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KEDVES OLVASÓINK!
ÉVEK ÓTA HAGYOMÁNY, HOGY AZ ÁPRILISI CÉGÉRTÉK AZ ELÕZÕ ÉV
TRANZAKCIÓIRÓL – ÜGYFELEINKRÕL, SIKEREINKRÕL, VÉGSÕ SORON MAGUNKRÓL
SZÓL. A 2018-AS ÉVTÕL VÉGÜL HÉT SIKERESEN LEZÁRT TRANZAKCIÓVAL
BÚCSÚZTUNK, AMI UGYAN KICSIT ELMARAD VÁRAKOZÁSAINKTÓL, DE A HAZAI
KÖRNYEZETBEN, MELYBEN VERSENYTÁRSAINK ENNÉL KEVESEBB ÜGYLETET
ZÁRNAK, EREDMÉNYESNEK TEKINTHETÕ.
Lezárt tranzakcióink sokszínûek. Különösen büszkék
vagyunk arra, hogy részt vettünk a 2018-as év
legnagyobb privát tranzakciójában, melynek keretében
a francia LDC Csoport 70 százalékos tulajdont szerzett
a Tranzit Csoportban. Csináltunk tõkeemelést startupban; eladtunk hazai cégeket nemzetközi vevõknek,
sõt, szerveztünk MBI (management buy-in) befektetést
is.
A Cégérték mostani száma esettanulmányszerûen
bemutatja a tavalyi év legfontosabb ügyleteit, valamint
interjút közöl Denis Lambert-rel, az LDC Csoport elnökvezérigazgatójával és Philippe Gelinnel, aki az LDC
nemzetközi divízió vezetõje, akik a Tranzit Csoportba
való bevásárlásuk néhány aspektusáról mesélnek.
Kollégáim a tranzakciók árazásának egyes kérdéseit
boncolgatják, illetve felvillantják üzleti tanácsadók
bevonásának sajátosságait a középvállalati
környezetben. Egyik tulajdonosunk, a Concorde
Értékpapír vezetõje pedig bemutatja újdonsült írországi
operációjukat.
Együttmûködõ partnerünk, a Raiffeisen Bank vállalati
és befektetési banki üzletágának ügyvezetõjével, Jakab
Ákossal az új, MNB által refinanszírozott beruházási
hitel, közismertebb nevén az NHP FIX igénylésének

módjáról és a KKV-szektor aktuális finanszírozási
lehetõségeirõl beszélgettünk. Jogi partnerünk, a
Jalsovszky Ügyvédi Iroda cikke pedig a generációváltás
egyik lehetséges alternatív módját, a bizalmi
vagyonkezelést és a vagyonkezelõ alapítványok
mûködését mutatja be részletesen.
Végül hadd említsem meg az elmúlt hetek egyik
legizgalmasabb eseményét. A nemzetközi hálózatunk,
az IMAP tavaszi konferenciája idén Münchenben került
megrendezésre. A sok nemzetközi információ- és
tapasztalatcsere mellett kiemelt programként
meglátogatott minket a gazdasági digitális forradalom
két szakembere, akik a digitalizáció kihívásairól
beszéltek a résztvevõknek, tranzakciós aspektusból.
Jó szórakozást a Cégérték olvasásához!

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER
CONCORDE MB PARTNERS
GABOR.SZENDROI@CMBP.HU

cégérték
különszám
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cégérték
különszám

Cégértékesítési tanácsadás a

Chemor Kft.
tulajdonosainak a társaság
receptúráinak, márkaneveinek és
értékesítési jogainak egy
vezetõ magyar állatgyógyászati
termékgyártó
részére való értékesítésében.
2019. február

A CHEMOR
TERMÉKJOGOK ELADÁSA
A MÉHÉSZETI GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ
CHEMOR KFT. TULAJDONOSAI ÉRTÉKESÍTETTÉK A TÁRSASÁG TULAJDONÁBAN
LÉVÕ RECEPTÚRÁKAT ÉS MÁRKANEVEKET, VALAMINT A TERMÉKEK
ÉRTÉKESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGOKAT EGY VEZETÕ MAGYARORSZÁGI
ÁLLATGYÓGYÁSZATI TERMÉKEKET GYÁRTÓ ÉS ÉRTÉKESÍTÕ TÁRSASÁG SZÁMÁRA.

A Chemor Kft. jogelõdjének számító Chemor Mérnöki
Iroda 1990-ben jött létre az alapító Dr. Orbán Gyula,
elsõsorban humán gyógyászati és kozmetikai
szabadalmainak hasznosítására. A társaság azóta
átalakult, és állatgyógyászati készítmények kutatásfejlesztésére és kapcsolódó szakértõi munkákra
szakosodott. Szakmai és üzleti sikerekeit az elsõsorban
költésmeszesedés (Ascosphaerosis) megelõzésére és
kezelésére, valamint varroa atka fertõzés
csökkentésére szolgáló Méhpatika Forte és Nosema
kórjának (Nosemosis apium) megelõzésére való
Nonosz Plusz néven piacra kerülõ készítményeinek
köszönheti.

A társaság eszközeit egy magyar piacon meghatározó,
állatgyógyászati termékeket gyártó és forgalmazó
cégcsoport vásárolta meg, amelynek célja a
tranzakcióval az volt, hogy a társaság termékeihez
kapcsolódó értékesítési jogokat házon belül tartsa.
A Concorde MB Partners az eladót támogatta a
tranzakciós folyamat során.

ÜNNEP TAMÁS
IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
TAMAS.UNNEP@CMBP.HU
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cégérték
különszám

Cégvásárlási tanácsadás a

Hungaropharma Zrt.
részére a

QB-Pharma Kft.
100%-os részvénycsomagjának
megvásárlására
2018. március

A QB-PHARMA KFT.
MEGVÁSÁRLÁSA
MAGYARORSZÁG PIACVEZETÕ GYÓGYSZER-NAGYKERESKEDÕJE, A
HUNGAROPHARMA ZRT. 2018. MÁRCIUS 19-ÉN VÁSÁROLTA MEG A QB-PHARMA
KFT. 100 SZÁZALÉKOS TULAJDONRÉSZÉT, AMELY AZ ELSÕ FELHÕALAPÚ,
SZÁMÍTÓGÉPES SZOFTVEREKET FEJLESZTÕ ÉS ÜZEMELTETÕ VÁLLALKOZÁS A
KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁRI SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMRENDSZEREK PIACÁN.

A társaság a Quadro-Byte Zrt. patika üzletágának a
kiválásával jött létre 2018 februárjában. A Quadro-Byte
Zrt. 1989-ben alapult meg, mely ekkor még csak
közétkeztetési szoftverek fejlesztésével foglalkozott.
1992-tõl egészült ki patikai szoftverfejlesztéssel a
tevékenység, így a QB-Pharma által fejlesztett
rendszerek már több mint 25 éve biztosítanak teljes
körû, hatékony informatikai megoldást gyógyszertárak
és intézményi betegellátók részére. A tranzakciót
követõen a QB-Pharma a tevékenységét önállóan, a
korábbi menedzsmenttel és munkavállalókkal folytatta
tovább.
A Hungaropharma Zrt. 40 százalékos piaci
részesedésével a magyar gyógyszer-nagykereskedelmi
piac legnagyobb szereplõje. Az ország teljes területén
több mint 2400 patikát, valamint mintegy 140 kórházat
szolgálnak ki, és éves szinten közel 135 millió doboz
gyógyszert és egyéb gyógyhatású készítményt
értékesítenek. A QB-Pharma Kft. megvásárlásával a
Hungaropharma Zrt. a gyógyszeripar egy új ágazatába
lépett be egy jelentõs piaci szereplõn keresztül, abból a
célból, hogy a patikák számára nyújtott szolgáltatásait

minél inkább szélesítse, valamint tõkeerõs szakmai
befektetõként a patikai rendszergazdák piacán
fenntartsa a szolgáltatási versenyhelyzetet.
A Concorde MB Partners Kft. kizárólagos pénzügyi
tanácsadóként támogatta a Hungaropharma Zrt.-t a
teljes felvásárlási folyamat lebonyolítása során, ideértve
a QB-Pharma Kft. Quadro-Byte Zrt.-bõl való kiválását is.

„A Concorde MB Partners körültekintő hozzáállása és
szakértelme komoly támogatást jelentett számunkra
a tranzakció hatékony és gyors lebonyolításában.”
SZ. KIS LÁSZLÓ, A HUNGAROPHARMA ZRT.
GAZDASÁGI ÉS LOGISZTIKAI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESE

NAGY KÁLMÁN
PARTNER
CONCORDE MB PARTNERS
KALMAN.NAGY@CMBP.HU
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cégérték
különszám

Cégvásárlási tanácsadás az

LDC Csoport
részére a

Tranzit-Ker Zrt. és a Tranzit-Food Kft.
70%-os részvénycsomagjának
megvásárlására
2018. május

CÉGVÁSÁRLÁSI TANÁCSADÁS
AZ LDC CSOPORT RÉSZÉRE
A 4 MILLIÁRD EURÓ ÁRBEVÉTELÛ, FRANCIA, TÕZSDÉN JEGYZETT, DE ALAPVETÕEN
NÉGY KITERJEDT CSALÁD IRÁNYÍTÁSA ALATT ÁLLÓ, A BAROMFI-FELDOLGOZÁS
TELJES VERTIKUMÁT LEFEDÕ, FRANCIAORSZÁGBAN ÉS LENGYELORSZÁGBAN
PIACVEZETÕ, SOK MÁS EURÓPAI ÉS EURÓPÁN KÍVÜLI ORSZÁGBAN IS JELEN LÉVÕ
LDC CSOPORT 70 SZÁZALÉKOS TULAJDONT SZERZETT A DEBRECENI SZÉKHELYÛ,
VÍZISZÁRNYAS- ÉS CSIRKENEVELÕ ÉS -FELDOLGOZÓ TRANZIT CSOPORTBAN.
Az LDC francia baromfi-feldolgozó multinacionális
társaság 2018. május 30-án bejelentette, hogy aláírta
a Szabó család tulajdonában álló Tranzit-Ker Zrt. és
Tranzit-Food Kft. üzletrészeinek 70 százalékára
vonatkozó adásvételi szerzõdést. Az LDC nemzetközi
terjeszkedésének egy újabb mérföldköve volt a Tranzit
Csoportban történt többségi tulajdonrészszerzés.
A tranzakcióval a csoport a világ öt legnagyobb
szárnyasipari vállalkozása közé került.
Az elsõsorban liba- és kacsaneveléssel és -feldolgozással foglalkozó, de újabban a csirkepiacra is belépõ
Tranzit Csoport az egyik legjelentõsebb magyar
baromfiipari szereplõ. A cégcsoport konszolidált
árbevétele a 2017-es évben 108 millió euró volt,
amelyhez 20 millió euró EBITDA párosult. A Tranzit
Csoport növekedését több esetben akvizíciókon
keresztül biztosította, 2010-ben feldolgozóüzemet és
keltetõt, míg 2017-ben csirkefarmokat és hozzá csirkefeldolgozó üzemet vásároltak. Az LDC a legnagyobb
francia baromfi-feldolgozó cég, amely közel 4 milliárd
euró árbevételt ért el 2017-ben (a társaság pénzügyi
éve 2018. február 28-án zárult). Az elmúlt években
több akvizíciót is végrehajtottak Európában, csak

2017-ben három tranzakciós folyamatban vettek részt
befektetõként. Az LDC exporttevékenysége 2017-ben
274 millió euró árbevételt generált, amely a Tranzit
Csoport akvizíciójával a CMBP várakozásai szerint
jelentõsen emelkedni fog.
Az LDC kizárólagos tranzakciós tanácsadója a
felvásárlási folyamat során a Concorde MB Partners volt.
Ez a felvásárlás a CMBP és jogelõdei fennállásának
legnagyobb magánpiaci tranzakciója volt; a tranzakció
pedig a 2018-as év legnagyobb hazai privát ügylete.
A folyamatban részt vevõk különösen büszkék arra, hogy
a csaknem egy évig tartó ügylet a szokásoknak és a
résztvevõ felek kívánságainak megfelelõen teljes titokban zajlott; a piac szereplõi egészen a szükséges versenyhivatali folyamat elindításáig nem értesültek arról,
hogy milyen iparági kombináció elõkészülete zajlik.

