érdekeinek vagy jogainak megsértéséhez vezet vagy vezethet, 
avagy veszélyezteti a  jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését, vagy amelynek következtében a  várhatóan 
nem lesz képes – közvetlenül vagy közvetve – jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésére, így különösen, ha 
a  működése igazolhatóan sérti vagy veszélyezteti a jelen Szerződésben foglalt célok elérését vagy a Befektető jelen 
Szerződésben foglalt jogainak gyakorlását. 
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4. Céltársaságban fennálló üzletrészének / részvényének Befektetési 
dokumentációban foglalt kötelezettségektől mentes átruházására; 

5. gyakorolhatja a Befektetési dokumentáció szerinti vételi jogát (vevő 
kijelöléssel); 

6. gyakorolhatja a Befektetési dokumentáció szerinti eladási jogát; 
7. gyakorolhatja a Befektetési dokumentáció szerinti drag along jogát; 
8. gyakorolhatja a Befektetési dokumentáció szerinti tag along jogát; 
9. a Befektető érvényesítheti a Tulajdonosok / Részvényesek helytállási 

kötelezettsége iránti igényét; 
10. a Befektetési dokumentáció alapján fennálló jogait szabadon 

átruházhatja; 
11. érvényesítheti kötbérigényét; 
12. érvényesítheti biztosítékait. 

 
A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Befektető a súlyos szerződésszegés 
jogkövetkezményeinek alkalmazása esetén úgy is dönthet, hogy a Befektetési 
dokumentáció felmondása nélkül, annak hatályban tartása mellett érvényesíti a 
fentiekben foglalt jogkövetkezményeket. Ebben az esetben – a 
jogkövetkezmények alkalmazásához szükségszerűen, és feltétlenül szükséges 
változásokkal – a Befektetési dokumentáció változatlan tartalommal, és 
kötelezettségekkel hatályában fennmarad.  
 
A súlyos szerződésszegés jogkövetkezményeinek érvényesítése előtt a Befektető 
egyeztethet a Magánbefektetővel, illetve a Befektetési dokumentációt hatályban 
tartása esetén megállapodnak a Társaság további működtetésének feltételeiről. 
 
Befektető vételi/eladási joga súlyos szerződésszegés esetén 
Amennyiben  

a) a Befektetési dokumentációban vállalt kötelezettségeket a 
Magánbefektető, a Tulajdonosok / Részvényesek és/vagy a Társaság oly 
módon szegi meg, hogy az súlyos szerződésszegést jelent, vagy 

b) a Céltársaság 2015. évi és azt követő eredmények függvényében a 
mindenkor érvényes éves üzleti tervben az árbevétel tekintetében 
mutatkozó 30 %-os negatív eltérés esetén, 2015. évi és azt követő 
eredmények függvényében a mindenkor érvényes éves üzleti tervben az 
adózás előtti eredmény tekintetében mutatkozó 30 %-os negatív eltérés 
esetén 

a Tulajdonosok / Részvényesek Társaságban fennálló társasági részesedései, vagy 
– amennyiben a Társaság saját üzletrésszel / részvénnyel rendelkezik – a saját 
üzletrész / részvény vonatkozásában, akkor a Befektető gyakorolhatja vételi jogát 
(vevőkijelöléssel). Az vételár – a Tulajdonosok és a Befektető által meghatározott 
három könyvvizsgálóból – a Befektető által kijelölt könyvvizsgáló vállalkozás által 
a társasági részesedés tekintetében megállapított érték 50%-a. Az eljárás 
szabályait a Tranzakciós dokumentáció rögzíti. 
 
A Befektető vételi joga gyakorlására harmadik személyt jelöl ki, aki a kijelöléssel 
jogosulttá válik arra, hogy egyoldalú nyilatkozattal a megállapított vételáron 
megvegye a Magánbefektető, a Tulajdonosok / Részvényesek, illetve a 
szerződésszegő Tulajdonos / Részvényes és a Társaság tulajdonában álló 
üzletrészt / részvényt. 
 
