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Tisztelt Képviselő Úr!

Az országgy ű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . §-ának (8) bekezdésében
foglaltak szerint hozzám intézett „Milyen felhatalmazással vette meg az MNV az
E.ON gázüzletágát?” című , K/10837. számú írásbeli kérdésére az alább i
tájékoztatást adom :

Az E.ON Földgáz Trade Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Zrt . részvényeinek az MVM
Magyar Villamos M űvek Zrt. által történő megvásárlása érdekében két tulajdonos i
határozat kiadására került sor a Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. részére. A
tulajdonosi határozatokhoz nem tartozott melléklet, azokban felkértük az MNV Zrt .
Igazgatóságát, hogy az MVM Magyar Villamos M űvek Zártkőrűen Működő
Részvénytársaság és az E .ON SE közötti, az E.ON SE hazai földgázipar i
érdekeltségei, nevezetesen az E .ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és az E .ON Földgáz Storage Földgáztároló Zártkörűen
Működő Részvénytársaság által kibocsátott részvények megszerzése érdekében
szükséges intézkedésekrő l szóló 1583/2012. (XII . 15.) Korm. határozat 1 . a)
pontjának végrehajtása érdekébe n

• a 2/2013. (1 .30). sz. Határozatban foglaltak alapján tegye meg a szüksége s
intézkedéseket, hozza meg a szükséges döntéseket ,

• a 12//2013. (111.19). sz. Határozatban foglaltak alapján tekintettel a
Magyarország 2013 . évi központi költségvetésérő l szóló 2012 . évi CCIV .
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törvény 441A §-ára, tegye meg a további szükséges intézkedéseket, hozza
meg a további szükséges döntéseket .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2013 . május „ .”
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