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Vezetői összefoglaló 
A helyzet bemutatása 

Az MNV Zrt. kezdeményezésére az MVM Zrt. Igazgatósága 2013. január 31. napjára összehívta 
az MVM Zrt. rendkívüli közgyűlését az alábbi napirendekkel: 

1. „A földgáz-kereskedelmi és- tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba történő befektetések, 
valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó döntések meghozatala, az 
Alapszabály 17. pontja alapján." 

2. „Döntés az Alapszabály 17. a) és b) pontjai alapján az alaptőke felemeléséről és az ezzel 
összefüggő Alapszabály módosításáról." 

továbbá MNV Zrt. döntés szükséges az alábbi témában: 

„Döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról", 
ami együtt kezelendő a „A földgáz-kereskedelmi és- tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba 
történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó 
döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján." napirendre kiadandó mandátummal 

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 20. § (4) bekezdésének d) pontja és az MNV 
Zrt. SzMSz-ének 7. § (1) h. pontja szerint az MNV Zrt. Igazgatóságának hatáskörébe tartozik 
döntés az állami tulajdonú gazdasági társaságok közgyűlésein képviselendő álláspont kialakításáról 
(mandátum kiadás), ha a társaság tartós állami tulajdoni körbe tartozik, a társaság saját tőkéjén 
belül az állami részesedés eléri vagy meghaladja a 200 millió forintot. Az MVM Zrt. 2011. 
december 31-i saját tőkéje 401 Mrd Ft. Az MVM Zrt. nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonban tartandó állami tulajdonban álló társasági részesedés, az állami 
részesedés legalacsonyabb mértéke: 75%+l szavazat. A fentiek alapján az MNV Zrt. 
Igazgatóságának hatáskörébe tartozik az MVM Zrt. közgyűlésén képviselendő álláspont 
kialakítása. 

A „Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára összehívott 
közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról" 
tárgyú előterjesztésről az MNV Zrt. Igazgatósága tájékoztatást kapott a 2013. január 28-i IG 
ülésen, azt az MNV Zrt. Igazgatósága tudomásul vette. 

Ezen előterjesztés a korábbi, tájékoztató előterjesztésben foglaltakat nem ismétli meg újra. A 
határozat-tervezet a tájékozató előterjesztésben található határozat-tervezeten alapszik, annak 
RJGY szerinti aktualizált változata. 

Az MNV Zrt. Részvényesi Jogok Gyakorlója határozatot adott ki, melyben felkérte az MNV Zrt. 
Igazgatóságát, hogy mint az MVM Zrt. feletti joggyakorló szervezet tegye meg a szükséges 
intézkedéseket, hozza meg a szükséges döntéseket annak érdekében, hogy E.ON Földgáz Trade 
Földgázkereskedelmi Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. részvényeit az MVM 
Zrt. adásvétel útján megszerezze. 

Előterjesztéseimé: Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Müvek Zrt. 2013. január 31. napjára összehívott közgyűlésére, döntés a 
Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról 

Szervezeti egység: Társaságokért felelős igazgatóság IV. 
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Igazgatóságot, hogy az időközben történt tárgyalások során az E.ON SE 
kérte a tranzakció esetleges tiltott állami kockázatának vizsgálatát, melyet információink szerint a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vagyonpolitikai Államtitkársága megvizsgált és véleményéről 
tájékoztatta az E.ON SE-t. 

Előterjesztés címe: Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt 2013. január 31. napjára összehívott közgyűlésére, döntés a 
Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról 

Szervezeti egység: Táfsaságpkért felelős igazgatóság IV. 
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Belső Vélemények 

A Jogi Főigazgatóság észrevételei az előterjesztésen átvezetésre kerültek és ennek alapján 
véleményeltérés a továbbiakban nincs. 

A Gazdasági Főigazgatóság a 2013. január 28-án elhangzott tájékoztatásban foglalt vélemények 
fenntartása mellett új észrevételeket nem tettek. 

Sajtóközlemény 

Sajtóközlemény kiadása MNV Zrt. részéről nem szükséges. 

Előterjesztéseimé: Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Müvek Zrt. 2013. január 31. napjára összehívott közgyűlésére, döntés a 
Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról 

Szervezeti egység: Táraságokért felelős igazgatóság IV. 

Készítés időpontja: 2013. január 30. 
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Határozat-tervezet 

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága  

Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő 
lemondásról tárgyban hozott 

./2013. (I....) IG sz. határozat 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság a „Mandátum kiadása az MVM Magyar 
Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar 
Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról" tárgyú előterjesztést, és az 
MNV Zrt. SzMSz-ének 7.§ (1) ma/mc, és k) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a következő 
határozatot hozta: 

I./ Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága az alábbi Mandátumot adja ki az 
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (továbbiakban: MVM Zrt.) 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére: 

Az ügyrendi kérdésekben az MNV Zrt. képviselője támogatja a közgyűlés javaslatait a közgyűlés 
elnökének, a jegyzőkönyv-vezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőknek és a szavazatszámláló 
bizottság tagjának a közgyűlésen javasolt személyt az MNV Zrt. elfogadja. 

