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Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága .

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés Elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése, valanúnt a
102. ~-ának (1) bekezdése alapján a tőkepiacról szóló 2001 . évi CXX. törvény
módosításáról szóló T/17878 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő:

A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság a törvényjavaslat 24 . ~ (2) bekezdésével kiegészített,
a Tpt. 73 /A . S-ának módosítását :
„73/A . § (1) A céltársaság igazgatósága, igazgatótanácsa, iííetve felügyelő bizottsága (a
továbbiakban: igazgatóság) a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától, vagy - ha a
kézhezvételt megelőzően az igazgatóság már tudomást szerzett - a vételi ajánlattétel
szándékáról történő tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló
időszakon belül - a (2) bekezdésben foglaltak kivételévei - nem hozhat olyan döntést,
amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás megzavarására (így nem határozhat az
alaptőke felemeléséről vagy a társaság saját részvényeinek megszerzéséről, stb .) .
[(2) A céltársaság igazgatósága megszerzi a közgyűlés felhatalmazását
a) minden egyes olyan döntést megelőzően (ide nem értve esetleges ellenajánlat
keresését), amely alkalmas az ajánlattételi eljárás megzavarására, illetve az
ajánlattevőt megakadályozza a szándékai szerinti mértékű befolyás
megszerzésében;
b) minden olyan döntés végrehajtásához, amely a vetch alanlatrol torteno
tudomásszerzés időpontját megelőzően született, s amely nem része a társaság
rendes üzletvitelének és alkalmas az ajánlattételi eljárás megzavarására .]
,,2 Az 1 bekezdésben foglalt tilalom nem zárja ki azt, hogy a céltársaság igazgatósága

a) a 75.5szerinti ellenajánlat megtételének ösztönzése végett eljárjon, illetőleg
b) a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőzően elfogadott határozat
végrehajtása érdekében hozzon döntést,

feltéve, hogy az a céltársaság szokásos üzleti tevékenységének körébe tartozik ."
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„(3) Nem minősül az (1) bekezdésben foglaltak megsértésének, ha a céltársaság
igazgatóságaavételiajánlatmegtételét, illetőlegazarravonatkozótudomásszerzést
követően a -azdasá * társasa-okról sz 'ló törvén szabál ai szerint összehívott köz lésen
elfogadott határozata alapján, a határozatban nevesített esetekben és módon jár el ."
[(3)] (4) A céltársaság igazgatósága köteles a vételi ajánlatot véleményezni, és azt a
működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének
helyén a részvényesek számára - az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő
kezdő napját megelőzően - közzétenni. Az igazgatóság véleményének kötelező tartalmi
elemeit a 9. s ámú melléklet tartalmazza. Ha a Felügyelet a vételi ajánlatot módosított
tartalommal hagyta jóvá, az igazgatóság szükség esetén a módosításokra tekintettel újabb
véleményt tehet közzé .
[(4)] Q A céltársaság igazgatósága - kivéve a 68 . § [(1)] (2) bekezdésének c) és d) pontja
szerinti befolyásszerzés esetét - köteles a társaság költségén a vételi ajánlat értékelésével
független pénzügyi tanácsadót megbízni . A szakértői értékelést az igazgatóság a
véleménnyel azonos módon teszi közzé . Az igazgatóság a szakértői vélemény
közzétételéről hirdetmény útján értesíti a részvényeseket.
[(5)] (6) A céltársaság igazgatóságának véleményéhez csatolni kell a munkavállalók
véleményét is, ha az az igazgatóság véleményének közzétételekor az igazgatóság
rendelkezésére áll."

Indokolás
A javaslat pontosítja, hogy a vételi ajánlat során milyen döntésekhez kell a céltársaság
igazgatóságának a közgyűlés jóváhagyását megszerezni, illetve pontosít egy téves
hivatkozást.
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