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER
CONCORDE MB PARTNERS
GABOR.SZENDROI@CMBP.HU
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cégérték
különszám

Cégértékesítési tanácsadás a

GPS Tuner Kft.
tulajdonosainak a társaság
100%-os üzletrészének egy
nemzetközi szakmai társaság
részére való értékesítésében
2018. augusztus

TANÁCSADÁS A GPS TUNER
TULAJDONOSAINAK
ELADÁSRA KERÜLT A PIACVEZETÕ ELEKTROMOS KERÉKPÁR-NAVIGÁCIÓT
FEJLESZTÕ MAGYAR CÉG EGY NEMZETKÖZI SZAKMAI BEFEKTETÕ SZÁMÁRA.
2018 augusztusában egy nemzetközi szakmai társaság
megvásárolta az elektromos kerékpárokhoz használt
navigációs szoftverek fejlesztésével foglalkozó GPS
Tunert. A GPS Tuner tulajdonosa az Oriens Fund I
(Danube Fund), kelet-közép-európai magántõkebefektetési alap volt.
A GPS Tuner kerékpár-navigációs szoftvermegoldásokat fejleszt a legjelentõsebb navigációs
rendszerfejlesztõk és elektromos kerékpárgyártók
számára. A 2003-ban alapított cég Ázsiában és
Európában értékesíti a termékeit százezres
nagyságrendben. A legújabb fejlesztéssel, a big data
alapon mûködõ elemzési szolgáltatással a GPS Tuner
megerõsítette piacvezetõ pozícióját. Az új
szolgáltatáscsomag segítségével a társaság
támogathatja az ügyfelei gyártási optimalizációját,
értékesítési tevékenységét és szervizszolgáltatásait.
Az elektromos mobilitás és az egészséges életmód
metatrendek egyre hangsúlyosabbá válnak, és már
nem pusztán a „nyugati világban” terjednek. Ezáltal és
az elektromos akkumulátorok árának további
csökkenésével a globális elektromos kerékpárpiac
jelentõs bõvülés elõtt áll. Az elmúlt évek kétszámjegyû
növekedése várhatóan fennmarad a következõ években, amelyet jelenleg kizárólag a versengõ termékek
(például elektromos roller) térnyerése korlátozhat.

A navigációs piacon szereplõ publikus vállalatok
pénzügyi információi alapján a navigációs iparág
2018-ban 13.6x-os EV/EBITDA-szorzó értéken forgott
(TomTom, Garmin és Trimble Navigation alapján),
amely továbbra is figyelemre méltó, tekintetbe véve a
hagyományos navigációs eszközök piacának lassú
erodálódását.
Az akvizíció lehetõséget teremt a befektetõ számára,
hogy jelentõs piaci pozíciót szerezzen az elektromos
kerékpár-navigációs piacon, és további értéket
teremtsen a végfelhasználói számára.

„A Concorde MB Partners kiváló választás
volt az eladási folyamatban való részvételre.
Reméljük, hogy további sikeres tranzakciókon
dolgozhatunk együtt a jövőben is!”
DELIKÁT ZSUZSA, ASSOCIATE DIRECTOR, ORIENS

MERCZEL LEVENTE
IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
LEVENTE.MERCZEL@CMBP.HU
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cégérték
különszám

Tanácsadás az

Omron Automotive
tulajdonosainak részére
a Rétságon lévõ földterületének a

Flex Films India
részére való értékesítésében.
2018. szeptember

BEFEKTETÕ FELKUTATÁSA
ÉS FÖLDTERÜLET ELADÁSA
A CONCORDE MB PARTNERS TÁMOGATÁSÁVAL AZ OMRON AUTOMOTIVE
ÉRTÉKESÍTETTE A RÉTSÁGI IPARI PARKBAN TALÁLHATÓ FÖLDTERÜLETÉT
AZ INDIAI FLEX FILMS SZÁMÁRA.
Az Omron korábban azért vásárolta meg a területet,
hogy egy jelentõs zöldmezõs beruházás keretében
lépjen be az európai piacra. Miután az eredeti ötletüket
elvetették, az Omron elindította az értékesítési
folyamatot.
A Flex Films flexibilis mûanyag csomagolóanyagot
gyártó üzemet épít az ipari parkban, a beruházás teljes
értéke meghaladja a 23 milliárd forintot.

Világszerte 8100 dolgozót alkalmaznak, és 140
országban szolgálnak ki ügyfeleket. Az egyetlen olyan
vállalat, amely mind a Pepsinek, mind a Coca-Colának
szállítja saját termékeit, ezek mellett biztosítja olyan
termékek csomagolását, mint például a Ferrero
Rocher, a Nestlé és a L’Oréal. Az indiai tulajdonos 170
új munkahelyet ígér Rétságon. A Flex Films
Magyarországról látja el majd az európai és az amerikai
piacot.

A Flex Films Ázsia mellett Észak-Amerikában és
Afrikában is mûködtet gyárakat, Európában a magyar
lesz a második gyára Lengyelországot követõen.

A Concorde MB Partners felkutatta a befektetõt, és
támogatta a szerzõdéskötéshez kapcsolódó
tárgyalásokat.

MICHALETZKY MÁRTON
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
MARTON.MICHALETZKY@
CMBP.HU
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Cégértékesítési tanácsadás a

Dunavox Kft.
tulajdonosainak részére
a társaság 100%-os üzletrészének
magyar magánszemélyekbõl
álló befektetõi kör
részére való értékesítésében.
2018. szeptember

A DUNAVOX KFT.
ELADÁSA
2018 SZEPTEMBERÉBEN SIKERESEN LEZÁRULT A BORHÛTÕKET GYÁRTÓ ÉS
FORGALMAZÓ, AZ IPARÁGBAN GLOBÁLIS SZINTEN IS JELENTÕS SZEREPLÕNEK
SZÁMÍTÓ DUNAVOX KFT. ELADÁSA.
A társaság 2006 óta értékesíti prémium minõségû,
beépíthetõ, illetve szabadon álló borhûtõit immár 35
európai és ázsiai országban. A széles
termékportfólióban egyaránt megtalálhatóak a
lakásban tárolandó kisebb (hatpalackos) borhûtõk,
illetve a borkereskedõk és a vendéglátóipar számára
készült professzionális, jelentõs tárolókapacitással
(akár 200 palack) rendelkezõ modellek. A társaság
2011 óta minden évben elnyerte a Magyar Brands-díjat.
A társaság vevõi Pápay Barna és befektetõtársai voltak,
akik korábbi menedzsment- és pénzügyi
tapasztalataikat felhasználva kívánják még magasabb
növekedési pályára emelni és továbbfejleszteni a
társaságot. Ezáltal egy újabb olyan tranzakció valósult
meg Magyarországon, amelyben egy külsõ menedzsment volt a felvásárló (MBI – management buy-in).

ENDRÕDI ANDRÁS
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
ANDRAS.ENDRODI@CMBP.HU

Pápay Barna a Budapesti Közgazdaságtudományi
Egyetemen szerzett diplomát pénzügy szakirányon, majd
a London Business Schoolon MBA-fokozatot és
Okleveles Pénzügyi Elemzõi (CFA) diplomát.
Pályafutását az ING Barings budapesti irodájában
kezdte részvényelemzõként, majd befektetési
elemzéssel foglalkozott Londonban a WestLB Panmure
és a Robert Fleming Securities cégeknél. 2001-tõl a
Mid Europa Partners magántõkealapnál, majd 2010 és
2017 között az Oriens Csoport magántõkealapjánál már
hivatásszerûen is cégek felvásárlásával és vezetésével
foglalkozott. Ezt követõen döntött úgy, hogy immár saját
vagyonát kockáztatva belevág egy cég felvásárlásába,
amelyben mint cégvezetõ tevékenykedik.
A Dunavox Kft. kizárólagos tranzakciós tanácsadója a
Concorde MB Partners volt, és ezzel társaságunk a
hetedik MBI/MBO tranzakcióját zárta le.

LATINOVIC ALEX
ELEMZÕ
CONCORDE MB PARTNERS
ALEX.LATINOVIC@CMBP.HU

cégérték
különszám
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cégérték
különszám

Tõkebevonási tanácsadás az

ArtOrigo.com
tulajdonosai részére a társaság
kisebbségi részvénycsomagjának

Gran Private Equity Zrt.
részére való értékesítésében.
2018. december

TÕKEBEVONÁSI
TANÁCSADÁS AZ
ARTORIGO.COM
TULAJDONOSAI SZÁMÁRA
SIKERESEN ZÁRULT AZ ARTORIGO.COM TÕKEBEVONÁSI FOLYAMATA,
MELY SORÁN A TÁRSASÁG KISEBBSÉGI RÉSZVÉNYCSOMAGJA KERÜLT
ÉRTÉKESÍTÉSRE 1,5 MILLIÓ FONT ÉRTÉKBEN A MAGYAR GRAN PRIVATE
EQUITY FELÉ.

A sikeres elsõ körös tõkebevonás, ami két részletben
érkezik a cég számlájára, lehetõvé teszi az
ArtOrigo.com számára a további növekedést, és új
lehetõségeket biztosít a társaság számára.

