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Előszó
A Deloitte Magyarország vezető tranzakciós
tanácsadója, valamint a nemzetközi és hazai
vállalatértékesítési és felvásárlási piac aktív szereplője.
Széleskörű nemzetközi és hazai tranzakciós
tapasztalatunkra alapozva készítettük el immár
második ízben az elsősorban hazai fókuszú M&A
piaci kitekintőnket.
Célunk, hogy a vállalattulajdonosok, cégvezetők,
valamint potenciális befektetők számára egy könnyed
összefoglalót nyújtsunk a vállalatértékesítési és
felvásárlási piac helyzetéről és aktualitásairól
szelektív jelleggel, pénzügyi, jogi és egyéb területek
tekintetében.
Bízunk abban, hogy tanulmányunkkal érdekes
áttekintéssel tudunk szolgálni az M&A piac iránt
érdeklődők számára. Kiadványunk minden bizonnnyal
hasznos olvasmány lehet a piac szereplői számára,
különös tekintettel azokra, akik stratégiai horizontján
már megjelent lehetséges alternatívaként a potenciális
belépés a vállalatértékesítési és felvásárlási piacra, akár
vállalattulajdonosként az eladói, akár befektetőként a
vételi oldalon.
A témában további tanulmányok találhatóak
folyamatosan megújuló weboldalunkon:
transactions.deloitte.hu

Bíró Balázs
Vezető partner, Pénzügyi tanácsadás
Deloitte Magyarország
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M&A trendek
Globális és KKE régiós M&A piac
Stabil tranzakciószám és csökkenő átlagos tranzakcióméret
A globális M&A piac mérete a 2014-es évre visszatért a válság
előtti szintekre, majd ezt követően 2015-ben rekordot döntve
megközelítette a 4,000 milliárd dolláros piacméretet.

Az elmúlt évben az európai tranzakciós piac volt azon kevesek
egyike, amely növekedést mutatott összértékben. 2017-re már a
világpiac közel 30 százalékát adta, amely elsősorban az Eurozónán
belüli tranzakciós aktivitás fellendülésének volt köszönhető.
Iparágakat tekintve a technológia és a fogyasztói szektor mutatott
jelentősebb növekedést az előző évhez képest világszerte.

Az elmúlt három év során a tranzakciók számát tekintve (18-19
ezer) számottevő változás nem volt tapasztalható a világpiacon,
mégis a tranzakciós összértéket tekintve visszaesés figyelhető
meg az áltagos tranzakcióméret csökkenésének köszönhetően.
A jelen gazdasági környezet kedvezőnek mondható elsősorban a
gazdasági növekedés és a rendkívül alacsony forrásköltségek miatt,
azonban a befektetőknél bizonytalanság érzékelhető a hosszú
távú gazdasági kilátásokra vonatkozóan, mely ellensúlyozza a piac
növekedését.

Tranzakciós aktivitás alakulása világszerte (2011-2017)
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Forrás: Mergermarket Global and regional M&A: Q4 2017
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Mérsékelt aktivitás a régióban
A közép-kelet-európai régiót vonzóvá
tevő javuló gazdasági trendek és a
prognosztizált növekedés ellenére a
tavalyi év tranzakciós aktivitása bizonyos
mértékben alul maradt a 2016-os évhez
képest. Míg az Eurózónában növekedés
volt észlelhető, addig a regionális piacokon
tapasztalt politikai bizonytalanságok
ellensúlyozták a régiótól várt tranzakciós
aktivitást. A 2017-es évben 376 tranzakciót
bonyolítottak a régióban, amely 7
százalékos csökkenést mutat a tavalyi
évhez képest.
A tranzakciók számát tekintve továbbra
is a cégértékesítések több mint 60
százaléka történik Lengyelországban és
Csehországban, a két legnagyobb piacon.
A 2017-es évre jelentős mértékű visszaesés
volt tapasztalható a horvát és szlovén
piacokon, míg a Bulgária és Románia
tovább tudott növekedni a tranzakciók
számát tekintve.

Legaktívabb iparágak (tranzakciószám, 2017)
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A regionális piacot továbbra is elsősorban a
közép-kelet-európai befektetők dominálják,
a tranzakciók több mint 55 százalékát
régión belüli vevők bonyolítják. Az elmúlt
években azonban mind a nyugat-európai
mind a tengerentúli befektetői aktivitás
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Jelentős nemzetközi érdeklődés
A tranzakciók számának mérséklődése
nem jelentkezett a nemzetközi befektetők
számának csökkenésében. Arányuk
továbbra is jelentős, hasonlóan az elmúlt
évekhez képest a tranzakciók több mint
felében egy külföldi vállalat tölti be a vevő
szerepét.
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Forrás: Mergermarket 2018;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.

Csehország

A szektorok közül továbbra is a legaktívabb
a fogyasztói szektor és az ipar, mely
együttesen közel 45 százalékát adja a
régiós tranzakcióknak.
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Forrás: Mergermarket 2017;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.

növekedést mutatott a régióban. A
nyugat-európai befektetők aránya közel 30
százalékra nőtt, illetve az ázsiai és észak
amerikai befektetések hatására az Európán
kívülről érkező tőke jelentős mértékben
növekedett.
A pénzügyi válságot követően elsőként a

stratégiai befektetők kezdték felélénkíteni
a piacot, ugyanakkor az elmúlt években a
pénzügyi befektetők is erősen növekvő
aktivitást mutattak. Ennek ellenére
továbbra is a befektetések csupán
nagyságrendileg 20 százaléka tudható
be pénzügyi befektetők aktivitásának a
tranzakciók számossága alapján.
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Magyar M&A piaci trendek
Legaktívabb iparágak (tranzakciószám, 2016)
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Forrás: Mergermarket 2017;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.

Regionális trend
A közép-kelet-európai trendekhez hasonlóan,
a hazai tranzakciós piac is bizonyos mértékű
mérséklődést mutat. A válságot követően a
Magyarországon az 5 millió dollár összértéket
meghaladó tranzakciók száma 30-35 között
alakult.
Az elmúlt két évben a hazai M&A piacon is
visszaesés volt tapasztalható, 2016-ban 29,
míg a tavalyi évben 25 tranzakciót zártak a
befektetők hazánkban.
A visszaesés hatterében a politikailag
bizonytalan regionális befektetői hangulat áll.
Jól megfigyelhető, hogy a magyar piac rendre
a régiós tranzakciós piac 7-9 százalékát adja
és érzékelhetően együtt mozog a közép-keleteurópai trendekkel.
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A tavalyi év publikusan elérhető tranzakciói
közül a telekommunikációs szektorban
történtek a legnagyobb összértékű
felvásárlások. Egy kockázati tőkealap, a CEE
Equity Partners vásárolta meg több mint 200
millió euróért az Invitel Csoportot korábbi
tulajdonostól, a Mid Europa Partners-től.
Ehhez az akvizícióhoz fűződik az elmúlt
év egy másik meghatározó tranzakciója,
amely során a CEE Equity Partners tovább is
értesítette az Invitel lakossági és kisvállalati
üzletágát a Digi távközlési Zrt.-nek 141 millió
euróért. A telekommunikációs tranzakciós
piac további élénkülését mutatja, hogy
2018-ban is már megvalósultak nagyobb
ügyeletek, ilyen például a Telenor teljes KKE
régiós operációjának a cseh PPF Csoport által
történő felvásárlása, vagy akár a Liberty Global
német, román, cseh és magyar operációjának
eladása a Vodafone számára.

A telekommunikációs szektor mellett
mozgalmasnak bizonyult a pénzügyi szektor is,
amelyhez köthető például a Netrisk Biztosítási
Alkusz Zrt. eladása. A lengyel székhelyű
kockázati tőkealap, az MCI Capital vásárolta
meg a vállalatot közel 57 millió euróért,
amelyet az Enterprise Investors értékesített.
A kockázati tőkebefektetők aktivitása továbbra
is töretlen, Magyarországon 2017-ban a
tranzakciók közel 20 százalékában pénzügyi
befektető hajtott végre akvizíciót.

Tranzakciók száma Magyarországon (2011-2017)

35

35
30
25

23

20

33

Befektetői térkép (tranzakciószám, 2014-2017)

a világ többi része
~10%

35
29

25

21

15
10
5
0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kelet-Európa
60-70%

Forrás: Mergermarket 2018;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.
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Diverzifikált aktivitás a szektorok szintjén
A magyar piacon továbbra is megfigyelhető a tranzakciók
diverzifikáltsága szektor szinten. A legaktívabb ágazatok az ipar, a
pénzügyi szektor és az IT voltak a tranzakciók számát tekintve 2017
során. Együttesen ez a három ágazat több mint felét tette ki a teljes
piacnak.
A 2016-os évhez képest, a globális trendeknek megfelelően
jelentős erősödést mutat az IT szektor, míg a fogyasztói szektor és a
szolgáltatások ágazatban mindössze három tranzakciót regisztráltak,
mely visszaesésnek mondható az előző évhez képest.
Publikusan elérhető tranzakciós összérték alapján a telekommunikációs
szektor és a pénzügyi szektor képviselt jelentős hányadot a 2017-es év
során.
Befektetői térkép alakulása
A hazai M&A piacon továbbra is jelentősek a belföldi tranzakciók, az
elmúlt évek statisztikáihoz hasonlóan 40 százalékot tettek ki azon
cégértékesítések, ahol magyar vállalat vásárolt fel egy másik hazai
szereplőt.
A hazai befektetők dominálják a regionális aktivitást: meglepően csekély
számú befektető érkezik a régiós országokból, az elmúlt években
mindössze néhány tranzakcióban vett részt környező országbeli vállalat.

Forrás: Mergermarket 2018;
Megjegyzés: A Mergermarket adatbázisa az 5 millió USD feletti értékű tranzakciókat jegyzi.

A belföldi tranzakciók mellett a legaktívabbnak mondhatóak a nyugateurópai vállalatok, melyek stabilan az itthoni piacon
lebonyolított tranzakciók 20-30 százalékban vesznek részt
befektetőként. Az elmúlt évben igen aktívnak bizonyult a DACH régió
(Ausztria, Németország, Svájc), mely országokból öt befektetés is
érkezett.
A nyugat-európai befektetők mellett a tengerentúli befektetők közül
az Egyesült Államok mutatott aktivitást az előző évben, ahonnan két
befektetést is végrehajtottak hazánkba.
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Egy vállalatértékesítési
sikertörténet

Az Autonet Csoport sikeres értékesítése
Közép-Európa egyik vezető független
autóalkatrész-forgalmazója, a közel 300 millió
euró árbevételű Autonet Csoport tulajdonosai 51
százalékos tulajdonrészt értékesítettek a svájci
Swiss Automotive Group részére, mely Európa
egyik legnagyobb független autóalkatrészipari disztribútora. A Deloitte az Autonet
Csoport tulajdonosainak kizárólagos pénzügyi
tanácsadója volt a tranzakció során.

