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Elindította érdekvédelmi perét a dr. Schmidt Máriához köthető BIF-beli
hatalomátvétel ellen a TEBÉSZ
Beadta kereséstét az illetékes választottbírósághoz a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és
Fejlesztési Nyrt. /BIF/ 2016. augusztus 26-ai közgyűlésén hozott határozatok ellen a
Tőzsdei Egyéni Befektetők Érdekvédelmi Szövetsége /TEBÉSZ/. A TEBÉSZ vizsgálatai szerint,
a dr. Schmidt Máriához köthető részvényesi csoport 5 különböző módon sértette meg a
tőkepiaci törvényt a 18 éve tőzsdén lévő cég kizárólagos irányításának megszerzése
érdekében.
Keresete beadásával elindította a BIF közel 500 kisrészvényesének törvényes érdekeit védő
perét az 1 db BIF részvénnyel rendelkező TEBÉSZ. A kereset érdemben a 2016. augusztus 26án tartott rendkívüli közgyűlésen hozott, a cégirányítás átjátszását eredményező határozatok
érvénytelenségének kimondására irányul. Ugyanakkor a TEBÉSZ szerint, az erős politikai
felhangoktól sem mentes törvénysértő hatalomátvétel miatt az ügy megnyugtató módon
csak akkor zárulhat le, ha a jogsértő nagyrészvényesek – a tőkepiaci törvény szövegét
betartva – a többi részvényes felé megteszik korrekt árat tartalmazó vételi ajánlatukat.
A minden jel szerint a dr. Schmidt Mária által irányított részvényesi csoportosulás 3 esetben
a 33%-os befolyásszerzési korlát átlépésével, 1 esetben az összehangolt magatartás
szabályainak figyelem kívül hagyásával, további 1 esetben pedig a bejelentési kötelezettség
elmulasztásával sértette meg szándékosan a tőkepiaci törvényt.
A TEBÉSZ által feltárt törvénysértésekben összesen négy részvényes érintett. A dr. Schmidt
Mária kormánybiztos többségi tulajdonában álló, és leánya dr. Ungár Anna által ügyvezetett
PIÓ-21 Kft., valamint külön részvényesként fia Ungár Péter LMP-s önkormányzati képviselő,
továbbá a hozzájuk köthető Horváth László, valamint a dr. Spéder Zoltán kizárólagos
tulajdonában álló Budapesti Ingatlan Holding Vagyonkezelő Zrt. E részvényesek különböző
összetételű kisebb csoportokban hajtották végre az 5 esetben jól dokumentálható jogsértő
magatartást.
Mint emlékezetes, a 2016. augusztus 26-ai közgyűlésen játszotta át a BIF irányítását dr.
Spéder Zoltán cége egy operaelőadásba illő fordulattal a Schmidt Mária csoportnak oly
módon, hogy szinte minden szavazásnál saját érdeki ellen szavazott. Mivel a 33%-os
tulajdoni korlátot átlépő és ezen felül összehangolt magatartást is folytató részvényesek
egyike sem tett a törvényes 15 napon belül vételi ajánlatot, így eljárásuk a tőkepiaci törvény
alapján törvénysértő maradt.
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