Amennyiben a Magánbefektető, a Társaság vagy a Tulajdonosok / Részvényesek 
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súlyos szerződésszegést követnek el, úgy egyetemlegesen kötelezhetőek a 
Befektető üzletrészének / részvényének megvételére, valamint ezzel egyidejűleg 
– amennyiben a Befektető által a Társaság részére folyósításra került – a Tagi 
Kölcsön visszafizetésre. Ez esetben a Befektető üzletrészének / részvényének 
ellenértéke megegyezik a Tőkeemelés összegével, növelve a Tőkeemelés 
rendelkezésre bocsátásától az üzletrész / részvény ellenértékének megfizetéséig 
terjedő időtartamra számított Elvárt Hozam összegével, levonva belőle a 
Céltársaság által a Befektető részére megfizetett osztalékot. Tagi Kölcsön esetén 
a tőke teljes összege és kamatai (időarányosan) kerülnek visszafizetésre.  
 
Tulajdonosok / Részvényesek helytállási kötelezettsége 
Amennyiben a Társaság vagy a Tulajdonosok / Részvényesek súlyos 
szerződésszegést követnek el, és a Társaság üzletrészei / részvényei értékesítésre 
kerülnek, akkor a Tulajdonosok / Részvényesek és a Céltársaság az általuk 
megvalósított értékesítésből származó vételár követelésüket, illetve abból 
származó minden összeget ezennel feltétel nélkül és visszavonhatatlanul a 
Magánbefektetőre és a Befektetőre engedményezik annak érdekében, hogy a 
Befektető 9. pont szerinti pénzügyi elvárása megtérülésre kerüljön. 
A hozam számítása során a Befektető részére már kifizetett osztalékot 
figyelembe kell venni. 
 

17. Titoktartás 
 

Jelen Előzetes Term Sheet-ben rögzített információk és adatok szigorúan 
bizalmasak, melyeket egyik fél sem tehet hozzáférhetővé harmadik személy 
számára, kivéve a Felek tulajdonosait / részvényeseit, tanácsadóit, illetve ha erre 
bármelyik felet jogszabály kötelezi. Jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a 
Feleket az Előzetes Term Sheet aláírásától 5 évig terheli. 
A Társaság tudomásul veszi, hogy tűrni köteles a Befektető befektetéseit 
ellenőrizni jogosult szervek és hatóságok ellenőrzéseit. Ennek során a Társaság 
haladéktalanul köteles adatokat szolgáltatni az ellenőrzésre kijelölt szervnek, 
vagy hatóságnak, avagy a Befektetőnek. 

A Magánbefektető, a Társaság, valamint a Tulajdonosok / Részvényesek 
tudomásul veszik, hogy az ellenőrzésre kijelölt szervek, vagy hatóságok bármely 
olyan adatot megismerhetnek, amelynek megismerésére jogszabály 
felhatalmazza őket. 
 
Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 
 

18. Döntéshozatal 
folyamata 

Az Széchenyi Tőkebefektetési Alap befektetési stratégiájához illeszkedő 
ajánlatokról a munkaszervezet elemzést készít, illetve a Magánbefektetővel 
egyeztetett együttműködési javaslatot (Előzetes Term Sheet) dolgoz ki, melyet – 
célszerűen a Befektetési Bizottság előtt, de legkésőbb átvilágítások kezdetéig – a 
Magánbefektető, a Tulajdonosok / Részvényesek és a Társaság ellátnak 
aláírásukkal. A Befektetési Bizottság véleményezi a Befektetéssel kapcsolatos 
előterjesztést, a befektetés tervezett struktúráját, illetve paramétereit, továbbá 
az együttműködési javaslatot. A Befektetési Bizottság állásfoglalása a támogató 
üzleti döntést vagy annak elutasítását jelenti. 
 
A Befektetési Bizottság támogató döntését követi – ha a körülmények miatt 
indokolt az Előzetes Term Sheet aláírása, illetve – a független jogi (és esetenként 
szakmai) átvilágítás, valamint pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás. 

(i) Amennyiben az átvilágítások a befektetés realizálását veszélyeztető 
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körülményt nem tárnak fel sor kerülhet az Igazgatósági döntés 
előkészítésre. 

(ii) Amennyiben az átvilágítások a befektetés realizálását veszélyeztető 
körülményt tárnak fel vagy az együttműködés feltétel- és 
szerződésrendszere lényeges módosításra szorul, akkor az így felvetett 
kérdésekben a Befektetési Bizottság állásfoglalását ki kell kérni. 

 
A Befektetési Bizottság kedvező állásfoglalása alapján megtörténik a befektetés 
feltételrendszerének részletes kidolgozása, mely figyelembe veszi a pénzügyi és 
jogi (esetenként szakmai) átvilágítások ajánlásait, majd a Befektetési Bizottság 
állásfoglalását figyelembe véve elkészített végleges előterjesztés alapján a 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Igazgatósága hoz döntést a tranzakcióról, s 
egyúttal rendelkezik a végrehajtás felelősségéről, követelményéről. 
 
