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Gazdasági osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Regionális Fejlesztési Holding Zrt az előterjesztéshez mellékelt vételi ajánlattal kereste
meg Békés Város Önkormánvzatát.

A vételi ajánlatban kifejtésre kerül az értékesítés indoka, mely szerint az állami feladatok
struktúrájában bekövetkezett változások miatt a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt üzleti
tevékenységét nem folytatja, az MFB csoport döntésének megfelelően a cég megszüntetésre
kerül. Fontos a csoport vezetése számára, hogy a tulajdonostársakat ne éije veszteség a cég
megszüntetése során, így a Regionális Fejlesztési Holding Zrt cégjegyzésre jogosult
képviselőjeként vételi ajánlatot tett az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a
Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-049062 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Dél
Almldi Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működö Részvénytársaság által kibocsátott 463 db.
egyenként I Ft névértékű, összesen 463,- Ft névértékű névre szóló dematerializált
törzsrészvényből álló részvénvcsomagra. A Zrt. a részvényekért összesen 463- Ft vételárat
ajánl Fel, mely vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 5 napon belül vállal
megfizetni átutalás útján. A vételi ajánlat a levél kézhezvételétöl számított 45 napig érvényes.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását, és az alábbi
határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete eladja az önkormányzat
kizárólagos tulajdonát képező a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán a 01-10
049062 cégjegyzék alatt nyilvántartott Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési
Zártkörűen Müködő Részvénytársaság által kibocsátott, összesen 463,- Ft
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névértékű, 463 db egyenként 1,- Ft névértékű dematerializált törzsrészvényekből
álló részvényesomagot a a Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Müködő
Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás u 6-12. 1. cm.,
cégjegyzékszám: 01-10-044294, képviselője: dr. Balás-Piri László vezérigazgató)
részére. A részvénycsomag vételárát 463,- Ft-ban állapítják meg.

2. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét
az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására, szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. január 17.

Iz abor
p gántester

Jogi ellenjegyző
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RÉSZVÉNY ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejön egyrészről
S . (szdclicly .; cégejzéksrét .; képviselője:...__._‚__.....és ........)‚mintEladó,továbbiakban Eladó -

máésnőI
a Regionális Fejlesztési Holding Zárücörűen MŰkMŐ RWvényUnaság (székhelye: 1027Budapest Kapás u. 6-12. ben.; cégjcgyzáhzám 01-10-044294 képviselője: dr. Balás-PiriIk7ió vnérlgazgató.), mint vevő - továbbiakban Vevő -

között az alábbi kltételekkel:

L Eladó eladja, Vevő pedig mcgvásárolja sz Eladó kFdzólagos tulajdonát képező, a.Törvényszék cégblróRA ...-W- cécékszám alatt nyüvánfluRegionális Fejleztés1 Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakbanTársaság) által kibocsátott, Összesen ..-R névértékű alább részletezcu névre szölódtnin1iMt tőmrészvényekböl álló részvénycsomagot (a továbblakbanz Részvények) ahozzá kapcsolódó jogokkal együtt.

darabszám névéflélddb ISIN kód

L-Ft

HU

A Részvényekhez a Társaság közgyűlésén % szavazati arányt képviselő snvazsU jog

2. Szenődó íblek a Részvények vétetárát - alapján - -Ft, azazfodutba állapítják mzg.

3. A Vevő a 2. pont szainti vételámt sz Eladó számú banknf4mMjám történősalkőtelesjalenszerződésaláhásátkövető 5 naponbelW megfizetni.A zetés akkor tekinthető teljesftettná, rfknr1 vételár Összegét sz Eladó bnnkM1m1AjánjóvMrják.

4. Eladó a Részvényeket a 2. pont azalnő vételár r6ml* történt jóváfrását követő 3mimkanapon beM! köteles a Vevő Kelar Zfl,-nél vezetett 0572 számú ttékpapfrnAmlájáratranazferálni. A részvények tekintetében a Vevő sz értékpsp1rv4m1áján történő jóváitéstólkezdődően jogosult gyakorolni ajogokat és köteles viselni kötelezettségeket

5. Az Eladó kijelenti, hogy a Részvények pc-, igény-, 6 tehtmentesdc ás harmadikszsnélyeknek snnmflyen olyan joguk nn áll fn azokon, amely a Vev6 tildonbalépését, jogainak gyakorlását korlátozná, vagy kizártA.