Lieb Mihály
Az Autonet Csoport résztulajdonosa és ügyvezető igazgatója
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Mikor merült fel bennetek először,
hogy eladnátok az Autonet Csoportot?
Én személy szerint sokáig elzárkóztam
az értékesítéstől, de egy idő után olyan
közvetlen felvásárlási megkeresések
érkeztek nagy európai iparági szereplőktől,
melyek alapján azt láttuk, hogy nagyon
sok pénz és erős konszolidáció van a
piacon, amit komolyan szükséges venni. Ha
kimaradunk, lehet hogy lemaradunk.
Mennyi idő telt el az első kapcsolódó
gondolatok és a Tranzakció tényleges
megkezdése között? Nehéz döntés
volt? Mik voltak a főbb személyes és
szakmai megfontolások?
Több mint egy év telt el az első
értékesítéssel kapcsolatos gondolatok és az
első konkrét Tranzakciós lépés megtétele
között. Nehéz döntés volt, melyet inkább
szakmai természetűnek ítélek meg.
Az Autonet Csoport további fejlődése
megkívánta, hogy a következő szintre lépjen
és egy nemzetközi csoport részévé váljon.
Az értékesítés melletti döntés
megszületése után mik voltak a
következő lépések? Egyértelmű volt
számotokra, hogy professzionális M&A
tanácsadó kerül bevonásra?
Az Autonet Csoport mérete (árbevételük
akkor mintegy 280 millió euró volt – a
szerk.) és így a potenciális Tranzakció
volumene alapján szerettünk volna
professzionális tanácsadói segítséget. Egy
baráti és szakmabeli ajánlás útján kerültünk
kapcsolatba a Deloitte-tal.
Miként történt a Tranzakcióra való
felkészülés?
Nagyon sokat készültünk a Deloitte-tal

házon belül mielőtt felkerestük a lehetséges
partnereket. Emlékeim szerint mintegy
8 hónapi felkészülés után készült el
egy védhető, konzisztens üzleti terv és
információs csomag, mely alkalmas volt
arra, hogy nemzetközi szakmai befektetők
rendelkezésére bocsátsuk.
Hol láttátok a legfontosabb,
Tranzakcióval kapcsolatos
kihívásokat? Hol láttátok leginkább a
Deloitte hozzáadott értékét?
Nem tudtuk, miként működnek
ilyen volumenű vállaltértékesítési
Tranzakciók, mely kapcsán a Deloitte
adott iránymutatást. A Tranzakció elején
felvázoltuk a legfontosabb tulajdonosi
szempontjainkat a Deloitte csapatának,
akik végig ezen pontok alapján, ezeknek
megfelelően vezették a Tranzakciót,
képviselve érdekeinket. Az operatív
tárgyalásokat lefolytatták nélkülünk,
megvívták a gyalogsági csatákat, így mi
tulajdonosok nem konfrontálódtunk a Vevő
tulajdonosaival, amely kulcsfontosságú volt
abban, hogy azóta is sikeresen tudjunk velük
együtt dolgozni, hisz ma is tulajdonostársak
vagyunk, mivel megtartottunk egy 49
százalékos kisebbségi tulajdonrészt.
Feltételezhetően voltak érzéseitek az
Autonet Csoport lehetséges értékét
illetően. Ezeket milyen információk
alapján alakítottátok ki?
Én teljesen el voltam tájolva a potenciális
értékkel kapcsolatban, de korábban nem is
tettem mögé szakmai megalapozottságot.
Voltak előzetes elképzeléseink, melyek
kapcsán a Deloitte mutatta meg a valós piaci
viszonyokat.

Hogyan éreztétek magatokat a
Tranzakció során? Miként éltétek meg
az egyes Tranzakciós fázisokat?
Az említett legfontosabb tulajdonosi
szempontok átadása után a Deloitte
volt a frontvonalban, ők vezették a
tárgyalásokat és a cégátvilágítást, az
információszolgáltatást, minket végig
tájékoztatva, és ezen információk alapján
döntéseket kérve. Egy ekkora projekt
lebonyolítása óriási feladat, több mint
egy évig tart, melyet a mindennapi üzleti
feladataink mellett nem tudtunk és nem is
kívántunk volna véghez vinni, felőrlődtünk
volna benne.
Milyen érzés volt aláírni az Adásvételi
szerződést?
Vegyes érzéseim voltak, nem éreztem, hogy
elvesztettem volna valamit, inkább sikerként
ünnepeltük, hogy az európai ligába léptünk.
51 százalékot ugyan értékesítettünk, de 49
százalékot megtartatottunk, így én továbbra
is aktívan, tulajdonosként dolgozom az
Autonet Csoportban.
Mennyiben változott meg az életed a
Tranzakció óta?
Nem változott számottevően, de például
jelentősen több időt töltök Svájcban (a Vevő
SAG Csoport svájci székhelyű – a szerk.).
Kicsit jobban feltöltődött a naptáram,
mivel több az igazgatósági ülés, jobban
szervezettek a menedzsment feladatok.
Ezzel kapcsolatosan elmondható, hogy
menedzsment tudás és gyakorlat terén ligát
váltottunk az SAG Csoport csatlakozásával,
nagyon professzionális szervezet,
rengeteget tanulunk tőlük ezen a területen.
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Családi vonal
A NextGen Családi vállalkozások
felmérés működési és piaci kihívásokra
adott válaszai
A családi vállalkozások támogatásával foglalkozó üzletágunk szakemberei folyamatosan
szembesülnek ügyfeleink sürgető problémáival a generációváltás, a döntéshozatali
mechanizmusok vagy a növekedési kihívások területein. A sikerhez és a fenntartható
növekedéshez nélkülözhetetlen hosszú távú stratégiai tervezés egyik kulcspontja,
hogy ezeket a kihívásokat okozó területeket komplex rendszerként kezeljük.
A Deloitte 268, saját iparágában meghatározó családi vállalkozás jelenlegi és
leendő vezetőjét megszólaltató kutatása alapján sikerült azonosítanunk azokat a
kulcsfontosságú kérdéseket, módszereket és tulajdonságokat, amelyek egy hazai
családi vállalkozás fennmaradását és sikerét veszélyeztethetik, vagy biztosítani tudják.

A kutatás többek között az alábbi
fókuszterületek vizsgálatára
koncentrált:
Vezetői stratégia és felelősségi körök
A felnövekvő vezető generáció közel 40
százaléka nem rendelkezik a kihívások
kezelését célzó tervekkel, ennek ellenére
a megkérdezettek alig több mint harmada
gondolja úgy, hogy vállalkozásaik
növekedésre lehetnek képesek ilyen
környezetben.
Proaktív vagy reaktív változás- és
válságkezelés
Felismerni egy potenciális változást még
azelőtt, hogy az kifejtené a hatását, csak
az első lépés. Tudatos tervezés kell az
erőforrások fókuszálásához, a szükséges
lépések megtételéhez, hogy a sikerhez
vezető következtetések levonhatóak
legyenek.
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A család, mint adottság
A kritikus kihívásokat érintő információk
megosztása és a döntés-előkészítés
családon belüli szervezettsége
kulcsfontosságú a családi vállalkozások
agilitásának és alkalmazkodási
képességének megőrzésében. A
megkérdezettek szerint a legsúlyosabbnak
tapasztalt krízisek éppen ezért nem külső
környezeti adottságokból, hanem a belső
szervezetből (vezetői generációváltásból
vagy a családi kapcsolatok átalakulásából)
fakadnak.
A család emocionális kötőereje, pénzügyi
és döntési függetlensége megfelelő
stratégiai tervezés mellett csökkentheti
a kockázatokat, és egyszerre lehet képes
rugalmasságot és stabilitást is biztosítani.
Ugyanezek a karakterjegyek azonban kellő
figyelem nélkül elhibázott döntésekhez,
végzetes generációváltáshoz, vagy akár a

családi kötelékek és a vagyon széthullásához
is vezethetnek.
Vezetői stratégia és felelősségi körök
A potenciális kihívások puszta felismerése
még nem elégséges a fennmaradáshoz.
Ahhoz, hogy egy vállalkozás alkalmazkodni
tudjon, a rendszerszintű kockázatok,
átalakulások kezelésére is kiterjedő
tervekkel kell rendelkeznie. A megkérdezett
vállalatok közül ezzel együtt is csak 63
százalék válaszolta azt, hogy ilyen tervezést
folytatna.
Azok a vállalkozások, amelyek aktívan
foglalkoznak az esetlegesen fellépő
kihívások kezelésével, jellemzően a
társaságok vezető testületeiben vagy
családi tanácsokban teszik ezt meg.
Szembetűnő, hogy a fiatalabb vezetői
generációk, akiknek vállalkozásai 20 évnél
nem régebbiek, nagyobb hajlandósággal
vállalnak vezető szerepet a kihívások
kezelésben, és kevesebb alkalommal
fordulnak külső tanácsadóhoz, mint a
tapasztaltabb, „érettebb” társaságot vezető
társaik. Az idősebb vezetői generáció ezen
kívül jellemzően reaktívan kezeli az általa
a vállalkozási élet kötelező velejárójának
tekintett változásokat, míg a fiatalabbak
proaktívan állnak az ilyen helyzetek elé.
A családi vállalkozások növekedési
kilátásai és válságkezelése kapcsán a
megkérdezettek többsége úgy vélekedett,
hogy az operatív vezetés, és a család maga
az, ami megfelelő tudással és készségekkel
rendelkezik ahhoz, hogy egy kihívásokkal
teli környezetben is növekedési pályán
tarthassa a vállalkozást. Kimutatható
ugyanakkor, hogy a munkavállalókkal
kapcsolatban ezt a pozitívumot már nem
mondhatták el a vizsgált társaságok vezetői.

Az új körülmények adaptálásához
szükséges szaktudás és tőke (legyen az
akár külső vagy már meglévő erőforrás)
mozgósításának képessége mellett volt
egy kevésbé egyértelmű ismertető jegy
is: a vizsgált vállalkozások életkora és a
mérete. Megfigyelhetővé vált ugyanis, hogy
a nagyobb, régebben alapított vállalkozások,
amelyek nagy múltra visszatekintő
piaci beágyazottsággal rendelkeznek,
sikeresebbeknek bizonyultak a zavaros,
változó környezetben folytatott növekedés
területén.
A Deloitte szakértői szerint
A megkérdezettek válaszai alapján úgy
hogy
a családiszerint
vállalkozások
A tűnik,
Deloitte
szakértői
társaikhoz
képestalapján
magasabb
A iparági
megkérdezettek
válaszai
úgy
fokú hogy
ellenállást
és rugalmasságot
tűnik,
a családi
vállalkozások iparági
képesek mutatni
válságos környezetben
társaikhoz
képest magasabb
fokú ellenállást
Ennek a családtagok
ésis.rugalmasságot
képesekpontosan
mutatni válságos
meghatározott
szerepe,
felelőssége a
környezetben
is. Ennek
a családtagok
kulcsa, az,
hogy a válságkezelés
pontosan
meghatározott
szerepe,által
felelőssége
adaptív
tudás- és készséga megkövetelt
kulcsa, az, hogy
a válságkezelés
által
menedzsment
gördülékeny
megkövetelt
adaptív
tudás- ésmaradhasson
készséga vállalkozáson
belül.
menedzsment
gördülékeny
maradhasson a
vállalkozáson belül.
Ügyfeleink példáin keresztül magunk
is úgy látjuk,
hogykeresztül
a családimagunk
tulajdonú
Ügyfeleink
példáin
is úgy
vállalkozások
sikerében
nem csupán
a
látjuk,
hogy a családi
tulajdonú
vállalkozások
vezető családtagok
rátermettsége,
de a
sikerében
nem csupán
a vezető családtagok
nem családtagdealkalmazottakhoz
rátermettsége,
a nem családtag fűződő
szoros viszony is kulcsfontosságú.
Azok is
alkalmazottakhoz
fűződő szoros viszony
a vállalkozások,Azok
ahol aazvállalkozások,
alapító, majdahol
kulcsfontosságú.
későbbimajd
vezető
közvetlen,
azaalapító,
a családi
későbbikör
vezető
családi
személyes
kapcsolatot
legalábbápol
kör
közvetlen,
személyesápol
kapcsolatot
a munkavállalók
egy bizalmi
körével,
legalább
a munkavállalók
egy bizalmi
hatékonyabban
tudnaktudnak
válaszolni
mind a
körével,
hatékonyabban
válaszolni
külső,
mind amind
belsőa kihívásokra.
mind
a külső,
belső kihívásokra.

