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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése alapján „a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

módosításáról" szóló T/l7878 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 26 . §-ának az elhagyását javasolom, egyúttal a törvényjavaslat további §-
ainak számozása értelemszerűen változik :

„[(1) A Tpt . a 76. §-t követően a következő címmel és 76/A . §-sal egészül ki :

„Az áttörés

76/A. § [(1) A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszakban nem alkalmazható az
ajánlattevőre

a) a céltársaság alapszabályában foglalt, a részvények átruházására vonatkozó
korlátozás, és

b) a céltársaság és a részvényese közötti, illetve a céltársaság részvényesei közötti
megállapodásban foglalt, a részvények átruházására vonatkozó korlátozás .

(2) A céltársaság részvényeseinek azon közgyűlésén, amely a 73/A . §-ban foglalt
rendelkezésekkel összhangban védekezési intézkedésekről határoz,

a) nem alkalmazható az alapszabályában foglalt, szavazati jogra vonatkozó korlátozás,

b) nem alkalmazható a céltársaság és a részvényese közötti, illetve a céltársaság
részvényesei közötti megállapodásban foglalt, szavazati jogra vonatkozó korlátozás, és

c) a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények egy szavazatot érnek .
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(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket - ha az alapszabály úgy rendelkezik
-nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a céltársaságban történő befolyásszerzésre
irányuló nyilvános vételi ajánlatot

a) olyan társaság tette, amely céltársaságként hasonló rendelkezéseket saját magára
nézve nem alkalmaz, vagy

b) az a) pontban meghatározott társaság ellenőrző befolyása alatt álló társaság tette .

(4) Az ajánlattevővel szemben az alapszabály (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseire
akkor lehet hivatkozni, ha azok hatályba lépésétől számítva legalább tizennyolc hónap
eltelt.

(5) Az alapszabály (3) bekezdésben foglaltak szerinti módosítása mellett fel kell tüntetni
a hatályba lépés időpontját és azt a tényt, hogy ezek a rendelkezések csak a hatályba
lépéstől számított tizennyolc hónap múlva alkalmazhatóak .]"

Indokolás

Nem szerencsés vállalatfelvásárlás esetén a céltársaság ügyvezetésének kezét megkötni oly
módon, hogy ellenlépéseket csak a gazdasági társaság közgyűlésének összehívása után tehet .
Az eredeti javaslat a monopolizációt, a kisebb részvénytársaságok gyors eltűnését
eredményezheti . Ez egyúttal közvetett versenykorlátozással és munkahely-megszűnéssel
járhat együtt .

Budapest, 2005 . november 14 .
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