6. A Vevő k1jclenU hagy jogosult a Részvények megszazésére ás vele szanbei sanmflyenolyan kizÁró ok nem áll fenn, amely akár a részvények minőség; akár dambnámn miattkorlátozná a Vevő szenőképcsségőt



7. Az Eladó kijelat, hogy a lUszvények Vevő részére Wrténő átadásától szmítou két
mimknnnpon belül a Rsztyek tekintetében Írásban kód a Társaság részvénykőnyvéből
Wrttnő tőrlését.

8. A Vevő ki%ezetsx lanond - a törvény alfaJ lehctövt tett kötbai - arról, hagy sz Eladó
vezető dsztstgviselójével nemben a jelen Simődtssel ösncfllggésben binnflyen
kártédtési vagy egyéb igiyt tvónyesitsui. M Eladó vezető tisziségviselői ent a

flelőssé*or1átozásra kőzvetlenW hlvstkozbatnalc.

Az Eladó kifezetten lminond - atbnény által lehetővé tett körben - arról, hogy a Vevő
vezető űntstg daelőjével szembaj a jelen Szenődtssel őrncltggésben báxmllyen
kártkltéai vagy egyéb igényt éw6yedts. A Vevő vezető dsflségvisdől erre a

felelősségkorlátozásra kőzvetlenni bivmkozhninalt

A Mek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát; hogy bármelyik fél ajelen
szerMést megtáma4ja mm való Mvatkozással. hogy a jelen pontban foglalt
igényéwónyesftésről való lemondás miatt a szolgáltatás és sz eüenszolgáltatás között
feltűnő értékaránytalanség lenne.

9. Jelen nnződásben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok rendelkaéed az
irányadók.

Jelen enöd6st szwződő felek aml Írták alá, ho’ sz abban foglaltak akantiknnk
mindenben meglelnet

Budapest, 201?

Eladó Vevő
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Békés Város Önkormányzata

5630 Békés Pétőfi u 2

Izsó Gábor
Uttatószám: 2016/

Polgánnester Úr részére Tárgy: Vételi ajánlat

dátum:
2016. 12.23.

Tisztelt Polgármester Úr!

Amint Ön előtt ismert, az állani feladatok eHátásának struktúrájában bekövetkezett változások
miatt a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt Üzleti tevékenységét nem folytatja, az MFB csoport
döntéseinek megfelelően a cég megszűntetésre kerül. Ugyanakkor fontos a csoport vezetése
számára, hogy a tulajdonostársakat ne étje veszteség a cég megszüntetésének során. Ennek
megfelelően a nemrég lezárult tőkeleszállítás során a 2015 december 31.-i állapot alapján történt
meg a tulajdonostársak számára az elszámolás.

A megszűntetési folyamat következő lépéseként a tőkeleszállítás után megmaradt tulajdoni
részesedések megvásárlására is jánlatot teszünk, a részvények névértékének megfelelő áron.
Remélem, hogy ezzel minden fél számára megnyugtató módon tudjuk lezárni az együttműködést

A fcnüeknek megfelelően a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörüen Működő
Részvénytársaságban többségi tulajdonos Regionális Fejlesztési Holding Záitkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kapás u, 6-12., cégjegyzékszám: 01-10-044294,
adószám: 11974004-2.41,) cégjegyzésre jogosult képviselőjeként ezúton vételi ajánlatot teszek az
Önök kizárólagos tulajdonát képező, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán 01-10-049062
cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zártkörüen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság) által kibocsátott, 463 db, egyenként I Ft. névértékű,
összesen 463,-Ft névértékű néne szóló demateijalizált tönsrészvényekből álló részvénycsomara
(a továbbiakban: Részvények).
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A Részvényekért a Regionális Fejlesztési Holding Zánkörűen Működő Részvénytársaság összesen

463,-Ft vételárat ajánl, mely vételárat az adásvételi szerződés megkötésétöl számított 5 napon

belül válla] megflzehii az Önök által megjelölt bankszámlára történő átutalás útján.

Vételi ajánlatunk a Jelen levelünk Önök által történt kézhezvételétől Számított 45 napig érvényes,

kéijük válaszukat ezen határidőn belül megadni szíveskedjenek.

Jelen levelünk mellékleteként részvény adásvételi nerződés tervezetet is csatolunk, kérjük, hogy

ajánlatmk elfogadása esetén a tervezehel kapcsolatos észrevételeiket, módosítási javaslataikat is

szíveskedjenek kőzölni.

Budapest, 2016. december 23. Regionális FejlEszlési Holding iRt
1027 audapest

Kapás utca 6-12.
2.

Tisztelettel:

di-. Balás-Piri László
vezérigazgató