Proaktív vagy reaktív változás- és
válságkezelés
Az előre látott és időben felismert
változások kezelése a témával foglalkozó
kutatások alapján nehéz, de már
könnyebben kontrollálható folyamat,
mint az azt megelőző lépések. Az általunk
megkérdezett vállalatok vezetőinek több
mint 80 százaléka tapasztalta azt, hogy
a családi vállalkozások vállalati kultúrája
jelentős mértékben támogatja az innovációt,
és az új megközelítések alkalmazását. Ezáltal
a családi vállalkozások hatékonyabban
képesek az egyes változásokat időben
megérteni, az erőforrásaikat fókuszálni
vagy pótolni, majd megtenni a szükséges
lépéseket és levonni a fejlődéshez
elengedhetetlen tanulságokat.
A változás- és válságkezelésre is kiterjedő
tervekkel rendelkező vállalkozások
vezetőinek 90 százaléka nyilatkozta azt,
hogy teljesen tiszta képe van arról, hogy az
iparága várhatóan milyen irányba fejlődik
majd rövidtávon, és 84 százalékuk vélte úgy,
hogy 5-10 éves távlatokban is képes felmérni
a bekövetkező irányváltásokat.
Ahogy azt már kifejtettük, a vizsgált
vállalkozások családi karakterjegyeiken
keresztül alkalmasak arra, hogy
tulajdonosaik és vezetőik akár több
évtized alatt megtérülő befektetéseket
dolgozzanak ki, és vigyenek véghez a
családi kötelékekhez hasonlóan szoros
üzleti együttműködéseiknek és a külső
befektetőktől való függetlenségüknek
köszönhetően.
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A Deloitte szakértői szerint
Tapasztalataink alapján azok a
változások, amelyekkel a vállalkozásoknak
szükségszerűen szembe kell nézniük,
A Deloitte szakértői szerint
olyankor fordulnak át akár a
Tapasztalataink alapján azok a
fennmaradást veszélyeztető kihívásokká,
változások, amelyekkel a vállalkozásoknak
amikor a változásra egy szervezet
szükségszerűen szembe kell nézniük,
egyáltalán nem, vagy nem megfelelően
olyankor fordulnak át akár a fennmaradást
reagál. Úgy véljük, hogy a stratégiai
veszélyeztető kihívásokká, amikor a
tervezésbe integrált kockázat- és
változásra egy szervezet egyáltalán nem,
válságkezelési megközelítések képesek
vagy nem megfelelően reagál. Úgy véljük,
egyensúlyt teremteni a fejlődéshez
hogy a stratégiai tervezésbe integrált
szükséges innováció és a külső
kockázat- és válságkezelési megközelítések
hatásokban rejlő lehetőségek között.
képesek egyensúlyt teremteni a fejlődéshez
szükséges innováció és a külső hatásokban
A mi meglátásunk az, hogy igazán sikeres
rejlő lehetőségek között.
megközelítésekké azok váltak, amelyek
képesek voltak egy új nézőpontból
A mi meglátásunk az, hogy igazán sikeres
új jövőképet adni a vállalkozásnak
megközelítésekké azok váltak, amelyek
és a családnak, amelyet az rövid- és
képesek voltak egy új nézőpontból új
középtávú cselekvési tervekkel képes
jövőképet adni a vállalkozásnak és a
lehet megvalósítani akár szervezeti
családnak, amelyet az rövid- és középtávú
átalakításokon, új üzletágakon, piacokon
cselekvési tervekkel képes lehet megvalósítani
keresztül is.
akár szervezeti átalakításokon, új
üzletágakon, piacokon keresztül is.
A család, mint adottság
A családi vállalkozások sajátosságaiból
fakadóan talán még nagyobb hangsúlyt
kell, hogy kapjanak a belső viszonyokból
fakadó kockázatok, mint a külső kihívások.
Ilyen kockázat például az információmegosztás és annak rendszeressége
is. Míg egy nem családi tulajdonban
lévő vállalkozás stratégiai tervezését,
kockázatkezelését rendszeres riportálási
folyamatok támogatják, addig ilyenekről
családi vállalkozások esetében jellemzően
nem beszélhetünk. A kutatásban résztvevők
70 százaléka nyilatkozta azt, hogy az ilyen
témákat a családtagokkal beszéli meg,
azonban kevesebb, mint a megkérdezettek
negyede teszi ezt heti rendszerességgel,
és több mint fele csak félévente, vagy
ritkábban.
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Korábbi kutatásainkkal összhangban, a jelen
kutatásban vizsgált vállalkozások esetében
is felfedezhető volt az a néhány terület,
amely ambivalens módon, az egyértelmű
előnyökön túl (mint a gyors és rugalmas
reakcióképesség, a bürokrácia hiánya, stb.)
negatív hatások kiváltására is képes.
Az első ilyen szembetűnő terület a családi
vállalkozások pénzügyekhez kötődő
konzervativizmusa. A családi tulajdonban
tartott vállalkozások jellemzője, hogy
az „addig nyújtózkodj, amíg a takaród
ér” elvet vallva tipikusan saját forrásból
finanszírozzák őket. A külső befektetők ilyen
hiánya (főleg válságos időkben) csökkenti a
kitettséget, azonban tapasztalataink szerint
számos esetben hátráltatja a társaságokat
az innovációban, és a változáshoz való
alkalmazkodásban.
A megkerülhetetlen érzelmi kötelékek
szintén olyan adottságot jelentenek,
amelyek egyszerre lehetnek előnyösek
és hátrányosak is. A fenntarthatósághoz
kulcsfontosságú a folytonosság megőrzése,
de az érzelmileg is érintett családtagok
sok esetben parttalan, személyes vetületű
vitákba bonyolódnak, amelyek irracionális
döntéseket és a családi kötelékek
fellazulását eredményezik.
A fent említett két terület metszete, hogy
az érzelmek miatt sokszor túl konzervatív
finanszírozás okán egyetlen rosszul
kezelt külső hatás, belső kihívás vagy
hibás döntés is a korábban prosperáló
család elszegényedéséhez vezethet. Jól
illusztrálja ennek a kockázatát az is, hogy
a megkérdezett vezetők a megváltozott
családi viszonyokat és az örökítést
választották a legkomolyabb három
veszélyforrásból kettőnek.
A Deloitte szakértői szerint
Tapasztalataink alapján a családi

vállalkozások sajátos belső felépítéséből
A Deloitte szakértői szerint
adódóan fókuszterületek (úgymint az
Tapasztalataink alapján a családi
örökléstvezés, az összefonódó személyes
vállalkozások sajátos belső felépítéséből
és szakmai viták, a családtagok alkalmazása,
adódó fókuszterületek (úgymint az
felelősségük, stb.) megkerülhetetlenek
örökléstervezés, az összefonódó
a stabil működés szempontjából. Ezek
személyes és szakmai viták, a
megfelelő kezelés nélkül végzetes családi
családtagok alkalmazása, felelősségük,
és vállalati problémákat szülhetnek. Úgy
stb.) megkerülhetetlenek a stabil
véljük, hogy a hosszú távú fennmaradáshoz
működés szempontjából. Ezek megfelelő
a családi és a szakmai szintű kommunikáció
kezelés nélkül végzetes családi és vállalati
és döntéshozatal finom egyensúlyának
problémákat szülhetnek. Úgy véljük, hogy
kialakítása a kulcs.
a hosszútávú fennmaradáshoz a családi
és a szakmai szintű kommunikáció és
Kutatásunk alapján úgy véljük, hogy ezeknek
döntéshozatal finom egyensúlyának
a kettős tulajdonságjegyeknek a megfelelő
kialakítása a kulcs.
szabályozása és ellenőrzése (legyen szó akár
egy nem teljes körű tőzsdei bevezetésről,
Kutatásunk alapján úgy véljük, hogy
vagy a családi véleménykülönbségek
ezeknek a kettős tulajdonságjegyeknek
kibékítésére létrehozott testületről), a
a megfelelő szabályozása és ellenőrzése
tervezhető kritikus pontok elemzése és
(legyen szó akár egy nem teljes körű
nyílt kommunikálása a családtagok felé
tőzsdei bevezetésről, vagy a családi
biztosítéka lehet a családi harmóniának és
véleménykülönbségek kibékítésére
az üzleti stabilitásnak.
létrehozott testületről), a tervezhető
kritikus pontok elemzése és nyílt
kommunikálása a családtagok felé
biztosítéka lehet a családi harmóniának
és az üzleti stabilitásnak.
A teljes felmérés elérhető a
deloitteprivate.hu oldalon.

Peter Leach családi vállalati tanácsadót,
a Deloitte Private globális vezetőjét
kérdeztük
Megjelent Peter Leach Családi Vállalkozások című könyvének második, átdolgozott
és kibővített kiadása magyar nyelven, a Deloitte Private támogatásával. A szerzővel
készítettünk interjút.

Peter Leach
A Deloitte egyesült királyságbeli irodájának társtulajdonosa, a Londoni Imperial College docense,
az Institute for Family Business tanácsadó testületének elnöke

Mi a múltja a családi vállalatokkal?
Miként lett ez a terület a szakmája?
A 70-es évek közepén auditorként és
pénzügyi tanácsadóként több családi
vállalattal dolgoztam. Idővel észrevettem,
hogy különböző családoknál hasonló
személyes és családi vonatkozású kérdések
merülnek fel, így bizonyos mintákat lehet
azonosítani. Ezért a 80-as évek közepén
elkezdtem célzottan tanulni a családi
rendszereket és pszichológiát, és több
kutatási anyagot koordináltam a London
Business School-on.

