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kötelező vételi ajánlat jóváhagyása
H-KE-III-338/2018. számú határozat
Az OPUS Global Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.) (OPUS Nyrt.),
a REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási száma: 6122-57), a KONZUM PE Magántőkealap (nyilvántartási száma:
6122-44) és a Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy út 59.) (Alapkezelő) (a továbbiakban együttesen: Ajánlattevők), mint a 4iG Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.) (Céltársaság) valamennyi szavazati jogot
megtestesítő, névre szóló, dematerializált, 1.000,- Ft névértékű, HU0000071030 ISIN azonosítójú „A” sorozatú
törzsrészvényét (a továbbiakban együttesen Részvények) kötelező vételi ajánlat útján megszerezni kívánó
társaság, illetve az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.),
mint lebonyolító befektetési szolgáltató (Lebonyolító) együttes kérelmére a Magyar Nemzeti Bank (székhely:
1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) előtt indult kötelező vételi ajánlat (Ajánlat) jóváhagyására irányuló
eljárásban az MNB az alábbi
határozatot
hozza:
Az MNB az Ajánlattevők és a Lebonyolító által a MNB-hez 2018. június 7. napján benyújtott és az MNB által
működtetett
honlapon
(www.kozzetetelek.hu),
a
Céltársaság
honlapján
(http://www.4ig.hu/Befektetoi_informaciok.html), a Lebonyolító honlapján (www.mkb.hu) és a Budapesti
Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I.
ép. IV. em.) honlapján (www.bet.hu) 2018. június 6. napján közzétett, valamint az MNB felhívására 2018. július
10. napján módosított Ajánlatot jóváhagyja.
Az Ajánlattevők – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 70. § (4) bekezdése szerint – az MNB
határozatának kézhezvételét követően haladéktalanul kötelesek kezdeményezni a felügyeleti eljárás
eredményének és a vételi ajánlatnak a közzétételét, az elfogadó nyilatkozat megtételére megadott határidő
kezdő és zárónapjának megjelölésével.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon
belül, jogszabálysértésre hivatkozással, közigazgatási pert indíthat.
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével1 benyújtani.
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására, illetve hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél
azonban azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Az eljárás során – a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányuló eljárásért
megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon túl – eljárási költség nem merült fel.
Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese
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Indokolás
Az Ajánlattevők a 2018. június 5. napján aláírt megállapodásuk (Megállapodás) értelmében – a Céltársaságban
történő befolyásszerzés érdekében – 2018. május 22. napjától kezdődően összehangolták tevékenységüket és
ennek keretében rögzítették, hogy a Céltársaságban többségi befolyást kívánnak szerezni.
A Megállapodás értelmében a Céltársaság által kibocsátott valamennyi Részvényre vonatkozó vételi ajánlattételi
kötelezettségüket a Tpt. 68. § (3) bekezdése alapján közös ajánlat útján teljesítik és a Tpt. 69. § (2) bekezdése h)
pontja alapján az Ajánlattevők a Megállapodásban rögzítették, hogy az elfogadó nyilatkozatban megjelölt
részvények mindegyikét az OPUS Nyrt. szerzi meg.
Az előbbiekben leírtakra tekintettel az Ajánlattevők kötelező vételi ajánlatot tettek a Céltársaság által kibocsátott
valamennyi, nem az Ajánlattevők tulajdonában lévő Részvényre, amelyet a Tpt. 69. § (1) bekezdésének
megfelelően az MNB-hez jóváhagyás céljából 2018. június 7. napján, a Lebonyolító részére adott meghatalmazás
alapján a Lebonyolító útján benyújtottak, majd kérelmüket 2018. június 8., 2018. június 26. és 2018. június 27.
napján kiegészítették.
Tekintettel arra, hogy a Kérelem 2018. június 27. napján került hiánytalanul benyújtásra, a Tpt. 70. § (1)
bekezdésében foglalt tíz munkanapos eljárási határidő a vételi ajánlat jóváhagyására, illetve ha a kérelem nem
alkalmas a jóváhagyásra, a benyújtott vételi ajánlat, illetve mellékletei kiegészítésének és részletezésének
előírására is ettől a naptól (a kérelem hiánytalan benyújtásától) számítandó.