„Elégedettek vagyunk a befektetésünkkel,
biztosak vagyunk, hogy ezáltal a
nemzetközi művészeti vásárlói közösség
meg fogja ismerni az ArtOrigo.com-ot.
Biztosak vagyunk benne, hogy a társaság
sikeresen versenybe tud szállni a
versenytársakkal, és a művészet és dizájn
területén a vezető online kereskedelmi
platformmá válik a kiváló technológiának
köszönhetően.”
KOMONDI ZSOLT, A GRAN PE ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA

Az ArtOrigo.com-ot 2017-ben két hazai magánszemély,
Bikali Beatrix és Újvári Gábor alapította azzal a céllal,
hogy elsõsorban galériák és mûvészeti szakemberek
számára biztosítson online platformot különféle
mûvészeti alkotások – elsõsorban bútorok,
festmények, lámpák és lakberendezési tárgyak
értékesítésére. A termékek részletesebb megismerését
képek mellett több esetben videók is támogatják.
A platform biztosítja galériák számára, hogy
eseményekrõl, bemutatókról, vásárokról, kiállításokról
osszanak meg képeket, videókat, hanganyagokat és
más információkat. Az ArtOrigo.com a világ különbözõ
pontjairól közel negyven galériát tudhat elõfizetõi
között.
A 2013-ban létrejött Gran Private Equity egy magyar
kockázati befektetõ társaság, ami jelenleg is több aktív
alappal rendelkezik. Több mint 25 befektetésével az
egyik legfontosabb szereplõ a hazai start-up piacon.
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Az ArtOrigo.com a frissen szerzett tõkét növekedési
céljainak megvalósítására használja: új
szakemberekkel erõsíti a csapatát, a platformon
található termékek értékesítését támogatja, valamint a
platformot népszerûsíti tovább a galériák és a
nemzetközi mûvészeti vásárlói közösség körében.
Az ArtOrigo.com kizárólagos tranzakciós tanácsadója a
felvásárlási folyamat során a Concorde MB Partners
volt.

„Nagyon örülünk a Gran PE 1,5 millió
fontos befektetésének, mert ez lehetővé
teszi, hogy felpörgessük az értékesítési és
marketing törekvéseinket, és egy igazi
sikertörténetté tegyük az ArtOrigo-t. A
menedzsment elkötelezettségével és a Gran
PE támogatásával készen állunk, hogy
felvegyük a versenyt a többi piaci
szereplővel az értékeink, a platformunk és
az innovációink segítségével.”
ÚJVÁRI GÁBOR, AZ ARTORIGO.COM ALAPÍTÓJA

PAPP LÁSZLÓ
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
LASZLO.PAPP@CMBP.HU

cégérték
különszám

HAJDU-TAR GABRIELLA
IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
GABRIELLA.HAJDU.TAR@
CMBP.HU
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cégérték
különszám

AZ EURÓPAI BAROMFIIPAR
VEZETÕ VÁLLALATÁNAK
LÉTREHOZÁSA
2018 JÚNIUSÁBAN BEJELENTÉSRE KERÜLT, HOGY A FRANCIA TÕZSDÉN
JEGYZETT, MULTINACIONÁLIS BAROMFI-FELDOLGOZÓ TÁRSASÁG, AZ LDC
CSOPORT A CONCORDE MB PARTNERS TÁMOGATÁSÁVAL FELVÁSÁROLJA AZ
ELSÕSORBAN LIBA- ÉS KACSAFELDOLGOZÁSSAL FOGLALKOZÓ TRANZIT
CSOPORT 70%-ÁT. A NÉMET VERSENYHIVATAL JÓVÁHAGYÁSA UTÁN
AUGUSZTUSBAN LE IS ZÁRULT A TRANZAKCIÓ, EZZEL MEGSZÜLETETT AZ
EURÓPAI BAROMFIIPAR VEZETÕ SZEREPLÕJE. MR. DENIS LAMBERT-REL, AZ LDC
CSOPORT VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL ÉS MR. PHILIPPE GELINNEL, AZ LDC CSOPORT
NEMZETKÖZI ÉRTÉKESÍTÉSÉRT FELELÕS IGAZGATÓJÁVAL BESZÉLGETTÜNK.
Két évvel ezelõtt újraszerveztétek a nemzetközi
tevékenységeteket. Mi volt ezzel a célotok?
DL: AZ LDC már sok éve jelen van a nemzetközi
piacokon, sok Franciaországban elõállított termékünket
exportáljuk saját értékesítési csatornáinkon keresztül.
Ezen felül 2000-ben felvásároltunk egy vállalatot
Lengyelországban és egy másikat Spanyolországban
1995-ben. Továbbá egy közös vállalatot hoztunk létre
Kínában. Ezen kezdeményezések közül néhány nem úgy
sikerült, ahogy terveztük. Spanyolországban például újra
kellett szerveznünk a leányvállalatunkat, beolvasztottuk
egy nagyobb cégbe, és így kisebbségi tulajdonosok
lettünk. Kínában a közös vállalat nem a
várakozásainknak megfelelõen teljesített – eladtuk a
részesedésünket, és kivonultunk. Eközben a
lengyelországi operáció eredményesen mûködik.

Mindent összevetve, 2015-ig sikerült stabilizálni a
nemzetközi szervezetünket, majd Philippe irányítása
alatt létrehoztunk egy új csapatot, hogy új lehetõségeket
találjunk a nemzetközi piacokon.
PG: Igen, új csapatként a fõ feladatunk kollégáimmal
együtt, akik pénzügyi modellezésben és piaci
ismereteikkel támogatnak, hogy új lehetõségeket
találjunk – új piacokat, új partnereket és potenciálisan új
felvásárlási célpontokat. De a feladatunk nem csak erre
terjed ki, a mi dolgunk, hogy a nemzetközi cégek
integrálódjanak a tevékenységünkbe, amennyire az LDC
szeretné. Így, miközben új lehetõségek keresésén
dolgozunk, együttmûködünk a már létezõ
leányvállalatokkal – a spanyol, a lengyel és az új
magyarországi cégekkel.
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Ennek a fókuszált nemzetközi tevékenységnek az
eredménye, hogy létrejött ez a tranzakció a Tranzit
Csoporttal Magyarországon. Miért esett a választás
Magyarországra és a Tranzit Csoportra?
PG: Magyarország egy jelentõs baromfitenyésztõ ország,
fõként a víziszárnyasok tekintetében. A Tranzit pedig
fontos libaexportõr a német piacra, és jelentõs kacsaexportõr a nemzetközi piacon – a víziszárnyasokból
származó termékeinek 95 százalékát a nemzetközi
piacokon értékesíti. Ezen kívül Magyarországnak van egy
sajátossága, ami nagyon tetszett nekünk – mégpedig az,
hogy a legnagyobb vállalatok teljesen integráltak, ami
azt jelenti, hogy a farmoktól kezdve a baromfitenyésztésen és a vágóhidakon át a feldolgozásig
minden integrálva van. Ez egy olyan dolog, ami nekünk
nincs meg Franciaországban. Továbbá a Tranzit egy jó
cég, erõs fedezetekkel. Azonban látunk fejlõdési
lehetõségeket is, mivel az LDC a feldolgozottság
magasabb fokán – panírozva, sütve, félkészen –
értékesíti termékeit, szemben a Tranzit Csoporttal,
amely jellemzõen nyersterméket forgalmaz.
Az alaptevékenység növelése mellett új
feldolgozóüzemekbe is tervezünk fektetni a Tranzittal.
A tranzakcióval az európai baromfipiac vitathatatlan
vezetõjévé váltatok. Mit gondoltok errõl?
DL: Minket nem érdekel az európai vagy a világpiacon
elfoglalt helyünk. Ami minket érdekel, az a profitabilitás,
sohasem a piaci részesedés növelése volt a célunk.
Minden fejlesztésünket a gazdasági haszon reményében
visszük végbe, a vállalat méretére gyakorolt hatástól
függetlenül. A baromfiüzlet nehéz; mind láttuk azokat a
játékosokat, akik a haszon helyett a méretre fókuszáltak
– a legtöbbjük mára eltûnt.

által mûködtetett csoport, aminek irányítása nagyon
hasonlóan mûködik, mint az LDC. Ez nagy biztonságot
adott számunkra a tranzakció folyamán. Nagyon jó
tapasztalatokra tettünk szert az ügylet során, például
elmondhatom, hogy habár ez egy kevés szereplõs iparág
Magyarországon és nemzetközi szinten is, és az egész
folyamat majdnem egy évig tartott, mindenki
meglepõdött a hírek hallatán, mikor az elsõ bejelentés
megtörtént. Senki sem tudott idõ elõtt a tranzakcióról,
noha minden olyan szükséges átvilágítást elvégeztünk,
amik megszokottak egy ilyen folyamatban.
Hogyan tervezitek ezt a megnövekedett nemzetközi
üzletet mûködtetni a jövõben?
DL: Az elõrelátható jövõben eltökéltek vagyunk, hogy
megtartsuk a cégünket egy családi vállalkozásnak, és ne
váljunk multivá. Ezért keressük a lehetõséget, hogy
együttmûködjünk cégekkel, vállalkozásokkal és
tulajdonosokkal, akiknek hasonló céljaik vannak. Mint
tudjátok, a Tranzitnak nem a 100 százalékát vettük meg,
a Szabó család megtartotta a tulajdonrész 30 százalékát, és arra törekszünk, hogy közösen növekedjünk.
PG: Ez hogyan mûködik a gyakorlatban? Nagyon kevés
dolog van, amit nem a francia központból irányítunk a
nemzetközi tevékenységünkön belül. Nyilvánvalóan,
nekünk mint egy tõzsdei cégnek, a konszolidált pénzügyi
jelentés nagyon fontos. Sokat kell még tennünk ezen a
területen. Továbbá mi koordináljuk a nemzetközi
értékesítési tevékenységünket a teljes csoportban.
A stratégia és a büdzsé jóváhagyása is központilag
történik, de a napi operáció fenntartása a
leányvállalatok feladata, amellett, hogy a tudás és a
best practice megosztása biztosítva van. És végül van
egy kis nemzetközi csapatunk, nem csinálhatunk
mindent magunk.

Mik voltak a tranzakciós várakozásaitok Közép-KeletEurópában?

Mik a terveitek a jövõre vonatkozóan?

PG: Bár az LDC egy tõzsdei cég, mi megmaradtunk egy
nagy családi vállalkozásnak. Mind a négy család, ami
közösen felépítette az LDC-t, továbbra is a vállalattal
van, és úgy gondoljuk, hogy az LDC megtartotta a
családi vállalkozásból fakadó elõnyeit. A Tranzit
felvásárlása közben egy hasonló elvek alapján mûködõ
vállalattal találkoztunk – családi tulajdonú és család

DL: A közelmúltban megvalósított belföldi
akvizícióinkkal Franciaország túl kicsivé vált számunkra,
így a nemzetközi piacokon történõ fejlesztéseket kell
fókuszba helyeznünk. Van pár ígéretes projektünk a
listába rendezve, és folyamatosan keresünk újabb
lehetõségeket is Európában. Biztos vagyok benne, hogy
fogsz még hallani akvizíciós híreket az LDC-rõl a jövõben.

SZENDRÕI GÁBOR
PARTNER
CONCORDE MB PARTNERS
GABOR.SZENDROI@CMBP.HU

MÁTTYUS LORÁND
ELEMZÕ
CONCORDE MB PARTNERS
LORAND.MATTYUS@CMBP.HU

cégérték
különszám
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NEMZETKÖZI PORONDRA
LÉP A CONCORDE
FELVESZIK A VERSENYT
A KÜLFÖLDI PRIVÁT BANKHÁZAKKAL
A RÉGIÓBAN IS EGYEDÜLÁLLÓ MÓDON INDÍT KÜLFÖLDI SZÁMLAVEZETÉST ÉS
BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁST AZ ÍRORSZÁGBAN LÉTREHOZOTT LEÁNYCÉGÉN
KERESZTÜL A CONCORDE CSOPORT – JELENTETTE BE FEBRUÁR ELEJÉN AZ
ANYAVÁLLALAT. RÉGELY KÁROLY, A CONCORDE ÉRTÉKPAPÍR ZRT.
VEZÉRIGAZGATÓJA ÉS PÁJER TAMÁS, A CONCORDE INVESTMENTS IRELAND LTD
(CII) ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJA MOST A SZÁMLANYITÁS LEHETÕSÉGEI MELLETT
ARRÓL IS BESZÉLT A CÉGÉRTÉKNEK, HOGY NÉHÁNY ÉVEN BELÜL KISEBB
EURÓPAI PRIVÁTBANKI SZOLGÁLTATÓK FELVÁSÁRLÁSA LEHET A CÉGCSOPORT
NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK ÚJABB LÉPCSÕJE.