A családi vállalatokkal végzett közös munka
során rájöttem, hogy milyen gazdag témáról
van szó, melynek következtében egy könyvet
is írtam róla, mely az első könyv volt ebben
a témában az Egyesült Királyságban. Nagy
örömömre meglehetősen jól fogyott a
könyv, mely szintén segített abban, hogy
professzionális családi vállalati tanácsadóvá
váljak.
Ma a Deloitte londoni irodájának
társtulajdonosa vagyok, és globálisan
vezetem a családi vállalati tanácsadási
területet. Továbbá, oktatom is a témát az
Imperial College London-ban.
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Mit csinál egy családi vállalati
tanácsadó? Miként mutatná be ezt a
munkát?
Független félként, a teljes család érdekeiért
dolgozik, segíti a családtagokat, hogy
összhangban legyenek a vízió, értékek és a
családi vállalatban betöltött szerepük terén.
Ez meglehetősen sok idő eltöltését kívánja
meg a családokkal, mely közös munka során
biztosítjuk a megfelelő konfliktuskezelést,
irányelvek és folyamatok kidolgozását.
A családi vállalati tanácsadó támogatja
a családot a megfelelő vállalatvezetési
struktúra kialakításában, hiszen
alapvető fontosságú, hogy egyértelmű
kommunikációs csatornák működjenek,
valamint egyensúly legyen a családi és
az üzleti élet között. A családi vállalati
tanácsadónak minden családtaggal fel
kell építenie a bizalmat, meg kell értenie
mindegyikük motivációját, majd ezeket úgy
kell konszolidálnia és harmonizálnia, hogy
segítse a családokat a felmerülő kihívások
kezelésében és megoldásában.
Rendelkezik iparági vagy földrajzi
fókusszal?
Nem igazán, a világ számos pontján
dolgoztam családokkal, különböző
iparágakban és üzletméretekben.
Mik voltak a legérdekesebb kihívások,
melyekkel szembesült és ezeket
miként oldotta meg? Tudna konkrét
példákat említeni?
Volt egy testvérpár, akik egy kiskereskedelmi
vállalatcsoportot vezettek, és jelentős
nézeteltéréseik voltak stratégiai
kérdésekben, például az akvizíciós stratégia
terén. A folyamatos súrlódásoknak
köszönhetően elmérgesedett a személyes
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viszony közöttük. A felkérésemet követő
közös munka során rájöttek, hogy nem
az eltérő személyiségük, gondolkodásuk
miatt harcoltak, hanem mert nem
rendelkeztek egy professzionálisan működő
igazgatósággal, sem egyértelmű működési
és döntési struktúrával. A probléma
azonosítása után már könnyebb volt
gyakorlati lépésekkel orvosolni azt.
Az ilyen és ehhez hasonló esetekből azt
tanultam, hogy a családi vállalatokban
háromféle fő nehézség merül fel: a
személyiség, a struktúra és az üzlet maga.
Míg a legtöbben sokszor a személyiséget
okolják, véleményem szerint a legtöbb
esetben nem ez a probléma gyökere, hanem
az elhibázott struktúra. Így a családtagok
viselkedése azért romolhat meg, mert nem
komfortosak a struktúrában, míg sokan ezt
hibásan egy személyiségi problémaként
azonosítják. Maga az üzlet ritkán a probléma
gyökere, hiszen az restrukturálható bizonyos
paraméterek mentén, vagy adott esetben
értékesíthető.
Munkám során visszatérően jöttek
hozzám családtagok, hogy el szeretnék
adni tulajdonrészüket, mert egyszerűen
nem képesek együtt dolgozni bizonyos
családtagokkal, illetve hiába van
tulajdonrészük, valójában nincs beleszólásuk
a döntésekbe. Az esetek többségében
azonban ha a struktúrát, a döntési
protokollokat rendbe tesszük, ezek a
problémák megoldhatók.
Egy másik példát említve, egyszer
együttműködtem egy anyával, aki elnöke
és 75 százalékos tulajdonosa volt egy
vállalatcsoportnak, melyben mind a 6
gyermeke dolgozott. A gyerekek nem adták
meg a tisztelet az anyjuknak, aki a semmiből
építette fel az üzletet. Néhány esetben
értékes termékeket vittek ki az üzletekből,

jelzés és fizetés nélkül.
Mivel a vezérigazgató az anya veje volt,
a kontrollt pedig az anya gyakorolta,
a gyerekek úgy érezték, hogy a család
egyértelműen másodrendű az üzlet mögött,
így nem igazán érdekelte őket a dolog. Mivel
az anya nagyon szeretett volna egy csapatot
kovácsolni a családból, így bevonásom után
szerveztünk egy megbeszélést, melyen
minden családtagnak egyenlő szavazata
volt azon az adott megbeszélésen. Így ha a
gyermekek többsége egyetértett egy adott
kérdésben, akkor ők meg tudták hozni a
döntést. Ez a struktúra nagyon jól működött,
így a későbbi megbeszéléseket már ebben a
formában tartottuk.
Ahogy a család egy csapatként kezdett
együtt dolgozni, a családi dinamikák
jelentősen javultak, mely kivetült az üzleti
teljesítményre is. Fontos megjegyezni,
hogy a gyermekek nem kaptak tényleges
tulajdonrészt, csupán a családi
megbeszéléseken működött ez a struktúra.
Ez egy a számos eszköz közül, amelyek jól
tudnak működni gyakorlatban és számottevő
javulást képesek elérni a családi életben, és
ezáltal magában az üzletben is.
Hogy látja a potenciális utódlási
lehetőségeket az alapító tulajdonos
visszavonulásával? A legtöbb család
igyekszik végrehajtani egy sikeres
belső generációváltást, vagy eladni a
vállalatot amennyiben nincs motivált
és alkalmas fiatalabb családtag? Mik a
hosszú távú statisztikák?
A statisztikák sajnos meglehetősen borúsak,
mivel a családi vállalkozások csupán 30
százaléka képes végrehajtani egy sikeres
generációváltást az első és második
generáció között, míg csupán 13 százalék
a második és harmadik generáció között.

Kiemelten fontos hangsúlyozni, hogy az
utódlás sosem egy „esemény”, mindig
egy folyamatnak kell lennie. Az idősebb
generációnak be kell látnia, hogy fokozatosan
át kell adniuk és el kell engedniük az üzletet,
nem pedig hosszabb távon a fiatalokkal
maradni és megmondani, mit csináljanak.
Ezért is az utódlás egyik alapelve, hogy a
generációkat szét szükséges választani
pénzügyileg, hogy az idősebb generáció
anyagi jóléte ne a fiatalabb generáció üzleti
teljesítményétől függjön. Így az idősebb
generáció tanácsai is jobban hathatnak,
mivel nem az esetleges saját anyagi
érdeküktől vezérelve adnak tanácsot.
Egy másik aranyszabály, hogy még az
idősebb generáció élete során szükséges
rendezni az utódlást, hogy áldásukat
adhassák rá. Az ő áldásuk hiányban
könnyen széthullhat az üzlet. Amíg ők élnek,
addig összefogják a családot és mindenki
igyekszik megfelelően viselkedni, azonban
az elmúlásukkal a családi dinamikák
drasztikusan megváltozhatnak és az üzlet
darabjaira hullhat.
Sok családi vállalat értékesítésében
vett részt?
Néha a családnak el kell adnia az üzletet,
ha úgy érzik, nem tudják azt vezetni a
jövőben anélkül, hogy túl magas kockázatot
vállalnának. Ha a család minden eszköze
(üzlettel kapcsolatosak és attól függetlenek
egyaránt) a családi vállalkozásban van, amivel
történik valami probléma, az katasztrófával
végződhet. Ezért a családnak létre kell
hoznia egy átfogó eszközallokációt és
elválasztani a vállalati vagyont a családi
vagyontól. Évtizedek jelentős üzleti és
pénzügyi sikerei után a felhalmozott
vagyon elég ahhoz, hogy külön válasszanak
egy olyan családi vagyontömeget, amely
még akkor is biztosítja a család jövőbeni

magas életszínvonalát, ha valami negatív
történik az üzlettel. Azonban fiatalabb
családi vállalatoknál lehetséges, hogy még
nem tudnak ilyen jelentős családi vagyont
leválasztani a vállalatról. Amennyiben utóbbi
a helyezt, és a család jelentős kockázatokat
lát az üzlet jövőbeni teljesítményét illetően,
úgy a legjobb döntés a családi vállalat
értékesítése lehet, így realizálva a pénzügyi
vagyont, majd azt vagy annak egy részét
adott esetben befektetni valami más,
alacsonyabb kockázatú eszközbe.
Jellemző a családi vállalatokra, hogy
felvásárlásokon keresztül nőnek?
Tapasztalatom szerint a családi vállalkozások
nem félnek felvásárlásokat eszközölni.
Dolgoztam olyan családokkal, akik több
százmillió angol fontnak megfelelő
összegeket költöttek akvizíciókra, leginkább
az iparágak és földrajzi területek közötti
diverzifikáció céljából, a kockázatok
porlasztása érdekében. Ennek kapcsán a
legfontosabb kérdésnek azt látom, hogy
a felvásárolt vállalatokban meglegyen a
megfelelő menedzsment. Pénzt könnyű
találni, de jó minőségű menedzsmentet
nem. Személy szerint az gondolom, hogy
a családtagoknak nem célszerű túlvállalni
magukat ezen a téren, mert az esetek
többségében ők nem tudják megfelelően
menedzselni az újonnan felvásárolt
vállalatokat.

a működő cégeket a természetes személyek
ezeken az addicionális entitásokon keresztül
birtokolják. Továbbá, én azt is javasolnám,
hogy a lehetőségekhez képest maradjon
minimális szinten a tényleges tulajdonosok
száma, mivel a magas tulajdonosi szám
szavazáshoz vezethet, pedig a családi
vállalkozásoknak sosem kellene szavazniuk.
Véleményem szerint a szavazás csak a végső
eszköz lehet és alternatív döntéshozatali
struktúrák implementálása szükséges ennek
elkerülésére.

Peter Leach Családi Vállalkozások című
könyve megvásárolható a HVG kiadásában.

A családok jellemzően közvetlenül,
természetes személyként birtokolják
a vállalatokat, vagy inkább jogi
entitásokon keresztül?
Az elején praktikus természetes személyként
birtokolni a családi vállalatokat, de egy
bizonyos méret fölött kockázatkezelési
szempontból a legjobb megoldás létrehozni
egy holding vagy trust struktúrát, amelyben
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Ingatlanpiaci kitekintés
2017 – Az ingatlanpiac sikeres éve
2017 a magyar ingatlanpiac kimagaslóan
sikeres éve volt. Miközben a hazai
GDP 4 százalék körül növekedett és a
finanszírozási költségek is történelmi
mélypontra csökkentek, az ingatlanpiac
külföldi és hazai megítélése is jelentősen
javult.
Összességében a kereskedelmi ingatlanok
befektetési volumene ismét megközelítette
a 2 milliárd eurót, ami kimagasló
eredménynek tekinthető. Több új
befektető is belépett a hazai ingatlanpiacra
olyan jelentős volumenű és komplex
tranzakciókkal, mint például az Aréna Plaza
értékesítése (vevő: NEPI Rockcastle) 275
millió euro összértékkel.
A Deloitte már a piaci fellendülést
megelőzően, 2012-től kiemelt üzleti
területnek tekintette az ingatlanszektort
és tanácsadással támogatta a hazai
és nemzetközi ingatlanbefektetőket és
fejlesztőket, valamint a magyar piacra
belépést tervező új társaságokat. A 2015-ös
piaci fordulat után a Deloitte pénzügyi, adó
és jogi tanácsadó munkatársai vevői vagy
eladói oldalon szinte az összes jelentős
2017-es ingatlantranzakció előkészítésében
és megvalósításában részt vettek.

