III/26.039-2/2003. számú határozat az AMSTEL Sörgyár Részvénytársaság
Magyarország által a BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG szavazati jogot biztosító elsőbbségi és törzsrészvényeire tett
nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásáról
Az AMSTEL Sörgyár Részvénytársaság Magyarország (2921 Komárom, Tűzoltó utca 2., a
továbbiakban: Ajánlattevő) mint a BRAU UNION HUNGÁRIA SÖRGYÁRAK
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (9400 Sopron, Vándor S. út 1., a továbbiakban: Társaság) szavazati
jogot biztosító elsőbbségi és törzsrészvényeit nyilvános vételi ajánlat útján megszerezni
kívánó társaság, illetve a Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. (1054 Budapest, Akadémia
utca 6.) kérelmére indult, vételi ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásban a mai napon
meghozom az alábbi határozatot.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletnek 2003. szeptember 5. napján benyújtott, 2003.
szeptember 8. napján a Magyar Tőkepiac, valamint a Magyar Hírlap című napilapokban
közzétett, és a Magyar Tőkepiac, illetve a Társaság honlapján megjelentetett, a Felügyelet
III/26.039-1/2003. számú, 2003. október 20. napján kelt határozatában foglaltaknak
megfelelően átdolgozott nyilvános vételi ajánlatot jóváhagyom.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a közléstől számított harminc napon
belül jogszabálysértésre hivatkozással annak bíróság általi felülvizsgálata kérhető.
Indokolás:
Az Ajánlattevő a Társaság szavazati jogot biztosító elsőbbségi, illetve törzsrészvényére
vonatkozóan vételi ajánlatot tett közzé a Magyar Tőkepiac, valamint a Magyar Hírlap című
napilapok 2003. szeptember 8. napi számában, továbbá a Magyar Tőkepiac, illetve a Társaság
honlapján.
Az ajánlat ezt megelőzően a Felügyeletre is benyújtásra került jóváhagyás céljából, azonban a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 70. § (1) bekezdése által az elbírálásra
biztosított időtartam alatt nem volt lehetséges egyértelműen állást foglalni a részvényekért
fizetendő ellenérték meghatározása alapjául szolgáló tőzsdei árfolyamok reális alakulásáról, a
nem tőzsdei kereskedelemben kötött kontraktusok körülményeiről, ezen ügyletek
jogszerűségéről, így a Felügyelet egy, már a nyilvános vételi ajánlat közzétételét megelőzően
indult vizsgálatának kiterjesztése vált indokolttá.
Mindemellett a Felügyelet a Tpt. 378. § c) pontjában rögzített felhatalmazással élve hivatalból
eljárást indított a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzéssel
kapcsolatban a Tpt.-ben meghatározott tételes szabályok és jogelvek érvényesülésének
vizsgálata céljából.
E vizsgálatok tényéből következően harminc napos időtartamra a nyilvános vételi ajánlatra
vonatkozó eljárás felfüggesztésére került sor a Tpt. 400. § (1) bekezdésének n) pontja alapján
kiadott, 2003. szeptember 19. napján kelt, III/26.039/2003. számú felügyeleti határozat
értelmében.
A Társaság részvényei árfolyamának tisztességtelen befolyásolásával kapcsolatos eljárást a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a 2003. október 20. napján kelt, III/59/2003. számú
határozatával intézkedés megtételének mellőzésével lezárta.

1/3

A Felügyelet az Ajánlattevő, illetve a Társaság tulajdonosi köre által eszközölt, a vételi
ajánlattal összefüggésbe hozható jogcselekmények feltárása és értékelése érdekében
hivatalból indított eljárását felügyeleti intézkedés alkalmazásával zárta le. A PSZÁF a
tárgyban kiadott, III/86.225/B. számú, szintén 2003. október 20. napján kelt határozatában
megállapította az Ajánlattevő tekintetében a Tpt. szabályainak mellőzésével létrejött
befolyásszerzést, a Tpt. egyes tételes szabályainak megsértését, e jogszabálysértés okából
bírság kiszabásáról döntött, és egyben felhívta az Ajánlattevő figyelmét a befolyásszerzésre
irányadó jogszabályi rendelkezések jövőbeni maradéktalan érvényesítésére.
A Felügyelet az ajánlat és az ajánlati dokumentáció áttekintését követően hiánypótlás
elrendelését látta szükségesnek, ennek okából a Tpt. 70. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
a III/26.039-1/2003. számú, 2003. október 20. napján kelt határozatában öt napos határidő
kitűzésével hívta fel az Ajánlattevőt a szükséges javításokra, kiegészítésekre. A korrekciókat
egyfelől a vonatkozó jogszabályi előírásokkal disszonáns rendelkezések, másfelől pontatlan
jogszabályi hivatkozások, nem megfelelő meghatározások és szókapcsolatok alapozták meg, a
javítások egy része a jobb szövegértés biztosításául volt elengedhetetlen.
Az Ajánlattevő a hiánypótlásnak eleget tett, és a kiegészített, átdolgozott vételi ajánlatot,
valamint a kapcsolódó mellékleteket a hiánypótló határozat kiadását követően a Tpt. 70. § (1)
bekezdésében meghatározott időtartamon belül benyújtotta.
Az ajánlatban a Tpt. 69. § (2) bekezdésének c) pontja alapján feltüntetett, a részvényekért
ajánlott ellenérték meghatározása a Tpt. 72. § (1) bekezdésében foglalt elvekre figyelemmel
történt.
Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízást adott a
Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt. részére, hogy a befolyásszerzés lebonyolításában
közreműködjön, és az ajánlatban a Tpt. 69. § (2) bekezdésének f) pontja értelmében
megjelölte a közreműködő befektetési szolgáltató személyét és székhelyét.
Az Ajánlattevő a Tpt. 69. § (4) szakaszában előírt működési tervet és jelentést a Tpt. 8. számú
melléklete alapján elkészítette, azokat a 69. § (6) bekezdésének a) pontja szerint az ajánlathoz
csatolta, és a 69. § (2) bekezdése g) pontjának megfelelően feltüntette az ajánlatban azok
megtekintésének helyét.
Az Ajánlattevő az elbíráláshoz szükséges mellékleteket benyújtotta, így különösen a Tpt. 69.
§ (6) bekezdésének b) pontja alapján szükséges fedezetigazolást.
Az ajánlat jelen határozat kiadásakor hatályos szövege tartalmazza továbbá a Tpt. 69. § (2)
bekezdésének a-b), d-e) pontjaiban felsorolt adatokat, amelyeknek megfelelő tények és
körülmények harmonizálnak az ajánlattal kapcsolatos, valamint az egyéb, vonatkozó tételes
jogszabályi rendelkezésekkel és alapelvekkel.
A Tpt. 70. § (1), valamint (2) bekezdése alapján - arra figyelemmel, hogy az ajánlat és
mellékletei a Tpt.-ben foglalt követelményeknek megfelelnek - a vételi ajánlat jóváhagyásáról
határoztam.
A Felügyelet határozata elleni közigazgatási úton előterjeszthető jogorvoslati lehetőségeket a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 4. § (3)
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bekezdése szabályozza, a bírósági felülvizsgálatot az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdése teszi lehetővé.
Budapest, 2003. október 31.
dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke
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