És sokan nyitottak is már számlát külföldi intézeteknél
– miben lesz a CII szolgáltatása vonzóbb számukra?

belépési küszöböt, jellemzõen egy-, de gyakran akár
többmillió euróra. Ugyanakkor azt a valódi kiemelt
figyelmet, amit joggal vár el egy a vagyona kezelésével
privát bankházat megbízó ügyfél, a külföldi
szolgáltatóknál már egyre inkább csak egy, a vagyonos
rétegen belül is szûkebb, kiemelt kör kaphatta meg.
A CII-nél 300 ezer euróban határoztuk meg a belépési
küszöböt, és az ügyfelek az elsõ pillanattól kezdve
nemcsak azt az elõnyt élvezik, hogy akár teljes
egészében budapesti, magyar nyelvû ügyintézés mellett
zajlik a számlanyitás, hanem az ír szolgáltató vezetõivel
is személyesen egyeztethetnek, és egy teljesen az egyéni
igényeikhez szabott szolgáltatáscsomagot tudunk
összeállítani számukra.

RK: A külföldi szolgáltatók, a magyarok körében is
jellemzõen ismert nemzetközi bankházak folyamatosan
emelték a privátbanki szolgáltatásuk esetében a

Milyen elvárásoknak kell megfelelnie a CII-nek, mit
keresnek az ügyfelek egy külföldi privátbanki
szolgáltatásnál?

Égnek a telefonok a bejelentés óta? Mikortól lehet a
Concorde Investments Irelandnél számlát nyitni?
RK: Május elsején indul hivatalosan is az ír
számlavezetés és befektetési szolgáltatás, de a
bejelentés óta, az elmúlt hetekben valóban nagyon
jelentõs érdeklõdést tapasztaltunk. Ez teljes egészében
igazolta várakozásunkat: Magyarországon is kialakult
egy olyan vagyonos réteg, amelynek a privátbanki
szolgáltatások terén, a vagyonmegõrzésben a földrajzi
diverzifikáció már természetes igény.
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PT: Fontos látni, hogy míg a helyi befektetési
szolgáltatóknál az ügyfelek az esetek jelentõs részében a
vagyongyarapítás lehetõségét keresik, magasabb
kockázatot is elviselnek, sõt, esetenként keresik is az
ilyen tranzakciókat, a külföldi számlanyitás mögött
azonban elsõdleges szándék a vagyon földrajzi
diverzifikációja és az adott vagyontömeg megõrzése,
biztonságba helyezése. Jól látszik már most is az eddigi
érdeklõdésekbõl, hogy az elsõ kérdések a szolgáltatás
biztonságára vonatkoznak, a befektetési paletta és a
díjstruktúra csak ezután kerül elõ. A CII az Ír Központi
Bank felügyelete alatt mûködik, letétkezelõje a Citibank
Europe Plc, könyvvizsgálója a Deloitte. Csapatunk olyan
szenior, ötven év körüli, nemzetközi bankoknál és
befektetési szolgáltatóknál vezetõi tapasztalatot is
szerzett menedzserekbõl áll, akiknek személye szintén
garanciát jelent. A vezetõség többsége ír rezidens, így az
igazgatóság elnöke, a CFO-nk, a risk és a compliance
területek vezetõi is ír szakemberek, utóbbi – Lynn Feeney
– egyben az Irish MiFID Industry Association hattagú
vezetõségének is tagja.
A szolgáltatások is ezt a szemléletet tükrözik?
PT: Maximálisan. A CII nem akar, és mivel nem is kértünk
rá engedélyt, nem is fog tudni semmilyen tõkeáttételes
tranzakciót bonyolítani. Nincs saját számlánk se ilyen
ügyletekhez, nincsenek határidõs ügyletek. Mi
alacsonyabb forgási sebességû, nem kereskedésorientált lehetõségeket kínálunk a vagyonmegõrzésre
fókuszálva, természetesen az ehhez szükséges teljes
termékpalettával (részvény, kötvény, ETF, befektetési
jegy) és befektetései tanácsadással – ebbe beleértve a
számlavezetési és letétkezelési szolgáltatást is. A célunk
a transzparens, biztonságos mûködés, amihez egy
átlátható, a nyugati pénzintézetekhez képest
szignifikánsan olcsóbb, a hazaival versenyképes
díjstruktúra kapcsolódik, rejtett költségek nélkül.
A biztonság volt a szempont akkor is, amikor Írország
mellett döntöttek a külföldi leánycég alapításakor?
Az elõkészítésnél számoltak a Brexit hatásával?
RK: Az angolszász pénzügyi és jogi kultúra nagyon stabil
hátteret ad. Az, hogy itt a tulajdon védelme, sérthetetlensége évszázadok óta megkérdõjelezhetetlen, nyilván
nagyon sok cégnek, egy befektetési szolgáltatónak
pedig különösen fontos. De több mint tíz országot
vizsgáltunk a Deloitte segítségével egyéb – adózási,
üzleti környezetre vonatkozó – szempontokat is
mérlegelve, és Írország ebben az átvilágítási
folyamatban is az élen végzett.
PT: Az elõkészítés még 2016-ban, tehát a brit
népszavazás elõtt kezdõdött, de a Brexit csak
megerõsítette döntésünket: Dublin az elmúlt években a
világ pénzügyi központjait számbavevõ listákon több
tucat helyet lépett elõre, és ma már például megelõzi
Bécset és Genffel közel azonos szinten rangsorolják.
Írország jelenleg haszonélvezõje a Brexitnek, az ír
jegybank tavaly azt közölte, hogy több mint 250

engedélykérelmet nyújtottak be jellemzõen a Brexittel
összefüggésben. Ennek az óriási számnak köszönhetõen
persze a mi eljárásunk is több idõt vett igénybe a
tervezettnél, arra viszont büszkék vagyunk, hogy a
nagyon szigorú vizsgálatokhoz kötött, és ennek
megfelelõen nem is mindenki által megszerzett
engedélyt végül a CII is megkapta.
Mennyi idõ alatt, hogyan nyithatnak számlát az
ügyfelek? Számítanak külföldi érdeklõdésre?
PT: Dublini irodánk az üzleti negyed központjában, a
Magyar Nagykövetség szomszédságában egy exkluzív,
György-korabeli épületben van, itt természetesen
minden hétköznap fogadjuk az ügyfeleket. De ami a
magyar – és késõbb a régiós – ügyfeleknek is óriási elõnyt
jelent, hogy a CII jogilag teljesen rendezett módon,
határon átnyúló szolgáltatás keretében Budapestrõl is
elérhetõ: én magam is rendszeresen tartózkodom a
magyar fõvárosban, így személyesen is elérhetõ leszek az
ír vezetés több tagjával együtt az ügyfelek számára.
Az igények felmérését célzó egyeztetések, a személyre
szabott szolgáltatási csomag kialakítása után a számlanyitás technikai értelemben mindössze pár munkanapot
vesz igénybe. Az elsõ fázisban a magyarországi
ügyfelekre koncentrálunk, de ahogy mondtam, az ír
irodánk nyitva van, és volt már több ottani érdeklõdés is:
Dublin nemcsak pénzügyi központ, hanem olyan
multinacionális cégek európai hídfõállása, mint az
Amazon, a Facebook, a Google, de a Citibank európai
központja is itt van, ezeknél a cégeknél sok magyar is
dolgozik az Írországban élõ, több mint tízezer
honfitársunk közül.
RK: Néhány éves távlatban szerepel a terveink között,
hogy a régiós ügyfeleket kifejezetten megcélozzuk
szolgáltatásunkkal, akár a környezõ országokban fiókok
nyitásával, akár – Európa egészében gondolkodva –
kisebb privátbanki szolgáltatók felvásárlásával. Az ilyen
akvizíciókat az ír cégen keresztül sokkal elõnyösebben is
tudjuk megvalósítani.
A Concorde példája nem ösztönözhet több független
régiós szolgáltatót hasonló lépésre, nem kell a
konkurencia erõsödésére számítani?
RK: Sosem féltünk a versenytõl, sõt, örülünk neki.
Ugyanakkor egy külföldi befektetési szolgáltató
létrehozása nem pusztán többéves folyamat, hanem
olyan elszántságot és hátteret – szakmai tudást, stabil
ügyfélkört, pénzügyi hátteret (ezek persze egymásra
épülnek) – igényel, amit nem sok független pénzügyi
szolgáltató tud felmutatni a régióban.

MICHALETZKY MÁRTON
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
MARTON.MICHALETZKY@
CMBP.HU
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TRANZAKCIÓS
VISSZATEKINTÉS
A CONCORDE MB PARTNERS 2015. OKTÓBER 1-JÉN JÖTT LÉTRE A CONCORDE
VÁLLALATI PÉNZÜGYEK (CONCORDE CSOPORT RÉSZE) ÉS AZ MB PARTNERS
(ORIENS INVESTMENT MANAGEMENT RÉSZE) CSAPATAINAK ÉS MÛKÖDÉSÉNEK
ÖSSZEOLVASZTÁSÁVAL. A CONCORDE MB PARTNERS ALAPÍTÓI 2007 ÓTA 83
CÉGELADÁSI, FELVÁSÁRLÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI TRANZAKCIÓT VALÓSÍTOTTAK
MEG, ÉS TÖBB MINT 125 CÉGÉRTÉKELÉST KÉSZÍTETTEK. EZÁLTAL SOKRÉTÛ
TAPASZTALATOKRA TETTÜNK SZERT, SZERTEÁGAZÓ KAPCSOLATI HÁLÓ JÖTT
LÉTRE MIND BELFÖLDÖN, MIND KÜLFÖLDÖN.

TRANZAKCIÓS
TANÁCSADÓ
Concorde MB Partners
CFI/Saxum
Deloitte
Rothschild

LEZÁRT ÜGYLETEK SZÁMA
(2014–2018)
27
19
14
14

A CMBP MAGYARORSZÁG VEZETÕ
M&A TANÁCSADÓJA
Az elmúlt öt évben (2014 januárja és 2018 decembere
között) a Thomson Reutersnek lejelentett tranzakciók
alapján a Concorde MB Partners abszolút piacvezetõnek
bizonyult a hazai vállalatfelvásárlási és cégeladási
piacon.