18

Jelentősebb 2017-es ingatlantranzakciók
Megvásárolt
ingatlan

Kategória

Vevő

Időpont

Jelentőség

Arena Pláza

kiskereskedelem

NEPI
Rockcastle

2017 Q3

Volumen és ügylet
komplexitás

Nokia Skypark

iroda

OTP Prime
Ingatlanalap

2017 Q3

Új hozamszint az
iroda szegmensben,
jelentős értékteremtés
kihívásokkal teli fejlesztési
helyszínen

Aerozone
Logisztikai
Park

logisztika

M7 CE RE
Fund

2017 Q1

Legnagyobb logisztikai
tranzakció

Eiffel Palace

belvárosi
prémium iroda

Corpus Sireo
Real Estate

2017 Q3

A minden szegmensben
elért hozamszint

A 2015-ben tapasztalt fellendülést egy
hét éves alacsony likviditású időszak
előzte meg, amely kezdetén 2008-ban a
legtöbb ingatlan értékének mintegy 20-25
százalékát elvesztette. Így a befektetői
bizalom felépülésére, 2015-re, a hazai
ingatlanpiacon jelentős tér nyílt a tartós és
ütemes növekedésre. Az elvárt elsődleges
(prime) hozam 2013-2017 közötti
csökkenését szemlélteti az alábbi ábra:

1. ábra: Iroda és bevásárlóközpontok elvárt hozama (Forrás: CBRE, JLL, C&W)
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A hazai ingatlanpiac kiegyensúlyozott
fejlődéséhez nagymértékben
hozzájárult a külföldi és hazai befektetők
kiegyensúlyozott versenye. A hazai piac
transzparenciáját segítette a 2016-os
és 2017-es évek rekord volumenű
befektetéseiből kirajzolódó trend.
A Deloitte megvizsgálta egy általa
összeállított kiskereskedelmi, iroda és
szálloda ingatlanokat tartalmazó elsődleges
(prime) ingatlan-portfólión, hogy miként
alakultak az adott ingatlanszegmensekre
vonatkozó bérleti bevételek, (szálloda
esetén) nettó működési eredmények (A), az
adott évben az elért tranzakciós ár alapján
vagy független piaci értékelés alapján a
realizált értéknövekedések (B), illetve az így
számított teljes éves hozamok (C).
Az elemzésben szereplő ingatlanok
többsége az időszak alatt értékesítésre
került, illetve az értékesítési folyamatban
megmérettetett a piacon, így megítélésünk
szerint annak ellenére, hogy a portfóliót
nem tekinthetjük reprezentatív piaci
mintának, jól jellemzik az adott szegmensek

2016

2017

2018

Bevásárlóközpont

átlagos teljesítményét.
A bérleti bevételek, az átlagos szobaár
bevételek és a kihasználtságok
növekedésével, valamint a hozamelvárás
csökkenése eredményeként az elmúlt 5
évben az alábbi értéknövekedési trendek
rajzolódtak ki az általunk vizsgált elsődleges
ingatlanokat tartalmazó portfólión:
2. ábra: Az ingatlanérték növekedése szegmensenként
(Forrás: Deloitte adatbázis)
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3. ábra: Ingatlanokon elért teljes éves hozam [értéknövekedés és hasznosításból származó hozam]
(Forrás: Deloitte adatbázis)
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Jól látható, hogy a legkorábban “ébredő”
szegmens az irodaszegmens volt 2013-ban.
Kismértékű növekedést azonosítottunk
elsősorban a bérleti bevételek és a
kihasználtsági szintek növekedése
révén. Ezt követte a kiskereskedelem
(bevásárlóközpontok) és a szálloda
ingatlanok értékének a növekedése. Az
elsődleges (prime) befektetési ingatlanokra
vonatkozó elemzésünk alapján a teljes hozam
- mely a befektetések felértékelődéséből és
a bérbeadásból származó éves hozamból
áll - az alábbi eredményt mutatja az egyes
ingatlanszegmensekben:
A Deloitte elemzése alapján 2013-ban
és 2014-ben az iroda ingatlanok teljes
hozama volt a legmagasabb, míg 2015
körül a szállodák teljes hozama már
meghaladta a többi szegmens értékét.
2017-től a kiskereskedelmi ingatlanok
hozama lett a legmagasabb. A szegmensek
teljesítményének időben eltérő felfutását
tapasztaltuk, de mindhárom szegmens
kiemelkedően jól teljesített az időszakban.
A turisztikai ingatlanok kimagasló
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teljesítményére egyedi tényezők (pl. Vizes
Világbajnokság, stb.) is hatással voltak.
A piaci árazás változására vonatkozóan
kiemelünk egy példát: 2012-ben még 8
százalék körüli hozammal árazás mellett
vásárolhattak meg egy prémium ingatlant
Budapest belvárosában, míg 2017 év végén
a nyugat-európai ingatlanok esetén elérhető
5 százalék alatti hozamelváráshoz igazították
annak értékelését a tervezett eladáskor.
Az ingatlanalapok ugyan egyre vonzóbb
befektetési célpontá váltak az egyéb
befektetési lehetőségekhez (államkötvény,
részvény, stb.) viszonyítva, ugyanakkor részben a szabályozó által előírt magas likvid
hányad miatt, részben az ingatlanalapokban
lévő ingatlanok gyengébb jellemzői (kor,
minőség és elhelyezkedés) révén - az
ingatlanalapok nem tudtak lépést tartani
az egyedi, elsődleges (prime) befektetések
által elért hozamokkal. A BAMOSZ 2018.
januári adatai alapján a legnagyobb
hazai ingatlanalapok 3 éves visszatekintő
teljes éves hozamai 2,7-3,3 százalék
között alakultak, így jelentősen elmaradt

a kimagasló lokációjú és ún. elsődleges
befektetési ingatlanok 3. ábrán bemutatott
közel 10 százalékos éves átlagos teljes
(bérleti jövedelem és értéknövekedés)
hozamától.
A várakozások a piaci hozamok
csökkenése tekintetében igen eltérőek. Az
ingatlanszakértők között nincs konszenzus,
hogy elértük-e már, illetve mikor érjük el a
hozamgörbe alját. A Deloitte előrejelzése
szerint az ingatlanértékek stabilizálódása
várható, míg középtávon, ha a jelentősebb
turbulenciák el is kerülik az ingatlanszektort,
a finanszírozási költségek növekedésével
számolnunk kell.
Budapest belvárosában 2017 II. félévben a jó
minőségű prémium lakóingatlan értékesítése
több időt vett igénybe, mint ezt megelőzően,
egyben az árnövekedés dinamikája csökkent,
illetve egyes szegmensekben már le is állt az
árak növekedése. A lehetőségek és kihívások
között meg kell említenünk, hogy a 2018-ban
és 2019-ben megvalósuló több mint 300
ezer négyzetméter területű prémium iroda
ingatlanok már az irodapiac új generációjához
tartoznak és jelentősebb piaci mozgást
generálnak a prémium kategóriában és a
másodlagos szegmensben is.
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Az Aréna Plaza sikeres értékesítésének
bemutatása
A Symmetry Arena Kft. értékesítette
az Aréna Plazában lévő többségi
tulajdonrészét a NEPI Rockcastle részére
275 millió euróért. Az eladó pénzügyi
tanácsadója a Deloitte Magyarország volt.
Az Aréna Plazaról
Az Aréna Plaza 2007-ben épült,
62 ezer m2-es alapterületével
Magyarország és egyben Közép-Európa
legnagyobb bevásárlóközpontja. Kiváló
elhelyezkedésének köszönhetően több
mint 200 üzletét évente közel 10 millióan
látogatják, amivel maga mögé szorítja a helyi
és regionális versenytársakat is.
A kimagasló forgalom és operatív
teljesítmény ellenére, a Symmetry Arena
Kft., a központ tulajdonosa és működtetője,
nem tudott megbirkózni a komplex és
túlhitelezett finanszírozási struktúrával.
A megoldást a kialakult nehézségekre a
Deloitte Pénzügyi Tanácsadás csapatainak
megbízása jelentette.
A Deloitte szerepe a tranzakcióban
A tranzakció sikerét figyelemben tartva 3 jól
elkülönült érdekcsoport elvárásait kellett
menedzselni:
1. Az ügyfelünkét
2. A meglévő szindikált hitelek mögötti
bankokét
3. Az új befektetőét
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A tranzakció komplexitásának köszönhetően
szükség volt a Deloitte szerteágazó
megoldásaira és tapasztalataira, ami
magában foglalta az alábbi üzletágakat:
Debt Advisory: hitelkapacitás felmérése,
ezköszfinanszírozási lehetőségek
mérlegelése és árazása;
Advisory Corporate Finance: szorosan
együttműködve a CBRE-vel, potenciális új
befektetők feltérképezése, szerződéses
feltételek tárgyalása és egy különösen
komplex implementáció végrehajtása;
Adótanácsadás: tanácsadás nyújtása
struktúrálási és implementálási
szempontból.
A Deloitte-nak sikerült maximalizálni a
tranzakcióban rejlő lehetőségeket, ugyanis
275 millió EUR vételárat tudott elérni. Ezzel
Magyarországon a válság óta elsőként
ért el 6zázalékos ingalanpiaci hozamot, új
benchmarkot teremtve ezzel a hazai piacon
és maximalizálva az ügyfelek által kapott
vételárat.

A tranzakció során intenzív versenyhelyzet
alakult ki, köszönhetően az Aréna Plaza
töretlen sikerének. A Deloitte brit és magyar
szakértői több mint egy éven keresztül
szoros együttműködésben birkóztak
meg a projekt során jelentkező komplex
kihívásokkal, probléma nélkül levezényelve
egy több mint 100 szereplőt érintő
tranzakciót.
A Deloitte a tranzakció teljes időtartama alatt
szakmai felkészültségével, tapasztalatával és
professzionális megközelítésével támogatta
ügyfelét. Felkészülten és magabiztosan
vezette a tárgyalásokat, ügyelve a
tranzakcióban részt vevő felek elvárásaira.
A Közép-Európai szinten is ingatlanpiaci
mérföldkövet jelentő tranzakció remek
példája annak, hogy a Deloitte akár
határokon és üzletágakon átívelve is
piacvezető szolgáltatást képes nyújtani
ügyfeleinek.

Interjú Rosalyn Harperrel, a Lanebridge
Investment Management Limited
igazgatójával
Mit tart a tranzakció
kulcsmomentumának?
Az eladási ár meghatározása és annak
tárgyalása jelentette a tranzakció kulcsát,
hiszen nagy figyelmet kellett forditanunk
arra, hogy árcsökkentő tételeket csak
mérsékelten vegyenek figyelembe a felek.
A Deloitte pénzügyi-, adó- és struktúrálási
tanácsaival jelentősen hozzájárult a
tárgyalási folyamatokhoz, ami segítette a
tranzakció létrejöttét.
Milyen hatással volt a Deloitte jelenléte
a tranzakció sikerére?
Röviden: nagyon pozitiv hatással. A Deloitte
volt a “kulcs” tanácsadó a tranzakcióban. Ők
jelentették a szoros kapcsolatot a különböző
érintettek között, ide értve a vevőt, a
hitelezőket, a tőkebefektetőket. A Deloitte
végig zökkenőmentesen menedzselte a
folyamatot.
Mit ítélne meg a tranzakció
tanulságának?
A legkritikusabb pont a különböző
érdekcsoportok összekapcsolása volt. A
néha eltérő várakozások menedzselése
nehéz feladatnak bizonyult, de a Deloitte
tapasztalatával és professzionalizmusával
segítette sikerrel venni az akadályokat.

Rosalyn Harper
A Lanebridge Investment Management Limited igazgatója

Összességében hogyan értékelné a
Deloitte-tal való együttműködést?
A Deloitte csapata kiváló munkát végzett. A
tranzakció során kiemelkedő szolgáltatást
nyújottak, a lehető legmagasabb szintre
értékelem és mindenképpen ajánlom őket.
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Feltörekvő magyar
középvállalati felmérés
Versenyképességi Indikátor jelentés a
feltörekvő középvállalatok legégetőbb
kihívásairól
A Deloitte második ízben elkészített kutatása
az 1 és 15 milliárd Ft közötti árbevétellel
rendelkező magyar vállalkozások jelenlegi
helyzetét és elvárásait vizsgálja összesen
350 cég vezetőinek, tulajdonosainak
bevonásával. Ezeket a cégeket nevezzük mi
feltörekvő középvállalatoknak - elemzésünk
alapján Magyarországon hozzávetőlegesen
7000-7300 ilyen vállalat működik.

Felmérésünk alapján a feltörekvő
középvállalatok legégetőbb kihívásai jelenleg
az ügyfélszerzés, valamint a minőségi
munkaerő felkutatása. Harmaduk szerint
jelentős fejlődésre van szükségük ezeken
a területeken.

