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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1708/2014. (XII. 4.) Korm. határozata
a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzése érdekében szükséges intézkedésekről
A Kormány megismerve és elfogadva az előterjesztésben foglaltakat
1. tudomásul veszi a Magyar Nemzeti Bank által a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaságról (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041037, székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., a továbbiakban:
Budapest Bank Zrt.) készített tájékoztatást;
2. az 1. pont szerinti tájékoztatás alapján dönt a Budapest Bank Zrt. tevékenysége feletti befolyás megszerzéséről,
ideértve a Budapest Bank Zrt. által kibocsátott és a GE Capital Global Financial Holdings Inc. tulajdonában
lévő összesen 19 345 945 darab részvénynek a megvásárlását vagy azon hitelintézet valamennyi részvényének
a megvásárlását, amely a Budapest Bank Zrt. teljes üzletmenetét, valamennyi eszközét, forrását, infrastruktúráját és
kötelezettségét átveszi;
3. utasítja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy járjon el annak érdekében, hogy a 2. pont szerinti részesedést
a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043547,
székhelye: 1065 Budapest, Nagymező u 46–48. 1. em.) mint vevő megszerezze az 5. pont szerinti Előszerződésben
szabályozott feltételek mentén;
4. megállapítja, hogy a fenti 2. pont szerinti hitelintézetben történő részesedésszerzés az 1. pont szerinti tájékoztatás,
valamint az abban szereplő értékelés alapján meghatározott értéken a piaci befektető szempontjait figyelembe
veszi és az az uniós követelményeknek és a magyar érdekeknek is megfelel;
5. utasítja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti részesedésszerzésre
vonatkozó, kötelező erejű „Előszerződés” elnevezésű dokumentum aláírásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 5. pont szerinti Előszerződésben foglalt
feltételek szerint a 2. pont szerinti végleges részvény adásvételi szerződés megkötéséről;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. január 16.
7. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy
a.
gondoskodjon arról, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041712, székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., a továbbiakban: MFB Zrt.)
nyújtson hitelt a vevő részére a vételárral megegyező összegben a 2. pont szerinti részesedés ellenértéke
megfizetésének megfinanszírozása céljából;
b.
az MFB Zrt. a 2. pont szerinti végleges részesedésszerzésre vonatkozó adásvételi szerződés megkötéséhez
adjon ki hitelígérvényt a vevő részére;
c.
gondoskodjon arról, hogy az MFB Zrt. vállaljon garanciát az eladó javára a vevőnek a 2. pont szerinti végleges
részvény adásvételi szerződés alapján keletkező vételár fizetési kötelezettségéért;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
hitelígérvény kiadására és garanciavállalásra: 2015. január 15.
hitel folyósítására: végleges részvény adásvételi szerződés zárásáig
8. egyetért azzal, hogy a 7.a. pont szerinti hitelnyújtás során a teljes hitelösszegre, valamint a 7.c. pont szerinti
garanciavállalásra a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 5. § (1) bekezdés
b) pontja alapján az államot terhelő visszavonhatatlan készfizető kezesi felelősség mellett − a Magyarország
2015. évi központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott, a 2001. évi XX. törvény 5. § (3) bekezdés
b) pontja szerinti keret terhére – kerül sor;
9. felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter közreműködésével vizsgálja
meg a 8. pont szerinti állami kezesség után felszámítandó kezességvállalási díj vonatkozásában az államháztartásról
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10.

11.

12.

13.
14.

szóló 2011. évi CXCV. törvény és a mindenkori költségvetési törvény alapján szükséges intézkedéseket és az azokra
vonatkozó előterjesztést a Kormány részére nyújtsa be;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. december 10.
felkéri a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Bank közreműködésével készítsen
előterjesztést a vételár finanszírozásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2015. január 15.
egyetért azzal, hogy a 2. pont szerinti hitelintézetben történő részesedésszerzésre nemzetgazdasági stratégiai
érdekből kerül sor, ezért felkéri a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy kezdeményezze a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 97. §-a alapján a részesedés
megszerzésének közérdekből nemzetstratégiai jelentőségű összefonódássá minősítését;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
végleges részvény adásvételi megállapodás zárásáig
felkéri és felhatalmazza a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2. pont szerinti
részesedésszerzés végrehajtásához szükséges valamennyi nyilatkozat megtételre kerüljön;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
végleges részvény adásvételi megállapodás zárásáig
a 2. pont szerinti részesedés megszerzését követően a 2. pont szerinti részesedés vevője felett az MFB Zrt. gyakorolja
az államot megillető tulajdonosi jogokat.
Ez a határozat a közzététele napján 15 órakor lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