A Thomson Reuters 1974 óta évente publikálja a befektetési bankok ranglistáját. Mint a befektetésekkel foglalkozó
szakértők egyik legjelentősebb információforrása, a Thomson Reuters egyedülálló hozzáféréssel rendelkezik tranzakciós
hírekhez, információkhoz, így különösen alkalmas arra, hogy pontosan meghatározza egyes tranzakciók kapcsán
relevánsan felmerülő befektetési bankok személyét. Ez tette őket a befektetési banki ranglisták piacvezetőjévé.
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Az elmúlt év megbízóit a kiadvány részletesen bemutatja. A teljesség
igénye nélkül néhány ismertebb név korábbi ügyfeleink közül:

EGY KIS STATISZTIKA
Minden tranzakciónk egyedinek mondható, és mind
különleges a résztvevõ felek és a rajta dolgozó csapat
miatt. Tranzakcióink 70 százaléka tartozott cégeladás és
cégfelvásárlás körébe, ezek többségében az eladói
oldalt képviseltük.
CÉGELADÁS ÉS CÉGFELVÁSÁRLÁS
TÕKEPIACI TRANZAKCIÓ
TÕKEBEVONÁS
INGATLAN
ESZKÖZVÁSÁRLÁS
EGYÉB

TRANZAKCIÓK
MEGOSZLÁSA
TÍPUSONKÉNT
2014–2018

2%
1%
7%

8%

Iparági tapasztalataink a gazdaság minden szegmensét
lefedik, legtöbb ügyletünk az ipari gyártás, különös
tekintettel a fémipar területére, technológia területén
pedig a szoftveres és az online megoldások/
szolgáltatások voltak a leggyakoribbak.

TRANZAKCIÓK
MEGOSZLÁSA
IPARÁGANKÉNT
2014–2018

IPARI GYÁRTÁS
TECHNOLÓGIA
ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK
FOGYASZTÁSI CIKKEK ÉS
KISKERESKEDELEM
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10
8%

5
74%

PAPP LÁSZLÓ
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
LASZLO.PAPP@CMBP.HU

0

HAJDU-TAR GABRIELLA
IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
GABRIELLA.HAJDU.TAR@
CMBP.HU

ÉPÍTÕIPARI ANYAGOK ÉS
SZOLGÁLTATÁSOK
EGÉSZSÉGÜGY
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK
ÉLELMISZERIPAR
EGYÉB
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A CÉGÉRTÉK
MEGHATÁROZÁSÁTÓL A
TRANZAKCIÓ KIFIZETÉSÉIG
EGY CÉGELADÁS SORÁN, AMIKOR A VEVÕ AJÁNLATOT TESZ, NEM MAGÁTÓL
ÉRTETÕDÕ, HOGY A TRANZAKCIÓ ZÁRÁSAKOR MI LESZ AZ A PÉNZÖSSZEG,
AMIT AZ ELADÓ KÉZHEZ FOG KAPNI. EBBEN A CIKKÜNKBEN AZT JÁRJUK
KÖRBE, HOGY MELYEK EGY TIPIKUS AJÁNLAT ELEMEI ÉS DEFINÍCIÓI, MILYEN
ALAPVETÕ ÉS ELENGEDHETETLEN KORREKCIÓKAT SZOKTAK ALKALMAZNI, ÉS
HOGYAN SZÁMOLHATJUK KI AZT A VÉGSÕ ÖSSZEGET, AMIT AZ ELADÓ MEG FOG
KAPNI A TÁRSASÁGÁÉRT CSERÉBE.

EREDMÉNYBÕL CÉGÉRTÉK
A cégek felvásárlására vonatkozó ajánlatokban az elsõ
és legfontosabb szám a cégérték szokott lenni. Ez az az
összeg, amit a cég egészéért cserébe ajánlanak.
Felmerül a kérdés, hogy mit jelent ez pontosan, és
hogyan határozzák meg?
A leggyakrabban alkalmazott cégértékelési módszertan
a szorzószámos vagy más néven relatív értékelés. Ennek
során vállalatunk értékét más cégek értékelései alapján
határozzuk meg. Olyan múltbeli tranzakciókat keresünk,
amelyek bizonyos kritériumok alapján hasonlítanak a
miénkre. A logikája leginkább a lakáseladással
szemléltethetõ.
A lakáseladásnál használt szorzószám a négyzetméterár
(Ft/m2). Ahhoz, hogy megbecsüljük saját ingatlanunk
értékét, olyan lakásokat keresünk, amelyek hasonló
környéken találhatóak, hasonló állapotúak és hasonló a
felszereltségük. Megnézzük, hogy ezeket milyen
négyzetméteráron értékesítették, majd ezt a mutatót
megszorozzuk a saját lakásunk egy fontos jellemzõjével,
a területével. Társaságok értékelésénél ugyanezt a
logikát követjük, annyi különbséggel, hogy a hasonlóság
kritériumai a jövedelemtermelõ képesség, a növekedési
potenciál és a kockázati profil, a fontos jellemzõ pedig

nem a terület, hanem az esetek döntõ többségében az
EBITDA, az üzemi eredménnyel vagy az árbevétellel. A
szorzószám pedig nem a négyzetméterár lesz, hanem
például a cégérték/EBITDA.

CÉGÉRTÉKBÕL TÕKEÉRTÉK
A cégérték a finanszírozási struktúrától függetlenül
állapítja meg, hogy mennyit ér egy társaság. Azonban
egy tranzakció során a vevõ a társaság irányítása feletti
jogot, tehát a részvényeket vásárolja meg, amit
értékeléskor a teljes saját tõkével azonosítunk.
A hiteleket nem veszi meg, azokat a kötelezettségeket
átvállalja. Gondoljunk csak bele, mekkora õrültségnek
hangzik, hogy azért fizet egy vevõ plusz összeget, hogy
még az eladó hitelét is fizethesse.
Tehát a cégérték és a tõkeérték kapcsolata olyan, mint
egy ház értéke (hívjuk cégértéknek) és a tulajdonjogért a
vevõ által fizetendõ összeg (ez pedig a tõkeérték). Ha a
házon van hitel és a házat eladják, akkor az új vevõ a
hitelt átvállalja, így a vevõ annyi bevételhez jut, ami a
hitel összegének levonása után jár neki. A hiteleken túl
egy vállalat esetén ide tartozik még a pénzügyi lízing, a ki
nem fizetett osztalék, a tagi kölcsön, illetve speciális
esetekben a beruházási célra kapott támogatás.
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A tõkeértékhez ugyanakkor hozzá kell adni a társaság
napi mûködéséhez és likviditásához nem szükséges
pénzállományt. Ezek a pénzösszegek azért növelik a
tõkeértéket, mert szabadon felhasználhatóak. Nem túl
életszerû példával úgy lehet ezt elképzelni, hogy
megveszek egy olyan autót, aminek a kesztyûtartójában
van egymillió forint. Ezt az összeget az autó árán felül
kifizetem az eladónak, de amint az enyém lesz az autó, a
kesztyûtartóban lévõ pénz is az enyém lesz. Tehát
készpénzt veszek készpénzzel.
Adódik azonban a kérdés, hogyan számolható a
mûködéshez nem szükséges pénzállomány. Magától
értetõdõ módon úgy, hogy a társaság teljes
pénzállományából levonjuk a mûködéshez szükséges
pénzállományt. Utóbbi meghatározása viszont nem
teljesen egyértelmû és nem is egy képlet alapján
történik. Alapvetõen az a pénzeszköz szükséges a
mûködéshez, ami a társaság likviditását biztosítja.
Ennek összege cégenként nagyon eltérõ lehet, de
általában 1-3 havi alapvetõ mûködési költséget takar,
melybe beletartoznak a személyi költségek,
rezsiköltségek, bérleti díjak stb.

TÕKEÉRTÉKBÕL TELJES KIFIZETÉS
A teljes kifizetés az az összeg, amit az eladó végsõ soron
megkap a társasága üzletrészeiért cserébe. Ennek
kapcsán azonban van egy tétel, amivel az esetek
túlnyomó többségében korrigálják a tõkeértéket. Ez a
mûködõ tõke.
A társaság normál mûködése során (vegyünk példának
egy gyártó céget) készleteket halmoz fel, hiszen
alapanyagokra van szüksége a gyártáshoz, a
késztermékeket átmenetileg raktározni kell, és még
félkész állapotban lévõ termékei is lehetnek. Emellett a
vevõk nem azonnal fizetnek, hanem egy határidõre, ami
lehet 30, akár 60 nap is. Mindezt azonban valamibõl
finanszírozni kell. A beszállítók ilyen szempontból
segítséget adnak, hiszen nekik nem kell azonnal
fizetnünk, csak 30-60 napra, de ez feltételezhetõen nem
fedezi a teljes összeget. Így azt valamilyen egyéb
forrásból, hitelbõl vagy saját tõkébõl kell állnunk. Ennek
az egyéb forrásnak az összege a mûködõ tõke. Azt
mutatja meg, hogy a mûködéshez szükséges
forgóeszközök mekkora részét kell hosszú távú forrásból
finanszírozni. Ha van egy újonnan épített gyáram, amibe
már beszerelték az összes szükséges tárgyi eszközt,
mennyi extra tõkét kell még ahhoz biztosítani, hogy a
termelés elinduljon és fenntarthatóan folyjon.
A mûködõtõke-korrekció azt jelenti, hogy mivel a
tranzakció keretében a vevõ egy mûködõ céget kíván
megvenni, ezért a tárgyalások során a felek
megállapodnak egy, a mûködés fenntartásához
szükséges szintû mûködõ tõkében. Ha a tranzakció
zárásakor a mûködõ tõke szintje a megállapodásban
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rögzített szintnél alacsonyabb, akkor a különbség
levonandó a tõkeértékbõl; ha magasabb, akkor a
különbséget a vevõ kifizeti. Ez a kitétel kifejezetten
fontos, hiszen mûködõ tõke nélkül a társaság nem
képes termelni/szolgáltatni.