4. ábra: Feltörekvő középvállalatok kihívásai - 2018
(Forrás: Deloitte adatbázis)
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Ügyfélszerzés
Nem enyhült a verseny a cégek
között, azonban előnyre tehet szert,
aki átfogó marketing tervvel ás
átgondolt pozícionálással közelíti meg a
problémát.
A feltörekvő középvállalkozások
számára fejtörést okoz az új ügyfelek
megszerzése és megtartása. Ügyfélszerzés
nehézségei között a vállalkozások a
piac árérzékenységét jelölték meg első
helyen, és nagyjából minden harmadik
cég említi a hazai piac telítettségét. Az
erősödő piaci verseny miatt a cégek
kiemelt figyelemmel kísérik egymás üzleti
taktikáit, illetve az akciók és kedvezmények
alkalmazása is hatékonynak bizonyul. Az
értékesítő kollégák alkalmazása szintén
kiemelt helyen szerepel, arányuk az
exportra termelő vállalatok körében
a legmagasabb (38%). Ezen cégek
körékben az intenzív termékfejlesztési
tevékenység is jelentősebb (24%) az
átlagnál. Ügyfélkapcsolatot segítő
CRM rendszert nagyobb részben a 100
főnél több alkalmazottat foglalkoztató
cégek használnak. További marketing
eszközként a vállalati honlap, online- és
sajtóhirdetések népszerűek, valamint
minden ötödik cég a közösségi médiában
is hirdet.
2017-ben kevésbé voltak népszerűek
a TV és rádióreklámok, kevesebben
említették az események, konferenciák
szponzorálását is. Látható az eltolódás
az online megoldások irányába, a cégek
így igyekeznek optimalizálni hirdetési
költségeiket. A felmérésből kiderült az is,
hogy a marketing tevékenység sokszor
ad-hoc jellegű és nem egy marketing terv
keretében valósul meg.

Fokozódó munkaerőhiány
Egyre nagyobb gondot jelent a
megfelelő munkaerő megtartása az
országban. A szakmai tapasztalat
hiánya mellett a cégek a jelentkezők
alacsony számát is komoly
nehézségként említik.

A munkaerőhiány növekvő problémát
jelent a megkérdezetteknek: a korábbi
35 százalék helyett már csak 18 százalék
állítja, hogy sosem okoz gondot megfelelő
munkaerőt találni. Az egy éve mért 20
százalék után már 30 százalék említi,
hogy minden területen nehézséget jelent
a keresés. Megnövekedett a jelentkezők
alacsony számára panaszkodók
aránya, de változatlanul a megfelelő
tapasztalat hiányát tartják az első számú
problémának a munkáltatók. A mérnökök,
szakmunkások, technikusok, betanított
munkások mellett a kereskedelmi és
informatikai munkaerő is hiányzik.
A kutatás alapján a 25-35 évesek munkaerő
utánpótlása jelenti a legnagyobb
nehézséget. A 25 évnél fiatalabb munkaerő
felkutatásában komolyabb eltérés
mutatkozik a régiók között: NyugatMagyarországon a cégek 55 százaléka, míg
Közép-Magyarországon és Budapesten a
cégek 76 százaléka számára jelent kihívás a
fiatalabb korosztály megtalálása.
A munkaerő toborzás legkedveltebb
fóruma továbbra is az online
állásportálokon való hirdetés, 2015-ben
minden második vállalkozás élt ezzel
a lehetőséggel, 2017-ben az arány 58
százalékra nőtt.

Növekvő bevonható források
A tőkealapok bővülése növelte a
bevonható forrásokat, ugyanakkor a
vállalatok óvatosabbak a hitelfelvétellel
kapcsolatban.
A cégek többsége számára a finanszírozás
és forrásbevonás jelenleg nem okoz
gondot. Többségük nem gondolja, hogy
jelenleg a cégüknek többletfinanszírozásra
lenne szüksége, de azt sem, hogy ha mégis
előállna ez a helyzet, akkor nehézségbe
ütközne a megfelelő forrás megtalálása.
Ez összhangban van a pénzpiacok jelenlegi
likviditásbőségével. A finanszírozási
helyzetre panaszkodó cégek számára sem
a források elérhetősége tűnik leginkább
problémának, hanem inkább a költségek,
a rugalmasság és a finanszírozhatóság
mértéke.
Pénzügyi kérdésekben a megkérdezettek
46 százaléka elsőként a saját bankját
keresi fel segítségért, 21 százalék pedig a
saját gazdasági, pénzügyi szakemberéhez

fordul. A bankok által a pénzügyi hitel a
leginkább ajánlott finanszírozási forma,
azonban a 100 főnél magasabb létszámú
cégek esetén a kereskedelmi hitel ajánlása
magasabb, eléri 30 százalékot. Ezt követik
a lízingek (10%), pályázatok (8 %), és
faktoring megoldások (7%). Az induló,
illetve dinamikus növekedést tervező kkv-k
számára egyre relevánsabb finanszírozási
formát jelent a kockázati tőke bevonása,
minden tizedik cég jelezt, hogy érdeklődött
már utána kockázati tőkebefektető.

Utódlási kérdések
A családi tulajdonban lévő cégek vezetői
lassan vonulnak ki a napi ügymenetből,
háromnegyedük szeretné családon
belül tartani a céget.
Idei mintánkban 41 százalék a családi
tulajdonú vállalkozások aránya. Körükben
az utódlás egyre meghatározóbb
témakörnek számít, a 1990-es években
vállalkozást indítók aktív koruk végéhez
közeledve tudatosabban közelítik meg a
generációváltás témakörét. Felmérésünk
alapján elmondható, hogy a jelenleg
utódlás kérdésével foglalkozó vállalkozások
háromnegyede családi körben történő
utódlási alternatívát képzel el vállalkozása
számára, azaz családon belül hagyná a
tulajdonjogot és a vezetést. Ez esetben
érdemes utódlási tervet készíteni, mely
jellemzően az üzleti folytonosságra, és a
növekedési potenciál fenntarthatóságára
fókuszál. A megkérdezettek 30 százaléka
nehézségként említi, hogy a generációknak
eltérő elképzelései vannak a vezetésről, A
válaszadók 21 százaléka nyilatkozott úgy,
hogy a vezetői feladatokat külső fél kezébe
adná a tulajdon megtartása mellett.
Az utódlás, generációváltás témájára
mindazonáltal ajánlott kiemelt figyelmet
fordítani, hisz hosszú távú nemzetközi
statisztikák szerint a családi vállalkozások
mindössze 30 százaléka képes sikeresen
végrehajtani a generációváltást az első és
második generáció között, míg kevesebb,
mint 15 százalékuk a második és harmadik
generáció között.
A teljes tanulmány elérhető
a deloitte.hu oldalon.
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Jogi aktualitások
Részvény- és üzletrész adásvételi
szerződések néhány tipikus hibája
Mire ügyeljünk egy vállalatértékesítési,
vagy vállalatfelvásárlási tranzakció során?
- Az adásvételi szerződések néhány
tipikus hibája és más lehetséges buktatók
Egy körültekintően megfogalmazott adásvételi
szerződés a legfontosabb dokumentum a
részvények és üzletrészek tulajdonjogának
átruházása során. Tapasztalatunk azonban
az, hogy sok esetben ezek a szerződések még
az alapvető feltételeket sem tartalmazzák
ahhoz, hogy megfelelően biztosítsák az
eladó, illetve a vevő érdekeinek védelmét.
Összehasonlítva az európai és az amerikai
vállaltfelvásárlási piacon alkalmazott
szerződéses gyakorlatokat azt tapasztaljuk,
hogy az amerikai piacon a különböző vételárkorrekciós, pénzügyi felelősség mértékét
meghatározó, valamint a zárásig esetlegesen
bekövetkező hátrányos változások
kezelésére vonatkozó mechanizmusokat
jóval elterjedtebben, az európai piacon
tapasztaltakhoz képest átlagosan
kétszeres gyakorisággal alkalmazzák. Egy
megfelelően megírt adásvételi szerződés, a
tranzakció zárása elhúzódásának, valamint
a tranzakcióval kapcsolatos vitás helyzetek
megelőzése érdekében tartalmazza a
gyakorlati tapasztalatok alapján reálisan
felmerülő, az előbb is meghatározott
kockázatokra vonatkozó korrekciós és
kiegyenlítő mechanizmusokat, melyek
kitárgyalása jelentős erőforrást igénylő
feladat, de körültekintő eladó és vevő
számára elengedhetetlen. Az alábbiakban
összegyűjtöttünk néhány tipikus hibát,
melyekkel többször találkoztunk tranzakciós
tapasztalatunk során.
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Nem megfelelő zárási feltételek
alkalmazása
Vállalati tőketranzakciók esetén jellemzően
elkülönül egymástól a szerződés aláírása
(a szerződés létrejötte) és a teljesítés
időpontja. A teljesítés, avagy a tranzakció
zárása jellemzően akkor valósulhat meg,
ha a felek által az adásvételi szerződésben
meghatározott feltételek teljesülnek. A
vevőnek és az eladónak külön-külön kell
teljesíteniük ezeket, valamint törekedniük
kell arra, hogy mindenben segítsék egymást
a zárási feltételek megvalósulásában és
teljesítésében. Részvény- és üzletrész
adásvételi szerződések esetében tipikus
zárási feltétel például a belső jóváhagyások
(legfőbb szerv, felügyelőbizottság,
elővásárlási jogosultak), vagy harmadik
felek (pénzügyi felügyelet, versenyhivatal)
engedélyének beszerzése, meghatározott
számú munkavállaló átvétele vagy
elbocsátása, illetve az eladó tartozásainak
kiegyenlítése. A szerződő feleknek
egyértelműen rögzíteniük kell, hogy a
tranzakció zárásakor milyen lépéseket,
milyen sorrendben kell végrehajtaniuk,
illetve milyen dokumentumokat kell átadniuk
egymásnak. Ilyen intézkedés lehet például
a szükséges belső jóváhagyások, illetve
hatósági engedélyek, valamint pénzügyiés ügyfélnyilvántartások átadása vagy a
céltársasaság képviseletére jogosultak
személyének megváltoztatása. Amennyiben
a zárási feltételek nem kerülnek megfelelően
rögzítésre az adásvételi szerződésben,
majd az aláírást követően megvalósításra

