Az új Ptk. felvásárolásokra és közös
vállalatokra vonatkozó főbb változásai
Jogi hírlevél

2014. november 20.

Az új Ptk. felvásárolásokra és közös
vállalatokra vonatkozó főbb változásai
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.

A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv („Új Ptk.”) számos rendelkezése
hatással van a felvásárlásokra és a közös vállalatokra (joint ventures). A március óta eltelt
időszak megmutatta, hogy milyen kérdések merültek fel az ilyen tranzakciók gyakorlatában. Ezek
ismeretében emelünk ki a legfontosabb változások közül néhány példát Tisztelt Ügyfeleink
részére.

Pénzügyi segítségnyújtás korlátozása: csak nyrt.-nél
Vállalatfelvásárlás esetén a finanszírozók szempontjából jelentős kérdés, hogy a felvásárlandó
céltársaság eszközei bevonhatók-e a biztosítéki fedezetbe. A pénzügyi segítségnyújtásra
vonatkozó korábbi szabályok tiltották, hogy egy részvénytársaság harmadik személy részére
bármilyen pénzügyi segítséget, így például kölcsönt vagy biztosítékot nyújtson annak érdekében,
hogy a harmadik személy a társaságban részesedést szerezzen. Az Új Ptk. zártkörűen működő
részvénytársaságokra nézve teljes mértékben eltörölte ezt a Kft.-k esetében eddig sem létező
korlátozást, míg nyilvánosan működő részvénytársaságok esetén enyhített a szabályokon.
Mindez könnyebbé teheti az akvizíciókhoz szükséges finanszírozás megszerzését.

Részvényekhez kapcsolódó jogok szabályozása
A joint venture-ként működő részvénytársaságok strukturálásához kapcsolódó két fontosabb
változás is bevezetésre került 2014. március 15-étől. Az Új Ptk. lehetővé teszi, hogy a
részvényesek a jogszabályban meghatározott fajtájú és osztályú részvényeken kívül egyéb
részvényekről rendelkezzenek az alapszabályban. A gyakorlatban így számtalan atipikus
elsőbbségi részvényosztály létrehozására nyílik mód. Zrt.-k esetén továbbá eltörlésre került az a
szabály, amely szerint szavazatelsőbbségi részvény esetén a szavazati jog a részvény
névértékéhez igazodó szavazati jog legfeljebb tízszerese lehet. Ez lehetőséget adhat arra, hogy
egy közös vállalat részvényesei jelentősen eltérítsék egymás között a szavazati jogok mértékét,
esetlegesen más előnnyel való kompenzáció érdekében.

Részvényekhez fűződő jogok és korlátozások
Az Új Ptk. rendelkezései egyértelművé tették, hogy a részvények átruházásának bármely
korlátozását érvényesen csak az alapszabályban lehet megtenni. Ugyanígy kétségtelenné tette
az új Ptk., hogy érvényesen csak az alapszabályban korlátozhatóak az egyes részvényfajtákhoz
vagy részvényosztályokhoz fűződő jogosultságok, illetve adhatóak ezekhez kapcsolódó plusz
jogosítványok. A részvényátruházás korlátozása továbbá harmadik személyekkel szemben csak
abban az esetben hatályos, ha a korlátozás tartalma magából a részvényből, illetve –
dematerializált részvény esetén – az értékpapírszámla adataiból kiderül.

Kártérítés szerződéskötés elmaradása esetén
Az Új Ptk. egyértelműen kimondja, hogy a szerződéses jogviszonyok egyik legalapvetőbb
előírása, a felek közötti együttműködési és tájékoztatási kötelezettség nem a szerződés
megkötésekor keletkezik, hanem már a tárgyalások során is terheli a feleket. Amennyiben végül
elmarad a szerződéskötés, önmagában emiatt kártérítési felelősség egyik felet sem terheli. Ha
azonban a tárgyalások során valamelyik fél megszegte együttműködési és tájékoztatási
kötelezettségét, a másik fél kártérítést követelhet. Tipikus esete lehet ennek, ha a tárgyalások
alatt az egyik fél szerződéskötési szándéka megszűnik, azonban folytatja a tárgyalásokat, például
annak érdekében, hogy a partnere tevékenységéről további – akár üzleti titoknak minősülő –
információt szerezzen.
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