1. napirendi pont: A földgáz-kereskedelmi és -tárolói engedéllyel rendelkező társaságokba 
történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe tartozó 
döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján 

Az MNV Zrt. képviselője javasolja a közgyűlésnek és „igen"-nel szavaz arra, hogy: 

Az MVM Zrt. Közgyűlése - az MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és az E.ON SE közötti, az E.ON SE hazai földgázipari 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 intézkedésekről szóló 1583/2012. (XII. 15.) Korm. 
határozat l.a. pontjának végrehajtása érdekében meghozott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Részvényesi Jogok Gyakorlójának 2/2013. (1.30.) sz. határozatára figyelemmel és a Nemzeti 
Energiastratégia 2030 dokumentumban megfogalmazott energiapolitikai stratégiájával 
összhangban, annak végrehajtása érdekében - a kockázatoknak, így különösen a take-or-pay 
kockázatnak, valamint az MVM Zrt. és az általa irányított társaságcsoport jövőbeni finanszírozása 
kockázatainak ismeretében, az ügyletkötés várható előnyei és hátrányai mérlegelésével az MVM 
Zrt. hatályos Alapszabálya 17. p) pontja alapján akként dönt, hogy az MVM Zrt. részvény 
adásvételi szerződés („Részvény Adásvételi Szerződés") útján szerezze meg az E.ON Földgáz 
Trade Földgázkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság („EFT") és az E.ON Földgáz 

Előterjesztés cfme: Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt 2013. január 31. napjára összehívott közgyűlésére, döntés a 
Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról 

Szervezeti egység; Társaságokért felelős igazgatóság IV. 
Készítő: Eiterer Antal" 7 
Készítés időDontia: 2013. január 30. I 
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Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság („EFS") alaptőkéje 100 %-át, azaz 
száz százalékát megtestesítő részvények tulajdonjogát a lehető legkedvezőbb feltételekkel 
legfeljebb 875 millió Euró vételárért. 

A finanszírozás módjáról a későbbiekben születik döntés. 

2. napirendi pont: Döntés az Alapszabály 17. a) és b) pontjai alapján az alaptőke 
felemeléséről és az ezzel összefüggő Alapszabály módosításáról 

Az MNV Zrt. képviselője kezdeményezi és „igen"-nel szavaz arra, hogy a közgyűlés a napirendet 
határozathozatal nélkül lezárja. 

II. / Az MNV Zrt. Igazgatósága felkéri az MNV Zrt. vezérigazgatóját, hogy gondoskodjon 
mandátum aláírásáról és kiadásáról. 

Felelős: vezérigazgató / társasági portfolióért felelős főigazgató I I . / társaságokért felelős 
igazgató rV. 

Határidő: Mandátum kiadására 2013. j anuár 31. 

Előterjesztés elme: Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Müvek Zrt 2013. január 31. napjára összehívott közgyűlésére, döntés a 
Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról 

Szervezeti egység: Társaságokért felelős igazgatóság IV. 
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III./ Abban az esetben, ha a „A földgáz-kereskedelmi és -tárolói engedéllyel rendelkező 
társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe 
tartozó döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján" napirend tekintetében a 
befektetés jóváhagyását támogató mandátum kerül kiadásra: 

Abban az esetben, ha az MNV Zrt. „A földgáz-kereskedelmi és -tárolói engedéllyel rendelkező 
társaságokba történő befektetések, valamint az ehhez kapcsolódó további közgyűlési hatáskörbe 
tartozó döntések meghozatala, az Alapszabály 17. pontja alapján" napirendre kiadott mandátum 
lényeges feltételeivel megegyező tartalmú „Elővásárlási Értesítést" kap az SZT 33132. sz. 
„Szerződés elővásárlási jog alapításáról" c. szerződésben foglaltakkal összhangban az E.ON 
Ruhrgas International GmbH részéről, erre az esetre az MNV Zrt. Igazgatósága teljes jogkörrel 
felhatalmazza az MNV Zrt. vezérigazgatóját a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról 
történő lemondással kapcsolatos, a Szerződés elővásárlási jog alapításáról és a Letéti szerződés 
alapján megteendő valamennyi szükséges nyilatkozat megtételére, továbbá felhatalmazza, hogy az 
MNV Zrt. nevében nyilatkozzon, hogy Magyarország nem él elővásárlási jogával. 

Feladat: A fenti intézkedések megtétele. 

Felelős: vezérigazgató / társasági portfolióért felelős főigazgató I I . / társaságokért felelős 
igazgató rv. 

Határidő: a Szerződés elővásárlási jog alapításáról és a Letéti szerződés ütemezése szerint 

Budapest, 2013. január 

Dr. Halasi Tibor 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Igazgatóság elnöke 

előterjesztő 

hitelesítő 

Előterjesztés címe: Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Müvek Zrt 2013. január 31. napjára összehívott közgyűlésére, döntés a 
Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról történő lemondásról 

Szervezeti egység: Társaságokért felelős igazgatóság IV. 
Készítő: Eiterer Antal C 
Készítés időnontia: 2013. január 30. / 
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NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM 

NÉMETH LÁSZLÓNÉ 
miniszter 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Részvényesi Jogok Gyakorlójának 

