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Bizottsára mödosátáyavaslat

A Gazdasági. Bizottság a Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . § (1) bekezdésc
alapján a gazdasági társaságokról szírló ?118196, számú torvényjavaslathoz a kt vetkezá

módosító javaslatot

1-A Gazdasági bizottság a tőrvényjavaslat 29A §-a (2) bekczd+ésének az alábbi módositásdt
javasolja:

(2) Az alapszabálynak a szavazati jogot - az (1) bekezdés szerint - korlátozó
rendelkezése le törvény erejénél fogva] hatályát vesztii az értékpapírokra vonatkozó külön
törvónyben foylaltak alavián azabban meghatározott vételi ajánlatra vonatkozó eIjárás
lezárásakor, ha vételi ajánlat utján a részvénytársaságban hetvenet $zárralékot elérts befolyás
megszerzésére került sor.

2 . A Gazdasági bizottság a -orv yjavaslat 300. § -dnak az alábbi fflódosításátjavasolia :

300. § (1) A nyilvánosan múködö részvénytársaság esetében ja kózgyúles
Osszehrvására, illetve] a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (217. §) vonatkozó
(jogokat) "o o azok a rószvónyesek gyakorolhatják akik a szavazatok legalább egy
százalékával rendelkeznek .

(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében azok a részvényesek, akik a
szavazatok legalább egy százalékával rendelkeznek, a 222 . § (2) bekezdése alapján független
sz'akértö kirendelését kérhetik .
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Indokolós
A módosító javaslat első pontjában hivatkozott ún. áttűrési szabály a nyilvános vételi
ajánlatról szóló 2004/25/EK irányelvben ,jeleníti meg, amelynek ínlplementálá&r ra a
tőkepiacról szótő 2001 . évi CXX. törvénynek a nyilvánosan működő részvénytársaságban
történő befolyásszerzesn31 szóló harmadik részében már sor lefűlt .
A jelenlegi javaslat azonban nem pontosan követi sem az EU irányelv szövegét, sem a Tpt .
Országgyűlés által megszavazott módosító indítványokkal kiegészített tartahnát .
Következésképpen a jelenlegi javaslat összeütközést fog eredményezni a gazdasági
társaságokról szőlő törvény és a tőkepiacról szóló törvény közí5tt. A módosító javaslat ezt
kívánja elkerülni azáltal, hogy kifejezetten utal a Tpt ben foglalt rendelkezésekre .
A módosító javaslat második pontyban foglalt módosítás a közgyülés összehívására
vonatkozó szabályokkal kapcsolatos. Mind a hazai mind más EU országok gyakorlatában
megfigyelhető, hagy a kisebbségi jogok nem rendeltetésszerű gyakorlása súlyosann sértheti a
társaságok és azok pénzügyi befektetőinek érdekelt is . A közgyűlés összehívásának jogát a
tervezet 49 §-a, továbbá a napirend kiegészítésének jogát a tervezet 221 . §-a az 5%-al
rendelkezd részvényesek számára biztosítja azzal, hogy az alapszabály ennél kisebb
hányaddal rendelkezS részvényeseknek is biztosíthatja azt . Nyilvános részvénytársaságoknál
ettől jelentősen eltérő, 1%-os arányt megállapítani nem indokolt különös figyelemmel arra,
hogy az EK ajánlások is csak 5%-os vagy EUR 10 Millió értékű tulajdonosi részesedés esetén
tartják indokoltnak az ilyenjellegű kisebbségi jogok kötelező biztosítását .
A kisebbségi jogok hatékony védelmét ez a jogosítvány nem segíti, hiszenn a nyilvánosan
működő részvénytársaságok esetében a részvényesek a társaság működésére folyamatos
rálátassal bírhatnak a kötelező rendes és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek, a széles
felvilágosítás kérési jog révén . Az 1 %-os tulajdonosi részesedés a közgyűlési döntések
befolyásolására elégtelen, viszont magában hordozza a visszaélésszerű jogalkalmazás
veszélyét, hiszen ez az eszköz kiváldan alkalmas a társaság tnűködésének akadályozására,
ellehetetlenítésére, tekintettel a nyilvánosan működő részvénytársaságok közgyűléseinek idő
és költségvonzatára .

Budapest, 2005. december 7.
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