Az Ajánlattevők a jelen határozat rendelkező részében meghatározottak szerint eleget tettek a Tpt. 69. § (1)
bekezdésében foglalt közzétételi kötelezettségüknek. A vételi ajánlattétel útján történő befolyásszerzés
lebonyolítására az Ajánlattevők közreműködőként a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján a Lebonyolítót bízták meg.
Az Ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásban az MNB hatásköre – a Tpt. 70. § (2) bekezdése értelmében – az
ajánlati feltételek vizsgálatán belül a Tpt.-ben az ajánlat kötelező részeként meghatározott tartalmi elemek
jogszerűségi szempontból való elbírálására terjed ki.
Az MNB ennek keretében – a benyújtott Ajánlat áttekintését követően – 2018. július 6. napján hiánypótlásra, a
kérelem mellékletének kiegészítésére és módosítására, valamint a tényállás-tisztázásához szükséges nyilatkozattételre hívta fel az Ajánlattevőket és a Lebonyolítót a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
(MNB tv.) 49. § (3) bekezdése és a Tpt. 70. § (1) bekezdése és 388. § (2) bekezdése alapján.
Az Ajánlattevők és a Lebonyolítók a felhívásnak eleget tettek azzal, hogy az MNB felhívásának megfelelően a
módosított Ajánlatot a Tpt. 70. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül, 2018. július 10. napján
benyújtották, majd 2018. július 11. és 2018. július 12. napján kiegészítették.
Az MNB a benyújtott Ajánlatot – a Tpt. vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott, az Ajánlat kötelező tartalmi
elemeire vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés tekintetében – megvizsgálta, és az alábbiakat
állapította meg:
A Tpt. 69. § (2) bekezdésének a) pontjában előírt adatokat az Ajánlat 1.1. és 2.2. pontjai foglalják magában,
ugyanezen törvényhely (2) bekezdése b) pontjában foglaltaknak megfelelő rendelkezéseket pedig az Ajánlat 2.3.
és 2.4. pontjai tartalmazzák.
A Tpt. 69. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Ajánlat 3.1. pontjában feltüntetett, az Ajánlat tárgyát képező
Részvényekért ajánlott, az Ajánlat 3.2.1. pont (i) alpontja szerint kiszámított, az Ajánlat 3.1. pontjában
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meghatározott, és az Ajánlat 3.3. pontja szerint teljesítendő ellenérték a Tpt. 72. § (1) bekezdésének a) pontjában
foglalt elvekre figyelemmel került meghatározásra. Az ellenérték teljesítésével kapcsolatosan a Tpt. 69. § (2)
bekezdése c) pontjában hivatkozott, a Tpt. 74. § (6) bekezdésében előírt teljesítési határidőre vonatkozó
figyelemfelhívást és az ellenérték késedelmes teljesítésének a Tpt. 74. § (8) bekezdése szerinti
jogkövetkezményeit az Ajánlat 3.3. pontja ismerteti.
A Tpt. 69. § (2) bekezdésének d) pontjában megjelölt adat az Ajánlat fogalom-meghatározásokat tartalmazó
részében és az Ajánlat 1.4.1., valamint 4. pontjában lelhető fel.
A Tpt. 69. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti feltételeket az Ajánlat 6-7. pontjaiban leírtak foglalják magukban.
Az Ajánlattevők a Tpt. 68. § (4) bekezdése alapján megbízást adtak a Lebonyolító részére, hogy az a
befolyásszerzés lebonyolításában közreműködjön; és a Tpt. 69. § (2) bekezdése f) pontjának megfelelően az
Ajánlat fogalom-meghatározásokat tartalmazó részében és 1.4.2. pontjában megjelölték a nevezett befektetési
szolgáltató nevét és székhelyét.
Az Ajánlattevők a Tpt. 69. § (4) bekezdésében megjelölt működési tervet és gazdasági tevékenységről szóló
jelentést a Tpt. 8. számú melléklete alapján elkészítették, azok a 69. § (6) bekezdésének a) pontja szerint az
Ajánlat mellékletét képezik, és a Tpt. 69. § (2) bekezdése g) pontjának megfelelően az Ajánlat 12. pontjában
feltüntették azok megtekintésének helyét.