Az Igazgatóság kizárólag a Befektetési Bizottság által véleményezett és 
jóváhagyott üzleti tranzakcióról hoz döntést. Döntése elsődlegesen a 
jogszabályoknak, az Alapkezelési Szabályzatnak és a Befektetési Bizottság 
állásfoglalásának történő megfelelést minősíti, szükség szerint az itt mutatkozó 
eltérések (ellentmondások) esetén azok megszüntetéséről intézkedik, vagy dönt 
az üzleti tranzakció végleges elutasításról. 
 
Az Igazgatóság kedvező állásfoglalása szerint megtörténik a Befektetés 
feltételrendszerének véglegesítése (Iránymutató Term Sheet-ben rögzítése), ezt 
követően kerül sor a befektetéssel kapcsolatos szerződéscsomag elkészítésére, a 
szerződéses előfeltételek teljesítésére, szerződéscsomag aláírásra, tőkeemelési 
taggyűlésre / közgyűlésre. 
 

19. Kizárólagosság, 
kötelezettség- 
vállalások 

A Magánbefektető, Társaság és a Tulajdonosok / Részvényesek vállalják, hogy 
jelen Előzetes Term Sheet aláírását követő 90 (kilencven) napon belül, sem 
maguk, sem a közvetlen vagy közvetett tulajdonukban álló társaságok, a 
Befektetőn, illetve a képviseletében eljáró Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt-n kívül 
más személlyel nem kezdeményeznek sem hivatalos, sem nem hivatalos 
természetű tárgyalásokat a Társaságba történő tőkebefektetésről, a Társaság 
üzletrész / részvény értékesítéséről, nem vesznek részt semmilyen olyan ügyben, 
ami jellegénél fogva közvetve vagy közvetlenül konkurálhat a jelen Előzetes Term 
Sheet-ben tervezett tranzakcióval, illetőleg ilyen tárgyaláson nem vesznek részt, 
és egyéb személlyel nem kezdeményeznek sem hivatalos, sem nem hivatalos 
természetű ilyen jellegű tárgyalásokat.  
 
A Magánbefektető, a Tulajdonosok / Részvényesek jelen Előzetes Term Sheet 
aláírását követő 8 napon belül megszüntetnek minden jelenleg folyamatban lévő, 
más befektetőkkel folytatott olyan tárgyalást és megbeszélést, amely érintheti a 
jelen Előzetes Term Sheet-ben leírt tranzakciót. 
 
Abban az esetben, ha a Befektetőt képviselő Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 
részéről a jelen Előzetes Term Sheet aláírása legkésőbb a Befektető Befektetési 
Bizottsága határozatának napját követő 30 napon belül (illetve az átvilágítások 
megkezdéséig) nem történik meg, akkor a jelen pontban vállalt kizárólagossági 
kötelezettségvállalás automatikusan a következő munkanaptól hatályát veszti (ez 
a többi pont hatályát nem érinti). 
 
A kizárólagosságot megszegő Tulajdonos / Részvényes, Társaság köteles a 
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Befektető alapkezelője, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére a Befektetés 
tervezett értéke 1%-ának megfelelő forint összegű kötbér megfizetésére. 
 
Amennyiben a Befektetési Bizottság pozitív döntését követően a jogi (esetenként 
szakmai) átvilágítás és pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás olyan 
kockázatot tár fel a Társaságnak felróható okból, mely ellehetetleníti a Befektetés 
Igazgatóság részére történő előterjesztését vagy amennyiben az Igazgatóság 
pozitív, a Befektetést támogató döntését követően a Befektetés a Társaságnak 
felróható ok miatt hiúsul meg, úgy a Társaság köteles a Befektető tervezett 
befektetése nominális értékének 1%-át jelentő bánatpénzt a Befektető 
alapkezelője, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére megfizetni.  
 
Amennyiben az Igazgatóság pozitív döntését követően a Magánbefektető, a 
Társaság, a Tulajdonos / Részvényes az együttes befektetéstől visszalép, akkor 
köteles a Befektetés tervezett értéke 1%-ának megfelelő forint összegű 
bánatpénzt a Befektető alapkezelője, a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére 
megfizetni. 
 