< .̂/2013. (,'.:fP..) sz. határozata 

az E.ON Földgáz Trade Zrt. és az E.ON Földgáz Storage Zrt. részvényinék az MVM 
Magyar Villamos Művek Zrt. által történő megvásárlásáról 

A Magyar Állam nevében, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 19. § (1) 
bekezdése alapján, mint a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., a továbbiakban MNV Zrt.) 
feletti tulajdonosi (részvényesi) jogok gyakorlója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi 
IV. törvény 284. § (2) bekezdése alapján, valamint az MVM Magyar Villamos Művek 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az E.ON SE közötti, az E.ON SE hazai 
földgázipari 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 intézkedésekről szóló 1583/2012. (XII. 15.) Korm. határozat 1. á) pontjának 
végrehajtása érdekében a következő határozatot hozom: 

Felkérem az MNV Zrt. Igazgatóságát, hogy mint az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. (a 
továbbiakban: MVM Zrt.) állami tulajdonban lévő társasági részesedése felett tulajdonosi 
joggyakorló szervezet tegye meg a szükséges intézkedéseket, hozza meg a szükséges 
döntéseket annak érdekében, hogy az E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. és az 
E.ON Földgáz Storage Földgáztároló Zrt. részvényeit az MVM Zrt. adásvétel útján 
megszerezze. 

Határidő: 2013. január 31. 

Budapest, 2013. január „ ^° " 

Készült: 6 példányban 
Kapják: I. sz. 

2. sz. 
3. sz. 
4. sz. 
5. sz. 
6. sz. 

MNV Zrt. Igazgatóság elnöke 
MNV Zrt. vezérigazgatója 
MNV Zrt. Felttgyetá Bizottságának elnöke 
MNV Zrt. Határozatok Tára 
NFM Vagyongazdálkodási Főosztály 
MNV Zrt Irattár 

Postacím: 1440Budapest, FT 1 Telefon: (061)795 5666 Fax; (061) 795 0831 E-mail: mtnlszter@ntm.gov.hu Wefrwww.kormany.hu 

mailto:mtnlszter@ntm.gov.hu
http://Wefrwww.kormany.hu
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"\ JíX T\ T I MAGYARNEMZETI 
1V11N V I VAGYONKEZELŐ ZRT. 

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓ 

VÉLEMÉNYADÁS 

Címzett: Fördős Géza főigazgató Dátum: 2013. j anuár 30. 
Eiterer Antal Iktatószám: 

MNV/ 
Küldi: Tóth László főigazgató Hivatkozási szám: 

MNV/01/9856/1/2013 
Felelős vezető: dr. Harmath Zsolt igazgató 

Készítette: Kissné Számadó Valéria, Szecsei Istvi 

Tárgy: Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt 2013. január 31. 
napjára összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló 
elővásárlási jogról történő lemondásról  

Tisztelt Előterjesztő! 

Feljegyzés hiperlinkje: 
T:\Eloteriesztes - Minősített - Munkaanyag 2013\006 TFIGIV M V M mandátum 20130131 KGY\006  
TFIGIV M V M mandátum 20130131-i KGYE16terivl.doc 

Fenti tárgyú előterjesztésre az alábbi észrevételt teszem: 

Az MVM Zrt. a kormányzati szándékkal és a Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumen
tumban megfogalmazott energiapolitikai stratégiájával összhangban, és annak végrehajtása 
érdekében részvény adásvételi szerződés megkötését készítette elő az E.ON Földgáz Trade 
Földgázkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság („EFT") és az E.ON Földgáz 
Storage Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság („EFS") alaptőkéje 100 %-át 
megtestesítő részvények tulajdonjogának megszerzése céljából. 

A tranzakciót megalapozó Szándéknyilatkozatot írt alá az elmúlt évben (2012. november 
30.) a Miniszterelnök úr és az E.ON SE igazgatóságának elnöke a Céltársaságok által kibocsá
tott részvények a Magyar Állam részéről az MVM Zrt. által történő megvásárlásáról, 
melyben rögzítésre került, hogy „Magyarország Kormánya tudomásul veszi, hogy az E.On 
abban az esetben kész az értékesítésre, amennyiben az összesített vételár 875 millió EUR 
összegben kerül megállapításra". 

A Szándéknyilatkozatban rögzített vételár nagyságát módosíthatják meghatározott lénye
ges tételek (tagi kölcsönből eredő követelés, zárás napjára vonatkozó nyitott tételek egyenle
ge, nettó tartozás becsült értéke). 

Az ügylet a meghatározott vételáron abban az esetben valósulhat meg, amennyiben azt a 
szakértői vélemények visszaigazolják a második körös adatszobai információk alapján. 

file://T:/Eloteriesztes
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Az egyes társaságok 2013. szeptember 30-i fordulónapra (mint az ügylet feltételezett zárá
sának napjára) vonatkozó üzletértékelését a Credit Suisse végezte. Az értékelés elsősorban 
az elsődleges adatszobai dokumentumokra, valamint a menedzsment interjúkra, a tanácsadók 
és az MVM Zrt. általi feltételezésekre, továbbá piaci elérhető adatokra épül. A csatolt füg
getlen szakértői anyag az EFT vonatkozásában több értéktartományt állapított meg a „Take-
or-pay" kockázat figyelembevételével és anélkül. 