A Tpt. 69. § (2) bekezdésének j) pontjában nevesített körülmények vonatkozásában az Ajánlat 13. pontja
tartalmaz megállapítást, míg az ugyanezen törvényhely (2) bekezdésének l) pontjában foglaltak az Ajánlat 14.
pontjában találhatók.
Az Ajánlat 17. pontja tartalmazza a Tpt. 69. § (2) bekezdésének m) pontja szerinti rendelkezéseket.
A Tpt. 69. § (2) bekezdésének n) pontja szerinti, a vételi ajánlatot befolyásoló egyéb lényeges körülményekkel
kapcsolatos nyilatkozat az Ajánlat 19. pontjában található.
Az Ajánlat elbírálásához szükséges, a Tpt. 69. § (5) bekezdése szerinti felelősségvállaló nyilatkozatot a gazdasági
tevékenységről szóló jelentés 9. pontja tartalmazza, amelyben az Ajánlattevők és a Lebonyolító kijelentik, hogy a
gazdasági tevékenységről szóló jelentés a valóságnak megfelelő adatokat tartalmaz, valamint nem hallgat el
olyan tényt és információt, amely az Ajánlattevők és az Ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A
nyilatkozat értelmében a gazdasági tevékenységről szóló jelentés félrevezető tartalma vagy információ
elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az Ajánlattevők és a Lebonyolító egyetemlegesen
felelősek.
A Tpt. 69. § (6) bekezdése b) pontjának megfelelően, összhangban ugyanezen törvényhely (7) bekezdésével, a
szükséges fedezetigazolás is benyújtásra került, amely hitelt érdemlően tanúsítja, hogy az Ajánlatban
meghatározott Részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték szolgáltatásához az Ajánlattevők fedezettel
rendelkeznek.
Figyelemmel arra, hogy az Ajánlat megtétele során az Ajánlattevők, mint összehangoltan eljáró személyek
együttműködnek, a Tpt. 69. § (6) bekezdésének c) pontja alapján benyújtásra került a Megállapodás.
A Tpt. 69. § (6) bekezdése e) pontjának megfelelően, összhangban a Tpt. 76/D. § (1) bekezdése a) pontjában
foglaltakkal, az Ajánlattevőknek a vételi jog gyakorlására vonatkozó nemleges nyilatkozatát az Ajánlat 11.1.
pontja tartalmazza.
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Mindezek alapján az MNB megállapította, hogy az ajánlati dokumentumoknak a Tpt.-ben nevesített kötelező
tartalmi elemei – mint az MNB által az Ajánlat jogszerűsége tekintetében lefolytatandó engedélyezési eljárás
során vizsgálandó ajánlati feltételek – a fentiekben hivatkozott törvényi követelményeknek megfelelnek.
Tekintettel arra, hogy a benyújtott Ajánlat, valamint annak mellékletei a Tpt.-ben meghatározott valamennyi
kötelező követelményt kielégítik, a Tpt. 70. § (1), valamint (2) bekezdése alapján az MNB az Ajánlat
jóváhagyásáról határozott.
***
A jelen határozat a hivatkozott jogszabályi előírásokon, valamint az MNB tv. 49/C. § (1) bekezdésén alapul.
A határozatot az MNB a MNB tv. 39. § (1) bekezdés h) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg az
MNB tv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács útján.
A határozat kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási
jogkörben került sor.
A Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi
vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet 18/A. § (3) bekezdése szerint a nyilvánosan
működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányuló eljárásért 800.000 forint igazgatási szolgáltatási
díj a Kijelölt Ajánlattevő által megfizetésre került.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, 55/A. § (3)
bekezdésén, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112. §-án, 113. § (1)
bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1)
bekezdésén és a (3) bekezdés a) pontján, 6. §-án, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (11) bekezdésén, 17. § a)
pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. § (1) bekezdésén, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein,
50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2) bekezdésén, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 114. § (1)
bekezdésén és a 608. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul.
A határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján annak közlésével
végleges.
Budapest, 2018. július 16.
A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója
Dr. Barnóczki Péter s.k.,
igazgató, kiadmányozó
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