A TELJES KIFIZETÉS ÜTEMEZÉSE
Megszokott és szinte elkerülhetetlen gyakorlat, hogy a
vevõ a teljes kifizetés egy részét késleltetve fizeti ki (az a
rész, amely a tranzakció zárásakor nem kerül azonnal
kifizetésre). A késleltetett kifizetés mértéke a mai hazai
gyakorlat szerint a teljes kifizetés 15-40%-a, és
tipikusan 1-2-3 év alatt fizetik ki. Racionális célja a vevõ
tranzakció miatt felmerülõ kockázatának kezelése. Ez
leggyakrabban a mûködés tulajdonostól való függõségébõl vagy egyéb mûködési bizonytalanságokból fakad,
amely egy átmeneti idõszakkal kezelhetõ. Ennek során
az eladó bizonyos ideig még részt vesz a cég
irányításában, átadja tudását az új tulajdonosnak.
A késleltetett kifizetés ebben az idõszakban motivációs
eszközként szolgál, hogy az eladó érdekelt maradjon az
együttmûködésben. Alapvetõen két típusát különböztetjük meg a késleltetett kifizetésnek. Az egyik a
teljesítményfüggõ, vagyis a kifizetés valamilyen céges
teljesítményhez kötött: árbevétel vagy EBITDA-cél,
ügyfélszám, vevõi rendelések volumenei. A másik típus
esetén nincs semmiféle teljesítmény, és amely egyfajta
tulajdonosi hitelnyújtásként szolgál csupán a
tranzakcióhoz.
Példaszámítás a teljes kifizetés meghatározására
CÉGÉRTÉK KALKULÁCIÓ
A) EBITDA
B) Szorzó
C) Cégérték (C = A x B)
TÕKEÉRTÉK KALKULÁCIÓ
C) Cégérték
D) Kamatozó adósságok
E1) Összes pénzeszköz
E2) Mûködési pénzeszköz
E) Nem mûködési pénzeszköz
(E = E1 - E2)
F) Tõkeérték (F = C - D + E)

300
5
1500

1500
300
100
20
80
1280

TELJES KIFIZETÉS KALKULÁCIÓ
F) Tõkeérték
G1) Mûködõ tõke záráskor
G2) Mûködõ tõke elvárt szintje
G) Mûködõ tõke korrekció
(G = G1 - G2)
H) Teljes kifizetés (H = F + G)

1280
120
200
-80
1200

AZONNALI ÉS KÉSLELTETETT KIFIZETÉS
Azonnali kifizetés aránya
70%
Késleltetett kifizetés aránya
30%
(3 év alatt)
Azonnali kifizetés
840
Késleltetett kifizetés 1. év
120
Késleltetett kifizetés 2. év
120
Késleltetett kifizetés 3. év
120

MULT ÁKOS
TANÁCSADÓ
CONCORDE MB PARTNERS
AKOS.MULT@CMBP.HU
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CIPÕT A CIPÕBOLTBÓL,
ÜZLETI TANÁCSOT –
A JÓ TANÁCSADÓTÓL
A NAGYVÁLLALATOK ÉS MULTINACIONÁLIS CÉGEK GYAKORLATÁVAL ELLENTÉTBEN
A HAZAI KÖZÉPVÁLLALATOK KÖRÉBEN RITKA, HOGY KIEMELTEN FONTOS
CÉGVEZETÉSI ÜGYEIK MEGVITATÁSÁBAN SZAKÉRTÕ TANÁCSADÓ TÁMOGATÁSÁT
KÉRJÉK. PEDIG A MEGFELELÕEN ALKALMAZOTT TANÁCSADÓ JELENTÕS
ÉRTÉKTEREMTÕ BEFEKTETÉS LEHET A CÉG ÉLETÉBEN, MELY A JÁRULÉKOS
KÖLTSÉGET NAGYSÁGRENDEKKEL MEGHALADÓ MÉRTÉKÛ MIND ÜZLETI, MIND
CÉGÉRTÉKBEN MEGJELENÕ EREDMÉNYT HOZHAT A CÉG TULAJDONOSAI SZÁMÁRA.
A TANÁCSADÁS HELYE A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN
A multinacionális és nagyobb hazai vállalatoknál bevett
gyakorlat, hogy nem próbálnak meg specifikus
gazdasági és vállalatirányítási problémákat kizárólag
belsõ tudás és erõforrások felhasználásával megoldani,
hanem az egyes szakkérdésekre tanácsadók támogatását veszik igénybe. A tanácsadó alkalmazásának
célja, hogy a lehetõ legjobb, akár nemzetközi szintû
tudást vonják be fontos feladatok elvégzésére.
Ezzel ellentétben a magyar középvállalatok – sokszor
talán a bizalom hiánya, korábbi rossz tapasztalatok
miatt – ritkán vesznek igénybe tanácsadói segítséget.
Sok cégtulajdonos értékrendjével nehezen összeegyeztethetõ gyakran milliós összegeket kiadni azért, hogy egy
tanácsadó javaslatokat fogalmazzon meg számára.
Számos esetben hallottuk a mondást, hogy inkább
vesznek a pénzbõl egy szép autót, vagy egy gyártó gépet,
amelynek közvetlen haszna van a vállalat számára.
A megfogalmazott javaslatok hasznát kevesen értékelik,
pedig sokszor hatalmas megtérülést lehetne elérni az
ilyen módon elköltött forintokon. Az egyik komoly múlttal
és hírnévvel rendelkezõ nemzetközi tanácsadó cég által
alkalmazott belsõ irányelv például, hogy csak olyan
megbízásokat vállalnak el, amelyek esetében a
tanácsadói költségeknek legalább tízszeresét
megtermelik értékben az ügyfelek számára.

Természetesen azt is meg kell jegyezni, hogy számos
„szerencsevadász” önjelölt tanácsadó próbálja ügyfélként megszerezni a magyar középvállalatokat. Közülük
sokan jó eséllyel nem termelnek meg annyi értéket, mint
amennyi ellentételezést elkérnek munkájukért. Azt
gondoljuk viszont, hogy megfelelõen alapos problémameghatározás és körültekintõ tanácsadó-kiválasztás
mellett ezen kockázatok jól kezelhetõk.
Fontos megjegyezni, hogy a tanácsadás igenis pénzbe
kerül. Ráadásul igaz a mondás, hogy „az olcsó
tanácsadó az igazán drága tanácsadó”. A tapasztalat
az, hogy nem szabad ár alapján választani tanácsadót,
hanem azt kell vizsgálni, hogy mennyire kompetens a
tanácsadó az adott területen.

MELY TERÜLETEKEN ÉRDEMES TANÁCSADÓ
SEGÍTSÉGÉT HASZNÁLATBA VENNI
Természetesen a cégek és nehézségeik mindig eltérõek.
Mégis bizonyos témákat gyakorta látunk ismétlõdni:
1. a mélyebb, gazdasági folyamatok átvilágításának
szükségessége,
2. a megfelelõen kialakított üzleti és tõkeérték-növelõ
stratégia hiánya,
3. a nem létezõ, vagy hibásan kialakított kontrolling
rendszer,
4. az üzleti tervezés hiánya
5. a nem megfelelõ vállalatirányítási modell
mind-mind ilyen téma.
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Üzleti átvilágítás: sok cég szembesül azzal, hogy egyik
évrõl a másikra hiába növekedett az árbevétel, az év
végén a megtermelt eredmény mégsem éri el a tavalyi
szintet. Vagy, hogy hiába termel a cég évrõl évre komoly
eredményeket, mégsem gyûlik a pénz a vállalat
számláján, így osztalékra sem jut. Számtalanszor
tapasztaljuk, hogy ilyen helyzetekben a tulajdonosnak
nincs megfelelõen tiszta képe a mélyben megbújó
problémákról. Az árazásban van a hiba, vagy az ügyfelek
és termékportfólió összetétele változott? Esetleg
mûködõ tõke növekedése okozza a likviditás hiányát?
Egy nyugat-magyarországi ügyfelünk tapasztalta, hogy
míg a 2016-os év stagnálást hozott, addig a 2017-es
évben hirtelen megfelezõdött az eredménye.
A csökkenés okai még 2018 második felére sem voltak
egyértelmûek. A rövid átvilágítás során számos tényre
derült fény, például arra is, hogy az alapvetõen
kedvezõtlen változások már sokkal korábban megkezdõdtek a cég életében, az alapanyagár nem lefedezett
ingadozása százmilliós nagyságrendben rángatta évrõl
évre az eredményt. A 2016-os kedvezõ alapanyagárváltozások elfedték a korai negatív változásokat, így a
cég felkészületlenül indult neki a 2017-es esztendõnek,
amikor ráadásul az alapanyagárak kedvezõtlen
változása felerõsítette a pénzügyi nehézségeket.
Tõkeérték-növelõ stratégia: számos esetben
tapasztaljuk, hogy mikor egyes cégek eladósorba
kerülnek, a tulajdonosok vonakodva kénytelenek
tudomásul venni, hogy cégükre az iparági átlagtól
elmaradó értéken vannak csak vevõk. Ennek oka sok
esetben arra vezethetõ vissza, hogy olyan jelentõs,
kezeletlen kockázatok vannak a cég mûködésében,
amelyek a jövõbeli eredmények fenntarthatóságát
nagymértékben megkérdõjelezik. Márpedig nehéz
vitatkozni azzal, hogy befektetõi szemmel nézve többet
ér egy olyan cég, amely a – mondjuk 100 millió forintos
éves – eredményét nagy biztonsággal tudja évrõl évre
ismételni, mint egy olyan cég, amelynek azonos mértékû
eredménye a jövõben bármelyik pillanatban eltûnhet. Az
érem másik oldala sokszor alig fényesebb: a cégek
erõsségei legtöbbször nincsenek megfelelõen
kidolgozva, alátámasztva, így a nap végén igazolatlan
lehetõségként alig kerülnek beértékelésre a befektetõk
által. Hiába lenne képes például egy cég új termékek
sikeres bevezetésére, ha erre vonatkozóan se
megfogalmazott elképzelés, se bizonyított tapasztalat
nincs. Ezért azon cégtulajdonos számára, akik legalább
2-3 éves idõtávon gondolkodnak a cégük
értékesítésében – érdemes lehet tudatosan építeni
cégük erõsségeit és kezelni fejlõdési területeit. Egy
fémmegmunkáló vállalatnál az angol tanácsadó
partnercégtõl átvett módszertan alapján, strukturált
folyamat mentén kerültek feltárásra és értékelésre a cég
mûködésében rejlõ kockázatok és erõsségek. A kapott
visszajelzés alapján a tulajdonosnak konkrét lehetõsége
nyílt arra, hogy egy kedvezõbb cégértékelés érdekében
elvégezze a szükséges változtatásokat.
Kontrolling rendszer: Az egyik alapvetõ hiányosság
középvállalatok esetében, hogy megfelelõ kontrolling
rendszer hiányában, számok ismerete nélkül, vagy
alapvetõen hibás számok alapján, vakon repülnek az

ismeretlenbe. Egy nyugat-magyarországi ügyfél büszkén
jelentette, hogy részletes termékköltség-kimutatással
rendelkezik, és az árazás is ennek megfelelõen történik.
Szakértõ szemmel ránézve a kalkulációkra hamar
kiderült, hogy az egyes költségtényezõk kapcsán
nagyságrendi tévedések voltak a számításokban. A cég
egyes termékei bruttó fedezet szinten is veszteséget
termeltek, nem csoda hát, hogy az eredményesség
messze elmaradt a várakozásoktól. Egy alaposan
végiggondolt, a vállalati mûködésre szabott, egyszerû,
de robusztusan kialakított kontrolling rendszer a legtöbb
esetben az egyik legfontosabb eszköz a vállalat
tulajdonosa és vezetõje kezében a sikeres
cégirányitásban.
Üzleti tervezés: egy másik alapvetõ fontosságú vezetõi
eszköz, hogy befektetések, beruházások elõkészítésekor, illetve következõ évekre vonatkozó vállalati célok
meghatározásához megfelelõ minõségû üzleti tervezési
képesség elérhetõ legyen a vállalatban. A megfelelõen
elõkészített üzleti tervvel elkerülhetõek a soha meg nem
térülõ, értékromboló beruházások és rossz üzleti
döntések. Üzleti tervezés által szintén lehetõség nyílik
arra, hogy a munkatársakat a megfelelõ célok elérése
érdekében értékeljük, és jó esetben jutalmazzuk.
Félreértések elkerülése érdekében, a tavalyi évi
eredményeken alapuló, állandó néhány százalékos éves
növekedéssel Excelben „kihúzott” és a bankoknak
átadott elõrejelzések lehet, hogy a finanszírozó
pénzintézetnél megfelelnek a szükséges minimum
feltételnek, azonban valós üzleti értékteremtésre ezen
módszerek nem alkalmasak. Szintén tudomásul kell
venni, hogy a könyvelõ – egyes ritka kivételektõl
eltekintve – nem kontrolling szakember, és nem is
feltétlenül képes professzionális üzleti tervet készíteni.
Megfelelõ vállalatirányítási struktúra: sok esetben
látjuk, hogy cégtulajdonosok egyedül maradnak
legfontosabb kételyeikben és döntéseikben.
Tapasztalatok szerint hasznos, a cég mindennapjaitól
független tagokból kiválasztott informális (tanácsadó
jellegû) és formális (igazgatóság vagy felügyelõ
bizottság) testületek sokszor hatékonyan tudják
támogatni a tulajdonost a cégépítésben.
Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a hazai középvállalatok
esetében a megfelelõ tanácsadó alkalmazása a
megfelelõen meghatározott és fontos feladatok megoldásában hatalmas értékteremtõ potenciállal bírhat.
Bízunk abban, hogy egyre nagyobb számú olyan
cégtulajdonossal találkozunk majd, akik megfelelõen
nyitott hozzáállást tanúsítva, minimális kockázat
vállalása mellett hajlandóak ellesni a jó gyakorlatokat a
nagyvállalatoktól, és tanácsadót alkalmazni problémáik
megoldására.