A fentiek alapján, a két Céltársaság vállalatértékének összege 2013. szeptember 30-i értékelé
si dátumra, a „Take-or-Pay" kockázatot figyelmen kívül hagyva, 179 Mrd Ft és 323 Mrd 
Ft (azaz megközelítőleg 628 millió EUR és 1133 millió EUR) között helyezkedik el. 

A két Céltársaság vállalatértékének összege 2013. szeptember 30-i értékelési dátumra, a 
„Take-or-Pay" kockázattal pedig mínusz 355 Mrd Ft és 111 Mrd Ft (azaz megközelítő
leg mínusz 1245 millió EUR és 389 millió EUR) között helyezkedik el. 

Megállapítható, hogy a két társaságra megállapított értéktartományba a jelenleg ismert vé
telár csak a legkedvezőbb feltételek feltételezése esetén esik, a „Take-or-Pay" szerződések 
kedvező kimenetelű újratárgyalása csökkentheti az ügyletben rejlő kockázatokat. 

A tranzakció végrehajtása, az EON gázüzletág megvásárlása - a céltársaságok „Kiinduló vé
telárát" figyelembe véve - valamint az új üzletág beindítása, fenntartása rendkívül nagy 
finanszírozási szükséglettel jár az MVM csoport részére. 

A teljes ügylet összes várható finanszírozási igénye - a rendelkezésre álló információk 
alapján - 473,55 Mrd Ft (összetevői 260 Mrd Ft vételár, 90 Mrd Ft céltársaságok finanszíro
zási igénye, 10 Mrd Ft bankgaranciák kiváltása, VTB akkreditív kiváltása 105 Mrd Ft, 8,5 
Mrd Ft tranzakciós költség). A 260 Mrd Ft-os vételár finanszírozása mellé így még 213,5 Mrd 
Ft, a céltársaságok működtetéshez szükséges, forgóeszköz-finanszírozás kapcsolódik, mely
nek elemei jórészt feltételezésen alapulnak. A jelentősnek tekinthető tranzakciós költség 
összetevői nem ismertek, ezek indokoltságának és összetevőinek bemutatása a finanszírozás
ról születő döntésig elkerülhetetlen. 

A finanszírozási igény időszerűsége, valamint az, hogy a tranzakció során az MVM-nek mi
lyen jogcímen és mikor, milyen ütemezésben lesz fizetési kötelezettsége még nem ismert, így 
ezek a finanszírozási kockázat részei. 

A teljes finanszírozási igényből a 260 Mrd Ft-os vételár-rész jelent biztos pótlólagos cash-
igényt A vételárat meghatározó szerződéses szövegezésnél ugyanakkor a vételár eleme
ként jelenik meg a céltársaságok jelenleg fennálló tulajdonosi kölcsöneinek kiváltása, 
ami magyarázatot igényel. Nincs információ arról, hogy mekkora a tulajdonosi kölcsönök 
kiváltandó állománya, és arról sem, hogy a kölcsönök kiváltása miért nem a kapcsolódó 
finanszírozási elemeknél jelenik meg. 

A céltársaságok (90+10 MrdFt-os) többlet finanszírozási igénye opcionális, csak abban az 
esetben jelentkezik a „normalizált" működő tőkéhez képest, ha az ügyletre a téli fűtési csúcs
időszakban kerülne sor. 
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Ugyancsak opcionális lehet az orosz gázimport fizetési biztosítékát jelentő 105 Mrd (475 
MUSD) összegű akkreditív mögötti EON Ruhrgas AG komfortlevél kiváltása, illetve ehelyett 
más fizetési konstrukció bevezetése. Az MVM menedzsmentjének számítása szerint - ameny-
nyiben az MVM, vagy a Magyar Állam kezessége nem elegendő a komfortlevél, mint bankári 
biztosíték kiváltására - akkor a fizetési konstrukció átalakítására lesz szükség. Az akkredití
ves fizetés helyetti előrefizetés - az MVM számítása szerint - mintegy 105 Mrd Ft-os egy
szeri többlet forrásigényt jelentene. 

A tranzakció lebonyolításához az M V M csoport lehetőségei korlátozottak. A céltársasá
gok vételárának finanszírozása önmagában akkora összeget jelent, amit a meglévő pénz
eszközeiből az M V M csoport nem tud megvalósítani. 

Az MVM csoport 2012. I-III. negyedévi mérlegadataihoz 64%-os saját tőke/mérlegfőösszeg 
arány és 1,1-es értékű működésbiztonsági mutató ((saját tőke + hosszú lejáratú kötelezettsé
ged/befektetett eszközök) tartozott, melyeket ajánlott fenntartania a működési kockázatok 
kezelhetősége érdekében, különösen a cégcsoport más, a közeljövőben indított projektjeire 
(Paks-II., magyar-szlovák összekötő gázvezeték, Déli Áramlat gázvezeték) tekintettel. 

A társaság menedzsmentje levezeti azt, hogy a tranzakció érdekében a cégcsoport maximáli
san milyen nagyságú hitelfelvételt tud megvalósítani. Az MVM cégcsoport hitelkapacitásának 
(maximális hitelfelvételi képességének) meghatározásához a hosszútávon fenntartható 
EBITDA (üzemi eredmény + értékcsökkenés) 2,5 - 3-szoros mértékét jelöli meg, ami elfoga
dott, jó megközelítést ad erre. 