Amennyiben a Befektetési Bizottság pozitív döntését követően a Magánbefektető 
az Együttes Befektetéstől visszalép, akkor a Magánbefektető köteles 1.500.000 Ft 
(Egymillió-ötszázezer forint) összegű bánatpénzt a Befektető alapkezelője, a 
Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. részére megfizetni. 
 
Felek rögzítik továbbá, hogy amennyiben a Befektető érvényesíti bánatpénz iránti 
igényét, úgy a jelen Előzetes Term Sheet szerinti ajánlatát is köteles visszavonni, 
és a Felek ebben az esetben a Befektetést meghiúsultnak tekintik. Felek 
megállapodnak, hogy amennyiben a Befektető érvényesíti bánatpénz iránti 
igényét, más igényt sem a Magánbefektetővel, sem a Tulajdonossal / 
Részvényessel, sem a Társasággal szemben nem támaszthat, valamint sem a 
Tulajdonos / Részvényes, sem a Társaság nem érvényesíthet semmilyen jellegű 
igényt a Befektetővel szemben. 
 
Felróható oknak minősül, ha  

(i) a jogi (és esetenként szakmai) átvilágítás, valamint a pénzügyi 
átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás olyan jelentős kockázatot tár fel, 
melyről a Társaság tudomással bírt, azonban a Befektetési Bizottsági 
döntést megelőzően arról a Befektetőt nem tájékoztatta, 

(ii) a Befektetést támogató, pozitív Igazgatósági döntést követően – mely 
feltételrendszert a Tulajdonosok / Részvényesek, a Társaság, valamint a 
Befektető Term Sheet-ben kölcsönösen elfogadnak – a Magánbefektető, 
a Társaság vagy a Tulajdonosok / Részvényesek érdekkörében felmerült 
okból az Igazgatósági döntést követő 90 napon belül sem kerül sor a 
tranzakciós dokumentáció aláírására; 

(iii) a Társaság átvilágítása alapján az Igazgatóság által a Befektetéshez 
támasztott ésszerű és elfogadható feltételt a Magánbefektető, a Társaság 
vagy a Tulajdonosok / Részvényesek nem fogadják el. 

 
Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 

20. Tranzakciós 
költségek 

A Felek a tranzakció kapcsán felmerülő költségeiket maguk fedezik.  
A szakmai, a jogi átvilágítás és a pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás 
költségeit a Felek a 13. pontban foglaltak szerint viselik. (A Befektető jogosult a 
pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás tematikájának meghatározására, 
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illetve az elkészült átvilágítási dokumentáció szakmai felülvizsgálatára.) 
 
A Társaság a tranzakciós dokumentáció előkészítésének ügyvédi díját, a 
közjegyzői okiratba foglalásának költségét, valamint a Befektetéssel kapcsolatos 
cégeljárás illeték és közzétételi díjat köteles megfizetni.  
 
A tranzakciós dokumentáció előkészítését végző ügyvédi iroda kiválasztásának a 
joga a Befektetőt illeti meg.  
 

21. Irányadó jog A jelen Előzetes Term Sheet-ben foglaltakra a magyar jog irányadó. 
 
Ez a rendelkezés kötelező érvényű. 

 
Ezen Előzetes Term Sheet a Befektetés mai napon legfontosabbnak ítélt feltételeinek összefoglalására 
és rögzítésére hivatott, önálló jogi kötő erővel – a 17., 19. és 21. pontok kivételével – nem bír.  
A Befektetés jelen Előzetes Term Sheet-ben meghatározott feltételei a Társaság átvilágítása során 
megismert pénzügyi és jogi kockázatoknak megfelelően a későbbiek során kiegészítésre, bővítésre és 
további részletes kifejtésre kerülnek. 
 
Ezen Előzetes Term Sheet a Felek között jogi kötelmet, beleértve későbbi szerződéskötési 
kötelezettséget nem hoz létre, melyre tekintettel, előszerződésként nem értelmezhető. Felek 
kifejezetten kizárják annak lehetőségét, hogy jelen Előzetes Term Sheet alapján bíróság a tranzakciós 
dokumentumokat a Felek között létrehozza. 
 
A Felek a jelen Előzetes Term Sheet-et egyeztették és azt a Magánbefektető, Tulajdonosok / 
Részvényesek és a Társaság aláírásukkal látták el. 
 