úgy, hogy az az eladó és a vevő számára is
kielégítő legyen, akkor szélsőséges esetben
előfordulhat, hogy nem kerül lezárásra a
tranzakció, így a vételár kifizetésére és a
részvények, üzletrészek átruházására sem
kerül sor.
A zárási feltételek megfelelő időzítése és
sorrendisége a versenyjogi feltételeknek
való megfelelés érdekében is kritikus
jelentőségű. Az adásvételi szerződés aláírása
és a zárás közti időszakban versenyjogi
szempontból még nem jött létre a társaságok
összefonódása, így fontos, hogy a feleknek
egészen a tranzakció zárásáig úgy kell
viselkedniük, mint egymástól független
versenytársaknak. A versenyjogi szabályok
betartása szempontjából ebben az
időszakban különösen annak van jelentősége,
hogy az üzletileg érzékeny információkat és
dokumentumokat csak szigorú szabályok
betartása mellett lehet kicserélni egymással
és a céltársaság döntési jogköreit ebben az
időszakban is úgy kell meghatározni, hogy
a vevő ne váljon ténylegesen képessé a
céltársaság irányítására, hanem a céltársaság
a zárásig független piaci szereplőként
működjön.
Az információk megosztásával kapcsolatban
kulcsfontosságú, hogy a felvásárlást
megelőző társasági átvilágításoktól egészen
a zárásig terjedő időszakban el kell kerülni
a felek között a verseny szempontjából
érzékeny üzleti információk (pl.: beszállítókra,
árképzésre, költségekre, profitra, üzleti
tervekre és stratégiára, szerződéses
állományra, üzleti titkot képező szerződéses

feltételekre vonatkozó információk) cseréjét.
Amennyiben szükséges, hogy a vevő
megismerje ezeket az információkat, akkor
azokat vagy külső tanácsadón (pl. ügyvéden)
keresztül lehet megosztani egymással,
vagy marketing és árazási kérdésekkel nem
foglalkozó munkatársnak lehet átadni. Ha
szükséges, hogy az érzékeny információkat
árazási és marketing kérdésekkel foglalkozó
munkatársak is megismerjék, akkor
kizárólag a rá vonatkozó információkat
csak a legszükségesebb számú munkatárs,
megfelelő dokumentálás mellett ismerheti
meg. A gyakorlatban ezért a versenyjogilag
érzékeny információk cseréjére célszerű ún.
„clean team”-et létrehozni, amely titoktartási
nyilatkozat aláírására kötelezett, előre kijelölt
személyekből áll.
A vevő és az eladó döntési jogköreinek
kialakítása során arra kell figyelemmel lenni,
hogy az adásvételi szerződés aláírása és a
zárás közti időszakban csak olyan kikötéseket
lehet alkalmazni, amelyek a céltársaság/
befektetés értékének megőrzéséhez
szükségesek. Így kötelezni lehet az eladót
arra, hogy a céltársaság a „rendes ügymenet”
szerint folytassa a tevékenységét. Ez
biztosíthatja ugyanis, hogy a céltársaság a
vevő által megismert feltételekkel folytatja
tovább a tevékenységét, illetve a rendes
ügymeneten túli, a céltársaság pozícióját,
társasági feltételeit érintő döntésektől
tartózkodjék. Lényeges azonban, hogy a
rendes ügymenet a gyakorlatban az eladó
(és a céltársaság) oldalán ugyanazt a piaci
mozgásteret és piaci működést kell, hogy
jelentse a zárásig terjedő időszakban is, mint
az adásvételi szerződés megkötése előtt.
Azaz a rendes ügymenet nem jelentheti az
eladó és a céltársaság piaci passzivitását,
üzleti kockázatok nélküli működését. Éppen
ellenkezőleg: a rendes ügymenethez
ebben az időszakban is hozzátartozik
az adott piaci működés szokásos üzleti
kockázatainak vállalása, ami nem csak a

piaci magatartás rutinszerű fenntartását,
a már meglévő ügyfelek korábbi feltételek
melletti kiszolgálását jelentheti, hanem akár
az árak, a kínálat változtatást, sőt új termékek
bevezetését, vagy nagy értékű tendereken
való elindulás lehetőségét is. Általánosságban
a piaci magatartás és stratégia tekintetében
az eladó (és a céltársaság) döntési
szabadságának fennmaradását kell biztosítani
a zárás időszakában is. Éppen ezért minden,
az eladó/céltársaság döntési jogkörét
korlátozó kikötést (pl. más vállalkozásban
történő részesedésszerzéds tilalma,
hitelfelvétel korlátozása, szerződéskötés
korlátozása stb.) úgy kell meghatározni, hogy
vevői vétójogot – erre irányuiló előzetes
versenyhivatali engedély hiányában – ne
kössenek ki a felek, a kikötött korlátozások
a befektetés értékének megőrzéséhez
szükségesek legyenek és ne akadályozzák a
társaság rendes ügymenetét.
A fenti szabályok megszegését – amit
köznyelven sokszor „gunjumping”-nak
neveznek – a versenyhivatalok rendkívül
súlyos bírságokkal sújthatják. Tiltott
információcsere esetén a tranzakcióban
részes felek vállalkozáscsoportjának előző
évi nettó árbevételének tíz százalékáig
terjedhet a bírság, míg a tranzakció idő előtti
végrehajtása (a vevő irányításának zárás előtt
gyakorlása) esetén 50.000 és 200.000 Ft közti
napi bírságot szab ki a versenyhivatal.

A vételár-korrekció hiánya
A vállalatfelvásárlások során a vevők gyakran
a zárás utáni vételár-korrekció alkalmazásával
igyekeznek bebiztosítani magukat. A vételárkorrekció határidejét a szerződő felek az
adásvételi szerződésben határozzák meg.
Ha a vállalkozás esetlegesen számottevő
veszteséget realizál, vagy az eladó jelentős
osztalékot von ki a cégből az aláírás és
a zárás között, akkor jelentős pénzügyi
kárt szenvedhet a vevő, ha nem alkalmaz
ilyen jellegű biztosítékokat. Az egyik ilyen

lehetőség, hogy a zárás után egy közösen
megállapított határidőig a vevő könyvelői
a zárás időpontjára vonatkozóan - amikor
is jellemzően a vételár legnagyobb része
kifizetésre kerül-, elkészítik a céltársaság
mérlegét (zárási mérleg), majd ez alapján
a felek megállapítják, hogy a tranzakció
zárásakor megfizetett vételár magasabb vagy
alacsonyabb volt-e, mint a társaság tényleges
értéke a zárási mérleg alapján. Ha a záráskor
megfizetett vételár összege magasabb volt,
mint a társaság tényleges értéke a később
elkészülő zárási mérleg alapján, akkor az
eladónak vissza kell fizetnie a különbözetet
a vevő számára. Az esetleges visszautalást
úgy is ki lehet védeni, hogy a záráskor nem
a teljes vételár, csupán annak jelentős része
kerül megfizetésre, majd a fennmaradó
rész a zárási mérleg elkészítése, és annak
mindkét fél által történő elfogadása után kerül
kifizetésre.
Egy másik véletár-korrekciós megoldás az
úgynevezett „locked-box” mechanizmus.
Ez egy az aláírás előtti időpontra készült
„locked-box mérleg” alapján kalkulált fix
vételáras ügylet. Ebben a konstrukcióban a
vevő a „locked-box” dátumával vásárol, innen
viseli a kockázatot és az előnyöket. Mivel a
„locked-box” mechanizmus esetén nincs
vételár kiigazítás az aláírás és a zárás közötti
időszak teljesítménye alapján, így jelentősen
felértékelődik az adásvételi szerződésben az
aláírás és zárás közötti időszakra rögzített
szabályok szerepe. Tapasztalataink alapján
a Közép-Kelet Európai régióban a felek fele
olyan gyakran alkalmaznak vételár-korrekciós
klauzulákat a részvény- és üzletrész adásvételi
szerződésekben, mint az európai átlag.
Nem megfelelő versenykorlátozó
rendelkezés alkalmazása
Vállalatfelvásárláskor a vevőnek
célszerű az adásvételi szerződésben
ún. kapcsolódó versenykorlátozásokat
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kikötnie. Az ilyen rendelkezések célja az,
hogy a vevő a befektetés teljes értékét
megszerezze. Például kapcsolódó
versenykorlátozásként az ügylet zárását
követően meghatározott ideig megtiltható
az eladó számára, hogy a céltársaság
ügyfeleivel és beszállítóival tárgyaljon, illetve
a céltársaság tevékenységével versenyző
tevékenységet folytasson. Nagyon fontos,
hogy körültekintően, a magyar és az uniós
jogszabályokban rögzített versenyjogi
előírások figyelembevételével járjunk el az
ilyen rendelkezések megfogalmazásakor, egy
rosszul megfogalmazott versenykorlátozó
rendelkezés ugyanis jogellenes lehet és súlyos
következményekkel járhat.
A vonatkozó európai és hazai bírósági, illetve
hatósági esetjog alapján a versenykorlátozó
rendelkezések alkalmazása során különösen
az alábbi körülményekre kell figyelemmel
lenni annak érdekében, hogy az alkalmazott
rendelkezés ne ütközzön bele a vonatkozó
versenyjogi szabályokba: a kikötött
versenykorlátozásnak egyrészt közvetlenül
kell kapcsolódnia a tranzakcióhoz, ami azt
jelenti, hogy a kikötés nélkül ésszerűen nem
valósítható meg a tranzakció; másrészt a
versenykorlátozás sem földrajzilag, sem
a tranzakcióval érintett áru/szolgáltatás
vonatkozásában nem lépheti túl a
céltársaság tevékenységét; harmadrészt a
versenytilalomnak időben korlátozottnak kell
lennie (jellemzően két-/hároméves korlátozást
fogadnak el a versenyhatóságok).

Teljesítési véghatáridő („Long Stop
Date”) hiánya
A legjobb módszer arra, hogy elkerüljük a
tranzakció zárásának felesleges és sokszor
idegörlő elhúzódását, az angol terminológiával
„Long Stop Date”-nek nevezett teljesítési
véghatáridő meghatározása. Ennek lényege,
hogy ha a zárási feltételek a Long Stop Date-ig
nem teljesülnek, akkor a felek bármelyike –
vagy akár mindkét fél – úgy dönthet, hogy eláll
a korábban már aláírt adásvételi szerződéstől.
Hatékony vitarendezési eljárás hiánya
A tranzakciók teljesülése után meglehetősen
gyakoriak a különböző, legfőképpen a

28

vételárral és annak korrekciójával kapcsolatos
jogviták. Ezekre kínálhat megoldást, ha
a szerződő felek megfelelően rögzítik
az adásvételi szerződésben, hogy egy
esetlegesen felmerülő jövőbeni jogvita
esetén milyen eljárást alkalmaznak. A felek
például dönthetnek úgy, hogy jogvita esetén
független szakértőt vonnak be, és az általa
elkészített szakértői vélemény alapján
döntenek a vitás kérdésben. A Közép-Kelet
Európai régióban azonban jellemzően
választottbírósági eljárás alkalmazását kötik
ki a felek, az európai átlaghoz képest kétszer
gyakrabban.
Az előzőekben ismertetett hibák magával
az adásvételi szerződésekkel kapcsolatban
merülhetnek fel, azonban azt tapasztaljuk,
hogy a tranzakciók során több olyan
buktatóval szembekerülhetnek a felek,
amelyekre érdemes különös figyelmet
forítani. Az alábbiakban ezekből válogattunk,
a teljesség igénye nélkül.
Az ügylet legfontosabb feltételei nem
kerülnek szándéknyilatkozatban
rögzítésre
Bár a szándéknyilatkozat nem része
az adásvételi szerződésnek, kiemelt
jelentőséggel bírhat. A szándéknyilatkozat
aláírása jelenti a tárgyalási folyamat
kezdetét és mindkét fél számára fontos
feltételeket rögzít. Az eladó számára azért
lehet előnyös, mert előre rögzíti az ügylet
főbb kereskedelmi és pénzügyi feltételeit
(például a vételárat), a vevőnek pedig
előnyt biztosíthat egy ún. kizárólagossági
rendelkezés beépítése, amely meghatározott
időre megtiltja az eladó számára, hogy
más potenciális vevőkkel tárgyaljon. Egy
megfelelően kitárgyalt és megfogalmazott
szándéknyilatkozat után az adásvételi
szerződés tárgyalása is hatékonyabb és
gyorsabb lehet a későbbiekben, hiszen
a szándéknyilatkozatban rögzített főbb
kereskedelmi és pénzügyi feltételek adják az
adásvételi szerződés gerincét.
A szándéknyilatkozat a versenyjogi
megfelelőség biztosítása szempontjából
is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a
szándéknyilatkozat kézbesítése és

visszaigazolása az az első mozzanat, amelytől
fogva a potenciálisan szerződéstkötő
felek között megkezdődhet az érzékeny
információk korlátozott cseréjének folyamata
(természetesen a fentebb már említett
szigorú feltételek - „clean team” felállítása,
titoktartási megállapodás megkötése,
illetve adatszoba szerződés megkötése betartásával).