ENDRÕDI ANDRÁS
ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓ
CONCORDE MB PARTNERS
ANDRAS.ENDRODI@CMBP.HU
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A GENERÁCIÓVÁLTÁS
ALTERNATÍV MÓDJAI:
BIZALMI VAGYONKEZELÉS ÉS
VAGYONKEZELÕ ALAPÍTVÁNY
LÉPTEN-NYOMON HALLHATÓ: A MAI MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK LEGNAGYOBB
KIHÍVÁSA A GENERÁCIÓVÁLTÁS. ÉS VALÓBAN, AZ UTÓDLÁS MEGOLDÁSA
EGYRE TÖBB VÁLLALKOZÁSNÁL VÁLIK SÜRGETÕVÉ. SZERENCSÉRE
IDÕKÖZBEN ÚJABB ALTERNATÍV MEGOLDÁSOK JELENNEK MEG A
HORIZONTON, AMELYEK FOGÓDZÓT NYÚJTHATNAK.
Mindenkinek természetes vágya, hogy az általa felépített
cég, cégcsoport ne vele együtt kerüljön eltemetésre.
Az utódlás évezredek óta bejáratott standard módja
azonban, mely szerint a családi vagyont és vállalkozást a
gyermekek viszik tovább, a mai világban nem minden
szempontból életképes. Többeknél felmerül a cég
eladása, amely viszont üzletileg nem mindig kívánatos
megoldás. Alternatíva lehet még a cég
menedzsmentjének a tulajdonosi körbe való bevonása
is, viszont ez csak akkor mûködik, ha a cég az idõk során
ki tudott termelni egy profi, akár a tulajdonosi érdekeket
is felvállalni képes vezetõi gárdát.
De mit tegyünk, ha egyik megoldás sem mûködik?
Szerencsére az elmúlt pár év polgári jogalkotása a fenti,
klasszikus megoldások mellett kidolgozott két speciális
lehetõséget is. Egyrészt, 2014-tõl a vagyonelemek ún.
bizalmi vagyonkezelésbe (bvk) adhatók, másrészt pedig

alig pár napja fogadta el a parlament a vagyonkezelés
egy másik, új „állatfaját”: a vagyonkezelõ
alapítványokat. Mennyiben lehetnek érdekesek ezek az
új formák a cégvagyon túlélésének biztosítására?

BVK ÉS ALAPÍTVÁNY: AMI KÖZÖS BENNÜK
Mindkét megoldás alapja, hogy a cégtulajdonos lemond
a társasága jogi értelemben vett tulajdonjogáról, és a
tulajdonosi jogokat átadja egy különálló szervezetnek.
Az elmúlt öt év távlatából látható: a tulajdonosi jogokról
való lemondás egyelõre idegen a magyar üzleti
gondolkodástól, és ezért a bizalmi vagyonkezelést
egyelõre inkább bizalmatlanság övezi, ami valószínûleg
a vagyonkezelõ alapítványok elsõ pár évének is a
meghatározó jellege lesz. Ettõl függetlenül nem
kétséges, ami pár száz év alatt a fejlett jogi kultúrájú

23

országok gondolkodásában meg tudott gyökeresedni, az
elõbb-utóbb a hazai jogi gondolkodásban is bevett
gyakorlattá fog válni.
Mind a bizalmi vagyonkezelési, mind az alapítványi
struktúra alkalmas arra, hogy oda ne csupán egy-egy
különválasztott vagyonelemet, hanem akár egy
társasági részesedést is átruházzon az alapító. Ilyen
esetben a társasági részesedések felett – befektetési
szabályzatban vagy a vagyonkezelésrõl szóló
szerzõdésben lefektetett elvek szerint – egy
professzionális, menedzsmentszemlélettel rendelkezõ
vagyonkezelõ fogja a tulajdonosi jogokat gyakorolni.
Ez magában foglalja a menedzsment kiválasztását, a
menedzsment feletti irányítási jogok gyakorlását, a
legfõbb stratégiai kérdésben való döntést,
osztalékpolitikát stb. A vagyonkezelõ a cégcsoport
irányítását azonban nem saját javára és saját
nyereségére, hanem a kedvezményezettek (pl. az alapító
cégtulajdonos családja, gyermekei) részére és javára
látja el, nekik folyamatos jövedelmet biztosít. Nem
idegen egyik formától sem egy olyan kikötés, mely
szerint a vagyonkezelési díj a cégcsoport eredményének
arányában jár a vagyonkezelõ részére.

ÉS MÉGIS MIBEN KÜLÖNBÖZIK?
Más szervezeti, engedélyeztetési és pénzügyi
követelményeket állít a jogszabály a bizalmi
vagyonkezeléssel és az alapítvánnyal szemben.
A bizalmi vagyonkezelés ellátható egyedi és viszonylag
kötetlen formában is. Professzionális tevékenység
esetében ugyanakkor a Magyar Nemzeti Bank
engedélyét köteles beszerezni a mûködésének
megkezdése elõtt a vagyonkezelõ. Az engedély feltétele,
hogy a professzionális vagyonkezelõnek legalább 70
millió forintos saját tõkével kell rendelkeznie, valamint
további tárgyi és személyi feltételeket kell igazolnia. Ezen
kereteken belül viszont a bizalmi vagyonkezelés többékevésbé flexibilisen tud mûködni, tehát például a kezelt
vagyon méretét a jogszabály nem korlátozza.
Ehhez képest a vagyonkezelõ alapítvány egy lényegesen
strukturáltabb és magasabb tõke- és személyi
követelményekkel rendelkezõ entitás: itt a kiinduló
minimumtõke (tehát a kezelt vagyon mérete) legalább
600 millió forint, az alapítványnak legalább öt fõs
kuratóriummal, három fõs felügyelõbizottsággal és
könyvvizsgálóval kell rendelkeznie, valamint bizonyos
esetekben a mûködés ellenõrzésére alapítványi
vagyonellenõr kijelölése is szükséges.
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A bizalmi vagyonkezelés egy lépéssel előbbre áll.
Az elmúlt évek többszöri törvénymódosításai
következtében az ezen forma alkalmazásával
szemben állított jogi és adózási aggályok nagyrészt
megszűntek, és világossá vált, hogy jól használható
számos különböző célra, mint például a jelen
cikkben tárgyalt generációváltás/öröklés
megoldása, vagy akár vagyonvédelem, tranzakciós
célok, adótervezés stb.
Eltérõ a két vagyonkezelési forma idõtávja is. Míg bizalmi
vagyonkezelés legfeljebb ötven évre írható elõ, és azt
követõen a kezelt vagyon átadásra kerül a
kedvezményezett részére, addig a vagyonkezelõ
alapítvány idõtartamára nincs megkötés. Így ez utóbbi
jogi forma akár családi vagyonok generációkon átívelõ
kezelésére is alkalmas.

MELYIKET VÁLASSZAM?
Jelenleg még mindenki csak ismerkedik a vagyonkezelõ
alapítvánnyal mint egy teljesen új állatfajjal, nehéz
egyelõre látni, milyen szerepe lesz a magyar üzleti
világban. A koncepció egyrészt fából vaskarika, hiszen
egy 100 százalékig üzleti gondolkodást próbál
megvalósítani egy nonprofit célokra kialakított
intézmény keretein belül. Másrészt kicsit elrettentõnek
tûnnek az alapítvány formai követelményei is, nem
biztos, hogy öt vezetõ hatékonyabban tud döntést hozni,
mint egy egyszemélyes tulajdonos. Nem világos egyelõre
az sem, hogy a vagyonkezelõi alapítványok megkapják-e
ugyanazon adózási kedvezményeket, amelyeket bizalmi
vagyonkezelõ társaik. Ennek ellenére, külföldi, jól
mûködõ példák alapján egyáltalán nem kell elvetni a
vagyonkezelõ alapítványok mûködõképességében és
jövõjében rejlõ hitet.
Ehhez képest a bizalmi vagyonkezelés egy lépéssel
elõbbre áll. Az elmúlt évek többszöri törvénymódosításai
következtében az ezen forma alkalmazásával szemben
állított jogi és adózási aggályok nagyrészt megszûntek,
és világossá vált, hogy jól használható számos
különbözõ célra, mint például a jelen cikkben tárgyalt
generációváltás/öröklés megoldása, vagy akár
vagyonvédelem, tranzakciós célok, adótervezés stb. Sõt,
több külföldi példa is arra mutat, – ideértve például a
Levi’s-t, Wall Street Journalt vagy az Estée Laudert –
hogy a bizalmi vagyonkezelésen keresztül történõ
társaságirányítás egy mûködõ modell lehet itthon is.