 
 
Kelt: ___________________ 
 
 
 

__________________________________ 
Magánbefektető 

 
 
 
 

 
__________________________________ 

Tulajdonos(ok) / Részvényes(ek) 
 
 
 
 

__________________________________ 
Társaság 
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ZÁRADÉK 
 
Jelen Előzetes Term Sheet nem teljes körű. Befektető fenntartja a jogot, hogy a Társaság a jogi (és 
esetenként szakmai) átvilágítása, valamint pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás során 
feltárt körülmények és kockázatok alapján, valamint a Magánbefektetővel, a Társasággal és a 
Tulajdonosokkal / Részvényesekkel folytatott, a Befektetés rendelkezésre bocsátásának időpontját 
megelőző tárgyalások alapján meghozott befektetési döntésekben, illetve az ezeknek megfelelően 
előkészítésre kerülő befektetési dokumentációban a Befektetés feltételeit a jelen Előzetes Term 
Sheet-ben foglaltaktól eltérően határozza meg. Befektető fenntartja a jogot, hogy a befektetési 
döntések és a befektetési dokumentáció a jelen Előzetes Term Sheet-ben foglaltakhoz képest 
többletfeltételeket, illetve a Befektető számára további biztosítékokat tartalmazzon. 
 

K.m.f. 
 
 
 

__________________________________ 
Széchenyi Tőkebefektetési Alap 

képviseli: Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.  
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I. számú melléklet 
 

Pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás kötelező érvényű tematikája 
 
 
I. Üzleti modell validálása 

1. A Célvállalat üzleti modellje és a döntés-előkészítéshez kidolgozott középtávú üzleti terv 
biztosítja-e az SZTA számára a befektetés megtérülését és az elvárt hozam realizálását. 

2. Az üzleti modell (a középtávú üzleti terv), mely feltételezéseinek, elemeinek, illetve 
összefüggéseinek megváltoztatása (lehet) indokolt, illetve milyen későbbi üzleti kockázat 
kapcsolódik ezekhez. 

 
 
II. Magánbefektető(k) pénzügyi helyzete 

 
Annak értékelése, hogy a Magánbefektető(k) képes(ek)-e szerződés szerinti (vállalt 
részvételének/részvételüknek megfelelő) teljesítésre, illetve az általa (általuk) végrehajtandó 
tőkeemelés milyen egyéb követelményeket támaszt pénzügyi eljárás tekintetében (ha pl. a 
tőkeemelés szellemi apport vagy tárgyi eszköz, esetleg követelés apportálása által realizálódik). 

 
 
III. A célvállalat gazdasági helyzete 

 
Itt kifejezett kockázati értékelés szükséges az alábbi tárgykörökre koncentráltan: 

1. Tőkeszerkezet, vagyoni helyzet. 
2. Árbevétel és egyéb bevételek. 
3. Személyi és anyagjellegű költségek. 
4. Egyéb ráfordítások. 
5. Pénzügyi bevételek és ráfordítások. 
6. Eredményesség. 
7. Likviditási jellemzők. 
8. Egyszeri, rendkívüli mérlegtételek (pozitív és negatív értelemben). 
9. Mérlegen kívüli, jövőbeni kötelezettségek (fedezetek, garanciák, stb.). 
10. Vevői, szállítói kapcsolatok jellemzői. 
11. Finanszírozás (legfontosabb finanszírozói kapcsolatok értékelése). 
 

Itt olyan elemzés szükséges, amely a Célvállalat – amennyiben releváns – legutolsó két lezárt 
üzleti évének mérlegadatára, illetve az évközi tényadatokra épül. 
 
Tekintettel arra, hogy a III. fejezet kérdésköreit a Befektetési Bizottság elé kerülő előterjesztés 
részletesen vizsgálja, a tanácsadó feladata kizárólag a már elemzett kérdések kockázati 
minősítése, illetve a fenti tárgykörökben korábban fel nem tárt/nem azonosított kockázatok 
bemutatása, összhangban az I. fejezetben rögzítettekkel. Valamely kérdés tárgyalása nem 
kihagyható. 
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IV. A Célvállalat középtávú üzleti terve 

 
Néhány kérdés részletes elemzése, az alábbiak szerint: 

1. Piaci jellemzők értékesítési modell/marketing stratégia. 
2. Árazás, önköltség meghatározása. 
3. Humán erőforrás és anyagjellegű ráfordítások/erőforrások rendelkezésre állása. 
4. Finanszírozás biztosíthatósága, előnyös finanszírozási feltételek kialakíthatósága. 
5. Likviditás fenntarthatósága. 
6. Pályázati jellegű kötelezettségek teljesítése. 
7. Kapcsolt vállalkozásokkal vagy tulajdonosokkal kialakított/kialakítandó együttműködés. 
8. Esetleges piaci értékesítés esélyei 

 
A pénzügyi átvilágításhoz kapcsolódó tanácsadás során a fenti kérdésekre ki kell térni, 
bemutatva a kapcsolódó kockázatokat. 