A társaság a hosszú távú fenntartható EBITDA-ra 120 Mrd Ft-os értéket határoz meg, 
ezt és a meglévő átlagos hitelállományt (140 Mrd Ft-ot) feltételezve (a 2012. I-III. negyed
éves érték 127 Mrd Ft volt), az MVM által a pénzpiacról bevonható maximális pótlólagos 
hitel értéke 160 Mrd Ft lehet Amennyiben a kedvezőbb 2012. évi várható adatokat vesz-
szük figyelembe az EBITDA meghatározásánál (81,6 Mrd Ft üzemi eredmény, 52,4 Mrd Ft 
ÉCS), és magasabb kockázatokat felvállaló hitelezési szándékot, akkor sem adódik 200¬
250 Mrd Ft-nál nagyobb érték pótlólagos hitelfelvételi lehetőségre. 

Álláspontunk szerint a tranzakció finanszírozási szempontból történő végrehajtása az 
M V M egyedüli részvételével nem biztosítható. A cégcsoport ilyen nagyságrendű (160¬
200 Mrd Ft) hitelfelvétele a tőke-ellátottság, a működésbiztonság jelenlegi szintjének fenntar
tásával minimálisan (hozzávetőleg) 250 Mrd Ft-os pótlólagos tőkebevonási (tőkeemelési) 
igényt jelent 

A Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló előterjesztés tárgyát ké
pező ügylet finanszírozási nagyságrendje miatt előreláthatólag államháztartási forrás be
vonása válik szükségessé. 

Jelezzük továbbá, hogy az üzlet finanszírozása jelentős kockázattal bír az MNV Zrt. 2013. 
évi tervezett osztalék bevételének teljesíthetőségére, mert az MVM Zrt.-tői tervezett 10 Mrd 
Ft-os bevétel a teljes osztalékbevétel (36,6 Mrd Ft) 27,3 %-át jelenti. 
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A tranzakció végrehajtása érdekében az MNV Zrt. részére RJGY határozat került kiadásra, 
melyben a Részvényesi Jogok Gyakorlója felkérte az MNV Zrt. Igazgatóságát, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a céltársaságok részvényeit az MVM 
adásvétel útján megszerezze. 

A tárgybani előterjesztés az MNV Zrt. Igazgatósága által már megismert tájékoztató előter
jesztésen alapul, határozattervezete az RJGY határozatot veszi figyelembe. 

Az előterjesztés határozattervezete megfelel az RJGY határozatban megfogalmazottaknak. 

A kiadandó mandátum szerint a finanszírozás módjáról a későbbiekben hoz döntést a társaság 
közgyűlése. 

Üdvözlettel: 

Tóth László 
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Jogi Igazgatóság 

VÉLEMÉNYADÁS 

Címzett: dr. Fördős Géza Dátum: 2013.01.30. 
Iktatószám: 

Küldi: dr. Szálai Krisztina Hivatkozási szám: 
Felelős vezető: dr. Szálai Krisztina 

Készítette: dr. Szálai Krisztina 

Tárgy: A „Mandátum kiadása az MVM Zrt. 2013. január 31. napjára..." tárgyú előterjesz
tés véleményezése 

Tisztelt Előterjesztő! 

Előterjesztés hiperlinkje: 

A fenti előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi észrevételeket tesszük. 

Az előterjesztés jelzi, hogy az MNV Zrt. Igazgatósága által a 2013. január 28-án tudomásul 
vett tájékoztatáson alapszik, az abban foglaltakat nem ismétli meg, így véleményünk is csak a 
jelen előterjesztésben leírtakra, az RJGY-nek való megfelelésre korlátozódik, és továbbra sem 
terjed ki a szerződéses konstrukció részletes vizsgálatára. 

A jelen előterjesztés alapja a 2/2013. (1.30.) számú RJGY határozat, amely a véleményezés 
időpontjában szabályosan aláírásra és kiadásra került. Az RJGY határozat az ott felsorolt 
részvények adásvétel útján történő megszerzésére vonatkozó mandátum kiadására kéri fel az 
MNV Zrt. Igazgatóságát, a tranzakció részleteinek meghatározása nélkül. Az előterjesztésben 
bemutatott határozatban foglalt - a tranzakcióra vonatkozóan részleteket is meghatározó- ren
delkezések megfelelnek az RJGY határozatban foglaltaknak, mivel az adásvétel végrehajtását 
szolgálják és a végrehajtás egyéb kérdéseiben - az RJGY erre vonatkozó rendelkezései hiá
nyában - az MNV Zrt. Igazgatóságának önálló döntési jogköre van. 