Nem megfelelően kialakított online
adatszoba
Az online adatszobában megtalálható
minden olyan fontosabb információ és
dokumentum, amelyet egy potenciális
vevőnek érdemes áttekintenie a
céltársasággal kapcsolatban. Ilyenek a
fontosabb szerződések, szabadalmak,
beszámolók, nyilvántartások és még sok
más, a vevők szempontjából lényegesnek
minősülő információ. Az eladó oldaláról
nézve az online adatszoba létrehozása
rendkívül időigényes folyamat, ugyanakkor
az a tapasztalatunk, hogy egy jól kialakított,
már a tranzakciós folyamat korai szakaszában
létrehozott és megfelelő információval
feltöltött adatszoba elengedhetetlen az ügylet
sikeres lebonyolításához és sok időt spórolhat
meg a feleknek. Emellett a megfelelően
feltöltött adatszoba kockázati szempontból
is kiemelten fontos lehet az eladó számára,
hiszen az online adatszoba teljes tartalma
alapvető mellékletét képezheti az adásvételi
szerződésnek, így védve az eladót attól,
hogy az ott található információkkal
kapcsolatban a vevő később szavatossági
igényt érvényesítsen, tekintettel arra, hogy
azok a vevő részére az adásvételi szerződés
megkötése előtt feltárásra kerültek.

A fentiekben ismertetett szelektív tipikus
hibákon túl a tranzakciók lebonyolítása
során számtalan egyéb probléma és vitás
kérdés merülhet fel. Akár vállalatfelvásárlást,
akár cégértékesítést tervezünk, az ügylet
sikerességéhez nagyban hozzájárulhat
egy kellő szakértelemmel és tapasztalattal
rendelkező tanácsadói csapat.
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Felelősségvállalás
Deloitte – Consulting Club üzleti projekt
a Szarvasi Mozzarella Kft-nél
A Deloitte és a Consulting Club közös szervezésén keresztül
lehetőségünk nyílt részt venni egy üzleti projektben,
amelynek köszönhetően belebújhattunk egy tanácsadó
bőrébe és együtt dolgozhattunk Magyarország egyik
legsikeresebb sajtgyártójával, a Szarvasi Mozzarella
Kft-vel. Ez a lehetőség a csapatnak rengeteg új dolgot tanított,
kezdve a hazai KKV-k helyzetének és a tejipar sajátosságainak
megismerésével. Továbbá lehetőségünk nyílt betekinteni a
mozzarella gyártás rejtelmeibe és a vállalat működésébe a
társaság örménykúti termelő üzemében. Az üzemlátogatás
után egy megbeszélés során megismerkedhettünk
a társaság 20 éves múltjával és megtapasztalhattuk
mennyire elkötelezett híve a Szarvasi Mozzarella az
olasz gasztronómia hazai népszerűsítésének. Áttekintést
kaptunk, hogy milyen jövőbeli beruházásokat tervez a
Szarvasi Mozzarella a kapacitások bővítésének érdekében.
Az ügyféltalálkozót követően csapatunk törekedett a
vállalat számára legideálisabb jövőbeli stratégiai javaslatok
kidolgozására, valamint egy piaci, indikatív vállalatérték sáv
meghatározására.A projekt zárásaként valódi tanácsadói
környezetben, a Deloitte épületében prezentálhattuk
kutatásunk eredményeit a Szarvasi Mozzarella képviselőinek
és a Deloitte szakembereinek.
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Szarvasi Mozzarella Kft. vezetősége az
alábbiak szerint látta a projektet:
Milyen megfontolások mentén
döntöttetek úgy, hogy részt vesztek a
projektben?
Alapvetően nagyon büszkék vagyunk a
cégre, mivel az ismertsége, termékeinek
minősége, a piaci kapcsolatok milyensége,
valamint pénzügyi stabilitása a mi munkánk
eredménye is. Szívesen mutatjuk meg
másoknak. Marketing stratégiánk része,
hogy minél szélesebb körben szerezzünk
érdekgazda csoportokat akik a cég jó hírét
közvetitik. A projekt egy jó lehetőségnek
igérkezett arra, hogy ez megvalósuljon.

Mik voltak az első benyomásaitok a
projekt során?
A projektcsapatban résztvevő diákok
nagyon agilisak, érdeklődők voltak. Jó
érzés volt azt tapasztalni, hogy alaposan
felkészültek a cég nyilvános adataiból. Ez
alapján bennünk is maximális volt a kézség,
hogy támogassuk a helyszíni találkozáskor
a cégről kialakult kép finomhangolását.

Ajánlanátok más vállalkozásoknak a
projektben való részvételt?
Természetesen, jó szívvel.

Milyennek értékeltétek a végső
prezentációt?
Igényes, korrekt munka eredményeképpen
elégedettség és büszkeség töltött el
bennünket. Köszönjük a csapattagok
munkáját! Hasznos íránymutatások
körvonalazódtak és erősítették meg a saját
jövőképünket is.
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Néhány kiemelt
tranzakciónk a
közelmúltból
Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország vezető tranzakciós
tanácsadójaként számos ügyfelet támogattunk vállalati
tőketranzakciói során!

Vevő oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Iparág: Ingatlan
Iparág: Egészségügy

Iparág: Egészségügy

Iparág: Technológia
Iparág: Italgyártás

Eladó oldali tanácsadó
magánszemély tulajdonosok

Vevő oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

részére, a Goodwill Apoteka

a magyarországi Prologis

a Főnix-Med Zrt.

a Balabit csoport

a Rézangyal márkanév

patikaláncban lévő 100%-os

Park Hegyeshalom

megvásárlásakor

megvásárlásakor

megvásárlásakor

tulajdonrészük értékesítésekor

megvásárlásakor
2018		
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a PHOENIX Csoport részére
Magyarország

2017		

Magyarország

2017		

Magyarország

2017		

Magyarország

2017		

Szerbia

Eladó oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó

Jogi tanácsadó

Iparág: Közlekedés

Eladó oldali tanácsadó

Jogi tanácsadó

Iparág: Gyártás

Iparág: Pénzügy

Iparág: Ingatlan

Iparág: Energia

Eladó oldali tanácsadó

Vevő oldali tanácsadó a

Jogi tanácsadó a Nikon

Eladó oldali tanácsadó

Jogi tanácsadó az Eiffel Palace

a Tigáz Zrt. értékesítésekor

Group Five európai

beolvadása során a Nikon

az Aréna Plaza többségi

irodaház értékesítésekor

koncessziós befektetéseinek

Csoport részét képező

tulajdonrészének

49.99%-os megvásárlásakor

osztrák vállalatba

értékesítésekor

2017		

2017		

2017		

Magyarország

Tranzakciós és jogi tanácsadó

Magyarország

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

Jogi tanácsadó

2017		

Magyarország

2017		

Magyarország

Vevő oldali tanácsadó
Vevő oldali jogi tanácsadó

Iparág: Autóipar

Iparág: Energia
Iparág: Pénzügy

Iparág: Pénzügy

Iparág: Élelmiszeripar

Tranzakciós és jogi tanácsadó

Jogi tanácsadó a Bakonyi

Eladó oldali tanácsadó az

Vevő oldali tanácsadás

Vevő oldali jogi tanácsadás a

az online biztosítási bróker, a

Erőmű Zrt. többségi

Autonet csoport többségi

a Scitec Nutrition

Santander Consumer Finance

Netrisk.hu megvásárlásakor

tulajdonrészének

tulajdoni részesedésének

megvásárlásakor

Zrt. megvásárlásakor

értékesítésekor

értékesítésekor

2017		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

2017		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

2016		

Románia/Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

2016		

Magyarország

Vevő oldali tanácsadó

2016		

Magyarország

Eladó oldali pénzügyi és
jogi tanácsadó

Iparág: Pénzügy

Iparág: Energia

Iparág: Autóipar/Pénzügy

Eladó oldali tanácsadás

Iparág: Biztosítás

Iparág: Pénzügy

a Tigáz versenypiaci

Eladó oldali tanácsadó az

Eladó oldali tanácsadó a

Vevő oldali tanácsadó az

Eladó oldali tanácsadó az

földgázportfóliójának

MKB-Euroleasing Autópark

Lombard Lízing Csoport

Erste Bank Hungary Zrt. 15%

MKB Biztosító értékesítésekor

értékesítésekor a Magyar

értékesítésekor

értékesítésekor

százalékos tulajdonrészének

a CIG Pannónia BiztosÍtó

megvásárlásakor

részére

Áramszolgáltató Kft. részére
2016		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

2016		

Magyarország

Vevő oldali tanácsadó

2016		

Magyarország

Vevő oldali tanácsadó

2016		

Magyarország

Eladó oldali jogi tanácsadó

2016		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

Iparág: Közlekedés
Iparág: Energia

Iparág: Egészségügy

Vevő oldali tanácsadás az M6

Iparág: Média

Iparág: Nyomdaipar

Eladó oldali tanácsadó az EDF

Duna Autópálya Koncessziós

Démász Zrt. értékesítésekor

Zrt. és M6 Tolna Autópálya

Vevő oldali tanácsadás a

Eladó oldali tanácsadó a

Eladó oldali tanácsadó a

az ENKSZ Első Nemzeti

Koncessziós Zrt. többségi

Hiperdia SA megvásárlásakor

váci Ipress Center nyomda

Sanoma magyarországi

Közműszolgáltató Zrt. részére

tulajdoni részesedésének

értékesítésekor az Euro-

leányvállalatának

megvásárlásakor

Druckservice gmbH részére

értékesítésekor

2016		

2014		

2016		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

2016		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

2016		

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó

Iparág: Pénzügy

Iparág: Élelmiszeripar

Magyarország

Magyarország

Eladó oldali tanácsadó

Iparág: Élelmiszeripar

Iparág: Média

Iparág: Pénzügy

Eladó oldali tanácsadó 3

Eladó oldali tanácsadó a

Eladó oldali tanácsadó a

Eladó oldali tanácsadó

Eladó oldali tanácsadó a

közép-európai leányvállalat

Scitec Nutrition többségi

Quantis 30%-os üzletrészének

a Házipatika.com 100

Ceres Zrt. 100 százalékos

értékesítésével kapcsolatban

tulajdoni részesedésének

értékesítésekor az LGT

százalékos tulajdonrészének

tulajdonrészének

értékesítésekor

számára

értékesítésekor

értékesítésekor

2012		

2012		

2013		

Magyarország

Magyarország

Magyarország

2010		

Magyarország

2010		

Magyarország
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Kapcsolat
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Seres Béla
Partner, Vállalati pénzügyi
tanácsadási üzletágvezető, EMEA
Tel:+36 (20) 938 7802
Email: bseres@deloitteCE.com

Bíró Balázs
Vezető partner
Pénzügyi tanácsadás
Tel: +36 (20) 326 2211
Email: bbiro@deloitteCE.com

Csűrös Balázs
Partner
Pénzügyi tanácsadás
Tel:+36 (20) 922 4921
Email: bcsuros@deloitteCE.com

Dr. Kóka Gábor
Partner
Adó- és jogi tanácsadás
Tel:+36 (20) 491 8300
Email: gkoka@deloitteCE.com

Pósfay László
Szenior Menedzser
Pénzügyi tanácsadás
Tel:+36 (30) 682 8275
Email: lposfay@deloitteCE.com

Kohári Gábor
Szenior Menedzser
Ingatlantanácsadás
Tel: +36 (20) 480 6960
Email: gkohari@deloittece.com

Csomor Csaba
Menedzser
Pénzügyi tanácsadás
Tel:+36 (70) 430 7864
Email: ccsomor@deloitteCE.com

Motyovszki Áron
Menedzser
Pénzügyi tanácsadás
Tel: +36 (30) 950 1624
Email: amotyovszki@deloitteCE.com
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