A PSZÁF III/26.037/2003. számú határozata az Általános Értékforgalmi Bank Rt.,
valamint a Kafijat Kereskedelmi és Consulting Kft. által a Zalakerámia Rt.
törzsrészvényeire tett nyilvános vételi ajánlat jóváhagyásáról
Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. (1055 Budapest, Markó utca 9.), valamint a Kafijat
Kereskedelmi és Consulting Kft. (1023 Budapest, Felhévízi utca 24.) - a továbbiakban együtt:
Ajánlattevők - mint a Zalakerámia Rt. (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső tér 6.)
valamennyi, tulajdonukban nem levő szavazati jogot biztosító törzsrészvényét nyilvános
vételi ajánlat útján megszerezni kívánó két társaság, valamint a CIB Közép-európai
Nemzetközi Bank Rt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14.) mint az ajánlat lebonyolításával
megbízott forgalmazó együttes kérelmére a mai napon meghozom az alábbi határozatot.
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 2003. május 13. napján benyújtott, a Magyar
Tőkepiac című országos napilapban, annak internetes oldalán és a Zalakerámia Rt. honlapján
ugyanezen a napon, a Magyar Hírlap című országos napilapban 2003. május 15. napján
közzétett, utóbb a Felügyelet észrevételeinek megfelelően javított 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 ajánlattevők a Zalakerámia Rt. részvényesei számára valamennyi, a
tulajdonukban nem levő törzsrészvényére vonatkozóan vételi ajánlatot tettek, melyet a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 69. § (1) bekezdésének megfelelően, az
ajánlat lebonyolításával megbízott forgalmazóval együttesen a Felügyeletnek 2003. május 13.
napján benyújtottak, valamint ugyanezen a napon közzétettek a Magyar Tőkepiac nyomtatott
és elektronikus formájú kiadványában és a Zalakerámia Rt. honlapján, továbbá 2003. május
15. napján a Magyar Hírlap című napilapban. A vételi ajánlatot a Zalakerámia Rt.
igazgatósága a Tpt. 73. § (3) bekezdésének megfelelően véleményezte és véleményét
közzétette.
Miután az ajánlattevő a Felügyelet ajánlásainak megfelelően a nyilvános vételi ajánlatot a Tpt.
70. § (1) bekezdésében meghatározott tizenöt napon belül kiegészítette és azt egységes
szerkezetben az eljárás anyagához csatolta, a Felügyelet az így módosított vételi ajánlatot
bírálta el.
Az ajánlati időtartam az ajánlatnak - az ajánlattevők által a Tpt. 70. § (4) bekezdésének
megfelelően - a jelen határozat kézhezvételét követően haladéktalanul kezdeményezett
közzétételétől számított második naptól kezdődően harminc napig tart. Az 1.000 Ft névértékű,
névre szóló törzsrészvényekért ajánlott ellenérték részvényenként 1.600 forint.
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 ajánlattevők a Tpt. 68. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megbízást adtak a
forgalmazó részére, hogy a befolyásszerzés lebonyolításában közreműködjön, és az ajánlatban
a Tpt. 69. § (2) bekezdésének f) pontja értelmében megjelölték a forgalmazó személyét és
székhelyét.
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Az ajánlattevők a Tpt. 69. § (4) szakaszában előírt működési tervet és jelentést a Tpt. 8.
számú melléklete alapján elkészítették, azokat a 69. § (6) bekezdésének a) pontja szerint az
ajánlathoz csatolták, és a 69. § (2) bekezdése g) pontjának megfelelően feltüntették az
ajánlatban azok megtekintésének helyét.
Az ajánlattevők az elbíráláshoz szükséges egyéb mellékleteket benyújtották, így különösen a
Tpt. 69. § (6) bekezdésének b) pontja alapján szükséges fedezetigazolásokat.
Az ajánlat jelen határozat kiadásakor hatályos szövege tartalmazza továbbá a Tpt. 69. § (2)
bekezdésének a-b), d-e), továbbá h)-i) pontjaiban felsorolt adatokat és nyilatkozatokat,
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 - figyelemmel arra, 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)
bekezdése szabályozza, a bírósági felülvizsgálatot az államigazgatási eljárás általános
szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 72. § (1) bekezdése teszi lehetővé.
Budapest, 2003. május 26.
dr. Szász Károly s.k.,
a PSZÁF elnöke
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