A határozatban foglaltak szerint a tranzakció finanszírozási módjáról a későbbiekben születik 
döntés azonban a finanszírozási kérdésben való döntés megtörténte nem szerepel a szerződés
kötési feltételként felsorolt előírások között. A szerződéses konstrukciót, illetve a felek által 
kitárgyalt részvény adásvételi szerződést nem ismerjük, azonban felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy amennyiben az abban foglaltak szerint az MVM Zrt.-nek a szerződéskötési feltételek 
együttes teljesülése esetén egyúttal szerződéskötési kötelezettsége is keletkezik, úgy a köz
gyűlés által hozott határozat alapján elméletileg akkor is megkötheti/ meg kell kötnie a rész
vény adásvételi megállapodást, ha a forrás biztosításáról még nem született döntés. Mindezek
re figyelemmel az adott időpontra a forrás biztosításáról mindenképpen intézkedni, dönteni 
szükséges. Ezen kérdésben egyebekben a gazdasági szakterület álláspontját tartjuk irányadó
nak. 
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- 2 -

A határozat tervezet III . pontjának 2. bekezdésének végén a „Magyar Köztársaság" megneve
zést kérjük „Magyarországára javítani a hatályos szabályoknak megfelelően. 

Üdvözlettel: 

dr. Sz/álai wisztina 
jogi igazgató 
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T E L E F A X 

Címzett: Márton Péter Igazgatósági tag 
Dr. Mészáros Karina Igazgatósági tag 
Marjay Gyula Igazgatósági tag 
Dr. Tóth László Tibor Igazgatósági tag 

Társaság: MNV Zrt. Igazgatósága 
Küldi: Dr. Halasi Tibor Igazgatósági elnök 

Dátum: 2013. január 30. 
Oldalak száma: 1 + 

Tárgy: Faxos szavazás 

Tisztelt Igazgatósági Tag! 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóság Ügyrendjének IV./B. pontja alapján kérem 
Önt, hogy 

„Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról 
történő lemondásról" 

mellékelten megküldött határozati javaslatra a mellékelt szavazólapon szíveskedjen szavazatát 
soron kívül, de legkésőbb 2013. január 31. (csütörtök) 8,00 órára a 
237-4168 számra leadni. 

Üdvözlettel: 
X i X T l f I MAßWWNftttEII 

JVliN V I VAGYONKEZELŐ ZKE 

ICAZGATOSAGEINOKB 

Dr. Halasi Tibor sk. 
az MNV Zrt. Igazgatóságának elnöke 

H-1133 B U D A P E S T , P O Z S O N Y I UT 5 6. 

H - 1 3 9 9 B U D A P E S T . PF. 708 

T E L . : (36 1) 237-4400, F A X : (36 1) 237-4 100 

I N T E R N E T : W W W . M N V Z R T . H U 

http://WWW.MNVZRT.HU
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

„Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról 
történő lemondásról" 

című előterjesztésről történt faxos szavazás eredményének 
összesítését tartalmazó jegyzőkönyv 

Név Igen Tartózk. Nem 
Dr. Halasi Tibor + - -
Márton Péter + - -
Dr. Mészáros Karina + - -
Marjay Gyula + - -

dr. Tóth László Tibor + - -
Összesen 5 

A szavazás eredménye: Az MNV Zrt. Igazgatósága határozatképes volt, megfelelt az 
Ügyrend előírásainak, miután 5 fő igazgatósági tag részt vett 
a szavazásban. 

Az MNV Zrt. Igazgatósága a faxos szavazása eredményeként 5 igen szavazattal, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül meghozta határozatát, elfogadva a határozati 
javaslatot. 

Budapest, 2013. j anuár 31. 

Király András 
MNV I SSSL kabinetfőnök 
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

SZAVAZÓLAP 

Az MNV Zrt. Igazgatóság elnökének 
szavazata 

„Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról 
történő lemondásról" 

című határozati javaslatra 

A SZAVAZATOM. , (IGEN/NEM/TARTÓZKODOM) 
(Kérjük a kipontozott részre a szavazatát beírni!) 

Budapest, 2013. január 30. 

Dr. Halasi Tibor 
MNV Zrt. Igazgatóság 

elnök 
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

SZAVAZÓLAP 

Az MNV Zrt. Igazgatóság tagjának 
szavazata 

„Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról 
történő lemondásról" 

című határozati javaslatra 

A SZAVAZATOM ....l..Y..>f.L. .VfrGEWNEM/TARTÓZKODOM) 
(Kérjük a kipontozott részre a szavazafat beírni!) 

Budapest, 2013. január 30. 

Zrt. Igazgatóság 
tag 
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Bárján Csilla 

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 

Kiss Csenge Márton Péter nevében 
2013. január 31.10:25 
Bárján Csilla 
RE: Tárgy: 

megerősítem 

From: Bárján Csilla 
Sent: Thursday, January 31, 2013 9:47 AM 
To: Igazgatóság; Mészáros Karina NFM; tibor.laszlo.toth@nfm.gov.hu 
Cc: Király András; Hegedűsné Czigléczki Anna Dr.; Hajnal Zsuzsa; Klaj Gáborné; Fördős Géza dr.; Nagy Attila; Eiterer 
Antal; Kiss Csenge; Cserta Ibolya; Solymosi Ilona dr.; Csomós Éva 
Subject: 

Kedves Igazgatósági Tagok! 

Korábban kiadott határozat tervezet I . 1. pontjában még az utolsó pillanatban annyi módosítás történt, hogy 
abból a részvény adásvételi szerződés adott szövegeire vonatkozó részek kihagyásra kerültek és csak a 
vételár megjelölése maradt a határozatban. 

A tartalom és a határozat egyéb részei változatlanok. 