 
 
V. Specifikus tárgykörök 

 
Minden a munkaszervezet által feltárt vagy a Befektetési Bizottság által megfogalmazott olyan 
kérdés/probléma/összefüggés bemutatására ki kell térni, aminek az ügylethez kapcsolódó 
specifikus elemzése/vizsgálata indokolt. 
 

Az átvilágítás megállapításait be kell építeni a Magánbefektető által prezentált előterjesztésbe, a 
feltárt kockázatok megjelölésével egyidejűen szükséges azok javasolt kezelési módjának kifejtése is. 
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II. számú melléklet 
 

Jogi átvilágítás tematikája 
 
 
1. Célvállalat cégjogi helyzete, kapcsolt és partner vállalkozások bemutatása, a célvállalat 

részvényesei között a célvállalat irányítására, a nyereség felosztására, a veszteség viselésére 
vonatkozó, vagy a célvállalat működését befolyásoló egyéb megállapodások vizsgálata.  
A célvállalkozás megfelelőssége a 651/2014/EU rendelet alapján. Egy és ugyanazon vállalkozás 
vizsgálata. 

 
2. A célvállalat menedzsmentje (kulcsfontosságú személyek) munka/megbízási szerződéseinek 

vizsgálata (legfeljebb 3 főre). 
 
3. A termékek, szolgáltatások jogi vonatkozásai (licenc, szabadalom, franchise, stb.)  

A tevékenységhez kapcsolódó szellemi jogvédelem kérdései, amennyiben releváns. 
 
4. A Célvállalat tulajdonában, használatában álló ingatlanok helyzete. (Az ingatlanok mellett ide 

tartoznak a nagyobb értékű, egyenként 5 M Ft-ot meghaladó nyilvántartási értékű ingóságok is.) 
A tulajdont, használatot megalapozó jogviszony elemzése, az ingatlanon, ingó vagyontárgyon 
fennálló terhek, az ingatlanra, ingóságra vonatkozó igények bemutatása, kockázati értékelése. 

 
5. Meghatározó vevői kapcsolatok; keret-megállapodások, több évre kötött, vagy a Célvállalat 

tevékenységét jelentősen befolyásoló megrendelői szerződések (legfeljebb 3 db, a legnagyobb 
értékűek közül). 

 
6. Meghatározó szállítói kapcsolatok; keret-megállapodások, több éves szállítói együttműködések, 

vagy a Célvállalat tevékenységét jelentősen befolyásoló szerződések, kivéve az energia-, víz és 
egyéb közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződéseket (legfeljebb 3 db, fontosság szerint – 
Befektető szakértőivel egyeztetve!). 

 
7. Finanszírozási szerződések (hitel, kölcsön, valamint lízing, faktoring szerződések) általános 

jellemzése, kizárólag az ügylet szempontjából releváns, rögzített feltételek és jogi kockázatok 
bemutatása szükséges. (Az elemzésnél mellőzendő az egyes finanszírozási szerződések részletes 
leírása, továbbá a finanszírozók standard szerződéses feltételeinek a Célvállalat, mint egyedi 
kedvezményezett előnyei/hátrányai tekintetében történő általános minősítése.) 

 

8. Támogatási szerződések és támogatások vizsgálata 
 
9. Engedélyek, amelyek a tevékenység végzéséhez szükségesek. 
 
10. Folyamatban lévő peres és hatósági eljárások (pl.: polgári peres ügyek, végrehajtások, csőd, vagy 

megszüntetésre irányuló eljárások, adóhatósági, közbeszerzési eljárások, közösségi és hazai 
támogatásokra irányuló pályázatok) az ügylet szempontjából releváns jogi kockázatai. 

 
11. A jogi átvilágítás során megfogalmazódott, az ügylethez kapcsolódó jogi kockázatot jelentő 

tény/folyamat vagy összefüggés bemutatása. 

 
Az átvilágítás megállapításait be kell építeni a Magánbefektető által prezentált előterjesztésbe, a 
feltárt kockázatok megjelölésével egyidejűen szükséges azok javasolt kezelési módjának kifejtése is. 
 