DR. BARÁTI ÁKOS
ÜGYVÉD
JALSOVSZKY ÜGYVÉDI IRODA
ABARATIO@JALSOVSZKY.COM
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ÖN ISMERI
A NÖVEKEDÉSHEZ VEZETÕ
UTAT? MI IGEN!
EZ ÉV ELEJÉTÕL A RAIFFEISEN BANKNÁL IS ELÉRHETÕ AZ ÚJ, MNB ÁLTAL
REFINANSZÍROZOTT BERUHÁZÁSI HITEL, KÖZISMERTEBB NEVÉN AZ NHP FIX.
JAKAB ÁKOSSAL, A RAIFFEISEN BANK VÁLLALATI ÉS BEFEKTETÉSI BANKI
ÜZLETÁGÁNAK ÜGYVEZETÕ IGAZGATÓJÁVAL AZ IGÉNYLÉS FOLYAMATÁRÓL ÉS A
KKV-SZEKTOR AKTUÁLIS FINANSZÍROZÁSI LEHETÕSÉGEIRÕL BESZÉLGETTÜNK.
Mikor érdemes egy KKV-nak az NHP FIX-et
választania?
A Raiffeisen Banknál KKV ügyfeleinknek olyan
megoldásokat kínálunk, amelyek a növekedést segítik
elõ. Az NHP FIX azoknak a vállalkozásoknak ideális, ahol
fix, kiszámítható, alacsony kamatozású hitelt keresnek a
beruházásokhoz. Az eszközpark bõvítéséhez, új vagy
használt tárgyi eszközök beszerzéséhez is felhasználható
az ajánlat. De igénybe vehetõ akkor is a konstrukció, ha
a cég a meglévõ, bérelt vagy lízingelt eszközének finanszírozását alakítaná át, magát az eszközt korszerûsítené,
vagy annak kapacitását bõvítené. Az NHP FIX-et belföldi
székhelyû KKV-k, mikro- és egyéni vállalkozók, a
jogszabályban meghatározott kritériumoknak megfelelõ
õstermelõk és családi gazdálkodók igényelhetik.
Maximum 2,5 százalékos kamatszinttel lehet a teljes
futamidõ alatt kalkulálni, a visszafizetés pedig tervezhetõ, havonta vagy negyedévente történhet. A futamidõ
igen rugalmas, három és tíz év között váltakozhat.
Hogyan tudják segíteni a KKV-kat ebben a
döntésben? Miért Önöket érdemes választani?
Mi nem csak az adminisztrációt végezzük el, a puszta
hiteligénylésen és folyósításon túl is lényegesen többet
nyújtunk. Szakértõ referenseink nemcsak egyszerû

ügyintézõk, hanem tanácsadóként és partnerként is
segítik a KKV-k munkáját, az ügyféllel közösen
gondolkodva alakítják ki a legelõnyösebb megoldást.
Ezt persze könnyû mondani, ám mögöttünk áll a
Raiffeisen Bank több mint harmincéves hazai
tapasztalata, nemzetközi háttere együtt a teljes körû
szolgáltatás- és termékportfólióval, valamint országos
fiók- és tanácsadói hálózatunk.
Milyen szempontok alapján dõl el a felvehetõ
hitelösszeg nagysága?
Fontos, hogy olyan hitelösszeget állapítsunk meg
ügyfeleinkkel közösen, amely hosszú távon is segíti a
növekedést. Elsõ körben mindig felmérjük az adott cég
pénzügyi helyzetét, és ehhez ajánlunk megoldásokat.
Termékeinket is ügyfeleink igényeihez igazítjuk. Jó példa
erre az NHP FIX, amely nálunk lízingkonstrukcióban is
elérhetõ, így a termékelõnyök igénybevétele mellett a
fedezet is könnyebben megoldható.
Hogyan látja a vállalkozói szektor aktuális igényeit,
mennyire követi ezt a Raiffeisen kínálata?
Az MNB által támogatott beruházási hitelek mellett
számos, nagyon népszerû finanszírozási ajánlatunk is
van. Univerzális bankként szinte minden,
Magyarországon alkalmazott megoldással az ügyfeleink
rendelkezésére tudunk állni, legyen az területalapú
támogatás, lízing vagy faktoring. Népszerûek
számlavezetési ajánlataink is, tanácsadó kollégáink
nagyon kedvezõ, a vállalkozás méretéhez igazodó,
testreszabott számlacsomagokat kínálnak, akár
korlátlan ideig ingyenes számlavezetéssel, vagy éppen
kedvezményes átutalások lehetõségével.
A tájékoztatás nem teljes körû. A hitelbírálat jogát fenntartjuk.
Részletek: www.raiffeisen.hu/vallalkozas.

NEMZETKÖZI
DIVERZIFIKÁCIÓ ÉS
VAGYONMEGŐRZÉS

A Concorde Csoport további tagjai:

+36 1 489 2227 | info@con.hu
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NAGY KÁLMÁN, SZENDRÕI GÁBOR, PAPP LÁSZLÓ, MICHALETZKY MÁRTON, ENDRÕDI ANDRÁS,
ÜNNEP TAMÁS, HAJDU-TAR GABRIELLA, MERCZEL LEVENTE, MULT ÁKOS, PÉCH FANNI,
LATINOVIC ALEX, MÁTTYUS LORÁND

NAGY KÁLMÁN a Concorde MB Partnersnél ügyvezetõ
partner. Egyetemi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte pénzügyekbõl. 1993–96
között a BNP-KH Dresdner Bank munkatársa volt, 1996-ban
csatlakozott a Concorde Vállalati Pénzügyek csapatához,
2008 óta a társaság ügyvezetõ igazgatója. Huszonhat év
tapasztalattal rendelkezik vállalateladási és -felvásárlási
ügyletek, tõkebevonási tranzakciók, valamint tõzsdei
bevezetések és nyilvános forgalomba hozatalok
lebonyolításához kapcsolódóan. A Budapesti Értéktõzsde
Kibocsátó Bizottságának tagja. Szabadideje nincs, ha mégis,
azt három gyermekével és feleségével tölti.
SZENDRŐI GÁBOR a Concorde MB Partnersnél ügyvezetõ
partner, 2013 óta az MB Partners felelõs szakmai vezetõje.
Gábor az Oriens-csoporton belül 2010 óta a vállalatfelvásárlással és -értékesítéssel foglalkozó tevékenység globális
felelõse. Korábban felsõvezetõi tanácsadóként a világ négy
kontinensének 15 országában dolgozott nagyvállalatok
stratégiai problémáinak megoldásán. Diplomáit a Budapesti
Corvinus Egyetemen, a párizsi HEC-n és a szingapúri INSEADon szerezte. Szabadidejét családjával: feleségével és négy
tündéri kislányával tölti.
PAPP LÁSZLÓ 2007 júniusában csatlakozott az MB
Partnershez. Elemzõként, majd projektvezetõként széles körû
M&A tapasztalatot szerzett a magyar középvállalatok
körében, elsõsorban kiskereskedelmi, IT-szolgáltatói és
gépipari szegmensekben. Közel tíz sikeres cégeladási,
finanszírozási és több mint két tucat cégértékelési megbízást
vezetett. Tanulmányait 2007-ben fejezte be a Budapesti
Corvinus Egyetem Pénzügyi Befektetés-elemzõ és

Kockázatkezelõ fõszakirányán, Beruházás és
hálózatfejlesztés mellékszakirányon. Szabadidejében
feleségével és két gyermekükkel közös életüket tervezi és éli.
MICHALETZKY MÁRTON 2018-ban csatlakozott a Concorde
MB Partners csapatához ügyvezetõ igazgatóként, korábban a
Budapesti Értéktõzsde Kibocsátói Akvizíciók Igazgatóságát
vezette. Széles körû tõkepiaci tapasztalatát többek között
befektetési szolgáltatónál, kockázatitõkealap-kezelõnél,
tranzakciós tanácsadónál szerezte. Diplomáját és PhDfokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. CFA,
CEFA és CIIA befektetés-elemzési diplomákkal rendelkezik.
ENDRÕDI ANDRÁS 2017-ben csatlakozott a Concorde MB
Partnershez mint ügyvezetõ igazgató. Ezt megelõzõen kilenc
éven keresztül a McKinsey & Company-nál dolgozott
felsõvezetõi tanácsadóként fõleg energetikai és pénzügyi
nagyvállalatok stratégiai problémáinak megoldásán.
Diplomáit a Budapesti Corvinus Egyetemen és a szingapúri
INSEAD-on szerezte. Szabadidejét feleségével, barátaival,
illetve sportolással, futással tölti.
ÜNNEP TAMÁS 2005 augusztusában csatlakozott az MB
Partnershez. Több mint tízéves munkája során szerteágazó
tranzakciós tapasztalatot szerzett szinte minden iparágban és
szektorban, kollégái a magántulajdonú középvállalatok egyik
legnagyobb tudású hazai ismerõjének tartják. Felsõfokú
tanulmányait az ELTE Szociológia szakán 2008-ban
megszerzett diplomával indította, jelenleg a Budapesti
Gazdasági Fõiskola Pénzügyi és Számviteli Karának
gazdálkodás és menedzsment szakirányú végzõs hallgatója.
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HAJDU-TAR GABRIELLA 2016 szeptemberében csatlakozott
kutatóként. A Budapest Közgazdasági és Államigazgatási
Egyetemen diplomázott pénzügy/vállalatértékelés
szakirányon, emellett elvégezte a CEMS MIM üzleti
mesterképzését és a Heller Farkas Szakkollégium tagja volt.
Egyetemi tanulmányait követõen dolgozott az
MKGI elektronikus közbeszerzésért felelõs fõosztályán, majd
csatlakozott egy nemzetközi tanácsadó cég kutató
részlegéhez. Elvégezte az ELTE jogi szakokleveles közgazdász
képzését. Szabadidejében három gyermeke útját egyengeti.
MERCZEL LEVENTE pénzügy alapszakon végzett a Budapesti
Corvinus Egyetemen 2014-ben. Ezen felül pszichológia
alapszakot szerzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen
2011-ben és pszichológia mesterszakot a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetemen 2014-ben. 2014 és
2016 között a Danube Fund Private Equity alapnál dolgozott
elemzõként elsõsorban stratégiai projekteken és
átvilágításokon. A CMBP-hez 2016 tavaszán csatlakozott.
Szabadidejében szívesen olvas.
MULT ÁKOS 2017-ben szerzett diplomát a Budapesti
Corvinus Egyetem Pénzügy mesterszakán. A Concorde MB
Partnershez tanulmányai befejezése elõtt, 2017 májusában
csatlakozott elemzõként. Korábban egy start-up inkubátornál
foglalkozott korai fázisú vállalkozásokkal, fõként a pénzügyi
tervek összeállításában segédkezett. Egyetemi pályafutása
alatt a Rajk László Szakkollégium tagja volt. Szabadidejében
gitározik, hanglemezeket hallgat, valamint
szakkollégistáknak oktat vállalati pénzügyi elemzést.

PÉCH FANNI a Budapesti Corvinus Egyetem pénzügy
mesterszakán szerzett diplomát 2019-ben, emellett a CEMS
MIM nemzetközi menedzsment képzésen végzett. A Concorde
MB Partnershez való csatlakozását megelõzõen egy startupnál dolgozott, ahol fund raising anyagok összeállításával
és üzletfejlesztéssel foglalkozott. Szabadidejét
legszívesebben sportolással, utazással, illetve barátai és
családja körében tölti.
LATINOVIC ALEX 2015-ben szerzett diplomát a Londoni City
University jogi szakán, és 2016-ban végezte el a jogi
gyakorlatot. A Concorde MB Partnershez tanulmányai
befejezése után csatlakozott. Korábban egy francia ügyvédi
irodánál vállalati joggal foglalkozott. Szabadidejében
teniszezik és úszik.
MÁTTYUS LORÁND a Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügy
és Számvitel szakos hallgatója, fél évet Los Angelesben, a
University of Southern California-n tanult. A Concorde MB
Partnershez 2018 õszén csatlakozott elemzõként. Korábban
a Loxon Solutionsnél dolgozott Business Analyst pozícióban.
Szabadidejében vív, teniszezik és kirándul.
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