Kérjük, hogy az így „leegyszerűsített" határozatra vonatkozó szavazatotokat e-mail fordultával soron kívül 
erősítsétek meg figyelemmel arra, hogy a több-ben a kevesebb is benne van. 

Bárján Csilla 
funkcionális menedzser 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
Telefon: +36 1 237-4400/2121 
Mobi l: +36 30 627-8909 
E-mail: bariancsilla@mnv.hu 
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

SZAVAZÓLAP 

Az MNVZrt. Igazgatóság tagjának 
szavazata 

„Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról 
történő lemondásról" 

című határozati javaslatra 

A SZAVAZATOM [JSüW. (IGEN/NEM/TARTÓZKODOM) 
(Kérjük a kipontozott részre a szavazatát beírni!) 

Budapest, 2013. január 30. 

MNV Zrt. Igazgatóság 
tag 
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Bárján Csilla 

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 

Mészáros Karina NFM 
2013. január 31.10:34 
Bárján Csilla; Igazgatóság; Tóth László Tibor dr. 
Király András; Hegedűsné Czigléczki Anna Dr.; Hajnal Zsuzsa; Klaj Gáborné; Fördős 
Géza dr.; Nagy Attila; Eiterer Antal; Kiss Csenge; Cserta Ibolya; Solymosi Ilona dr.; 
Csomós Éva 

Másolatot kap: 

Tárgy: RE: 

A szavazatomat megerősítem. 

Mészáros Karina 

From: Bárján Csilla rmailto:BarianCsilla(3)mnv.hul 
Sent: Thursday, January 31, 2013 9:47 AM 
To: Igazgatóság; Mészáros Karina Dr.; Tóth László Tibor dr. 
Cc: Király András; Hegedűsné Czigléczki Anna Dr.; Hajnal Zsuzsa; Klaj Gáborné; Fördős Géza dr.; Nagy Attila; Eiterer 
Antal; Kiss Csenge; Cserta Ibolya; Solymosi Ilona dr.; Csomós Éva 
Subject: 

Kedves Igazgatósági Tagok! 

Korábban kiadott határozat tervezet I . 1. pontjában még az utolsó pillanatban annyi módosítás történt, hogy 
abból a részvény adásvételi szerződés adott szövegeire vonatkozó részek kihagyásra kerültek és csak a 
vételár megjelölése maradt a határozatban. 

A tartalom és a határozat egyéb részei változatlanok. 

Kérjük, hogy az így „leegyszerűsített" határozatra vonatkozó szavazatotokat e-mail fordultával soron kívül 
erősítsétek meg figyelemmel arra, hogy a több-ben a kevesebb is benne van. 

Bárján Csilla 
funkcionális menedzser 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
Telefon: +36 1 237-4400/2121 
Mobi l: +36 30 627-8909 
E-mail: bariancsilla@mnv.hu 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek 
jogosulatlan 
másolása, terjesztése, közzététele vagy egyéb módon történő 
felhasználása 
szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön a címzett, a címzett 
kézbesítésért 

MAGYAR NÉM&TS 

VáGVONKZiLÖ lm. 
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felelős alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul 
értesítsen bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon és törölje az 
üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes 
rendszeréből. 

Confidentiality notice: the information in this document and 
attachments 
are confidential and may also be legally privileged. It is intended 
only 
for the use of the named recepient. Internet communications are 
not 
secure therefore MNV Zrt. does not accept legal responsibility for 
the 
contents of this message. I f you are not an intended recepient, 
please 
notify us immediately and then delete this document. Do not 
disclose the 
contents of this document to any other person, nor take any 
copies. 
Violation of this notice may be unlawful. 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ón nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és tőrölje 
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak 
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

SZAVAZÓLAP 

Az MNVZrt. Igazgatóság tagjának 
szavazata 

„Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról 
történő lemondásról" 

című határozati javaslatra 

A SZAVAZATOM .^Jf^.YX. (IGEN/NEM/TARTÓZKODOM) 
(Kérjük a kipontozot(ré\zre a szavazatát beírni!) 

Budapest, 2013. január 30. 
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Bárján Csilla 

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 

Marjay Gyula 
2013. január 31. 9:56 
Bárján Csilla; Igazgatóság; Mészáros Karina NFM; tibor.laszlo.toth@nfm.gov.hu  
Király András; Hegedűsné Czigléczki Anna Dr.; Hajnal Zsuzsa; Klaj Gáborné; Fördős 
Géza dr.; Nagy Attila; Eiterer Antal; Kiss Csenge; Cserta Ibolya; Solymosi Ilona dr.; 
Csomós Éva 
RE: 

Másolatot kap: 

Tárgy: 

A szavazatot megeró'sítem 
MGY 

From: Bárján Csilla 
Sent: Thursday, January 31, 2013 9:47 AM 
To: Igazgatóság; Mészáros Karina NFM; tibor.laszlo.toth® nfm.qov.hu 
Cc: Király András; Hegedűsné Czigléczki Anna Dr.; Hajnal Zsuzsa; Klaj Gáborné; Fördős Géza dr.; Nagy Attila; Eiterer 
Antal; Kiss Csenge; Cserta Ibolya; Solymosi Ilona dr.; Csomós Éva 
Subject: 

Kedves Igazgatósági Tagok! 

