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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

kötelező nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos GVH döntésről 

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1097 

Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület, cégjegyzékszám: 01 10 045857 (Társaság) 

Igazgatósága ezúton tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a Hungarikum Biztosítási 

Alkusz Korlátolt Felelőségű Társaság (székhely: 8086 Felcsút, Fő utca 65.) (Ajánlattevő) mai 

napon kelt tájékoztatása értelmében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Ajánlattevőnek a 

Társaság feletti közvetlen egyedüli irányításszerzésével megvalósuló összefonódás 

tárgyában hatósági bizonyítványával igazolta, hogy az összefonódás-bejelentés alapján 

vizsgálat (versenyfelügyeleti eljárás) elrendelésére okot adó körülmény nem áll fenn. 

A Társaság a fenti GVH döntés kapcsán emlékezteti a befektetőit, hogy az Ajánlattevő által a 

Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlat jóváhagyása tárgyában a Magyar Nemzeti 

Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (Felügyelet) benyújtott kérelemre 

indult eljárás (Tőkepiaci Engedélyezési eljárás) jelenleg – felfüggesztett eljárásként – 

folyamatban van.  

Az Ajánlattevő – mint azt az Ajánlatában is rögzítette – az Engedélyezési eljárással 

párhuzamosan köteles volt benyújtani és kérelmezni (a GVH most lezárt eljárásán 

túlmenően) a Felügyelettől a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 

(Bit.) 258. § (1) bekezdése alapján Társaságban, valamint annak 100%-os leányvállalatában, 

a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben történő minősített befolyás 

megszerzésének és növelésének engedélyezése iránti kérelmet is. Az Ajánlattevő így az 

Ajánlattal egyetemben ezen minősített befolyás engedélyezésére irányuló kérelmét is 

előterjesztette a Felügyelet részére.   

Tekintettel arra, hogy a Tőkepiaci Engedélyezési eljárással szorosan összefügg az Ajánlattevő 

Bit. szerinti kérelme alapján lefolytatandó eljárás, és mivel mindkét eljárás a Felügyelet 

feladat- és hatáskörébe tartozó engedélyezést igényel más-más célból, más és más eljárási 

szabályokkal (pl. eltérő eljárási határidőkkel), de mégis számos engedélyezési feltétel 

hasonlóságával (pl. ellenőrző befolyás megszerzéséhez szükséges pénzügyi forrás törvényes 

eredetének igazolása), a Bit. eljárásokban hozott hatósági döntések érdemben befolyásolják 

a Tőkepiaci Engedélyezési eljárást.  

Mindebből következik, hogy az Ajánlattevő Bit. 258. § (1) bekezdése szerinti minősített 

befolyása megszerzésének, illetve növelésének engedélyezését a Felügyelet a Tőkepiaci 

Engedélyezési Eljárás előkérdéseként kezeli, amely okból határozott az egyik, nevezetesen a 

Tőkepiaci Engedélyezési eljárás felfüggesztéséről.   

A Társaság, mint Céltársaság reményét fejezi ki, hogy a GVH ma megkapott döntésének 

közlése mellett az Ajánlatra vonatkozó tájékoztatásával hozzájárulhat az Ajánlat és az abban 

foglalt egyes feltételek egyenszilárdságú részvényesi megértéséhez és egyben rögzíti, hogy az 

ajánlattételi folyamat során minden, akár a Felügyelet, akár az Ajánlattevő/Lebonyolító 

részéről érkező, az Ajánlatot érintő, arra érdemben hatással lévő tájékoztatást késlekedés 

nélkül nyilvánosságra hoz.  

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 

Igazgatóság 