Korábban kiadott határozat tervezet I . 1. pontjában még az utolsó pillanatban annyi módosítás történt, hogy 
abból a részvény adásvételi szerződés adott szövegeire vonatkozó részek kihagyásra kerültek és csak a 
vételár megjelölése maradt a határozatban. 

A tartalom és a határozat egyéb részei változatlanok. 

Kérjük, hogy az így „leegyszerűsített" határozatra vonatkozó szavazatotokat e-mail fordultával soron kívül 
erősítsétek meg figyelemmel arra, hogy a több-ben a kevesebb is benne van. 

Bárján Csilla 
funkcionális menedzser 

MAGVAK NEMÍÍÉTI 

V A G Y O N K E Z E I Ó Z K T : 

1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
Telefon: +36 1 237-4400/2121 
Mobi l: +36 30 627-8909 
E-mail: bariancsilla@mnv.hu 
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Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
Igazgatósága 

SZAVAZÓLAP 

Az MNVZrt. Igazgatóság tagjának 
szavazata 

„Mandátum kiadása az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2013. január 31. napjára 
összehívott közgyűlésére, döntés a Magyar Állam részére fennálló elővásárlási jogról 
történő lemondásról" 

című határozati javaslatra 

A SZAVAZATOM . . . . .Í^T..^.^ (IGEN/NEM/TARTÓZKODOM) 
(Kérjük a kipontozott részre a szavazatát beírni!) 

Budapest, 2013. január 30. 

MNV Zrt. Igazgatóság 
tag 
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Bárján Csilla 

Feladó: 
Küldve: 
Címzett: 
Másolatot kap: 

Tárgy: 

Tóth László Tibor dr. <tibor.laszlo.toth@nfm.gov.hu> 
2013. január 31.10:34 
Bárján Csilla; Igazgatóság; Mészáros Karina NFM 
Király András; Hegedűsné Czigléczki Anna Dr.; Hajnal Zsuzsa; Klaj Gáborné; Fördős 
Géza dr.; Nagy Attila; Eiterer Antal; Kiss Csenge; Cserta Ibolya; Solymosi Ilona dr.; 
Csomós Éva 
RE: 

Tisztelt Címzettek! 

A szavazatomat megerősítem! 

dr. Tóth László Tibor 
főosztályvezető 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

mm^iípMW Közbeszerzésért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Közbeszerzési Felügyeleti és Ellenőrzési Főosztály 
H-1011 Budapest, Iskola u. 13. I I . em. 218. 
Telefon: +36-1-795-6882 
Fax: +36-1-795-0122 
Mobil: +36-30-619-1610 
E-mail: tibor.laszlo.tom@jifin.gov.hu  
Web: www.kormany.hu 

From: Bárján Csilla ["mailto:BarjanCsilla@mnv.hul 
Sent: Thursday, January 31, 2013 9:47 AM 
To: Igazgatóság; Mészáros Karina Dr.; Tóth László Tibor dr. 
Cc: Király András; Hegedűsné Czigléczki Anna Dr.; Hajnal Zsuzsa; Klaj Gáborné; Fördős Géza dr.; Nagy Attila; Eiterer 
Antal; Kiss Csenge; Cserta Ibolya; Solymosi Ilona dr.; Csomós Éva 
Subject: 

Kedves Igazgatósági Tagok! 

Korábban kiadott határozat tervezet I . 1. pontjában még az utolsó pillanatban annyi módosítás történt, hogy 
abból a részvény adásvételi szerződés adott szövegeire vonatkozó részek kihagyásra kerültek és csak a 
vételár megjelölése maradt a határozatban. 

A tartalom és a határozat egyéb részei változatlanok. 

Kérjük, hogy az így „leegyszerűsített" határozatra vonatkozó szavazatotokat e-mail fordultával soron kívül 
erősítsétek meg figyelemmel arra, hogy a több-ben a kevesebb is benne van. 

Bárján Csilla 
funkcionális menedzser 

IVJU N V ! VAGYOMK£7.eidZKT. 
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1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
Telefon: +36 1 237-4400/2121 
Mobi l: +36 30 627-8909 
E-mail: bariancsilla@mnv.hu 

Ez az e-mail üzenet bizalmas információkat tartalmaz, melyek 
jogosulatlan 
másolása, terjesztése, közzététele vagy egyéb módon történő 
felhasználása 
szigorúan tilos. Amennyiben nem Ön a címzett, a címzett 
kézbesítésért 
felelős alkalmazottja vagy megbízottja, úgy kérjük, haladéktalanul 
értesítsen bennünket e-mailen, telefonon vagy faxon és törölje az 
üzenetet, illetve esetleges másolatait a számítógépes 
rendszeréből. 

Confidentiality notice: the information in this document and 
attachments 
are confidential and may also be legally privileged. It is intended 
only 
for the use of the named recepient. Internet communications are 
not 
secure therefore MNV Zrt. does not accept legal responsibility for 
the 
contents of this message. If you are not an intended recepient, 
please 
notify us immediately and then delete this document. Do not 
disclose the 
contents of this document to any other person, nor take any 
copies. 
Violation of this notice may be unlawful. 

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa 
meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje 
az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak 
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is 
addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any 
attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and 
transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited. 
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