
A PSZÁF III./PJ-27/2005/B. számú határozata a DÉLHÚS Rt. és az ARAGO Rt. 
megbírságolásáról 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., 
továbbiakban: Felügyelet) által a PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Rt.-ben 
(székhelye: 6725 Szeged, Szabadkai út 18., továbbiakban: PICK SZEGED Rt.) történt 
befolyásszerzések vizsgálata tárgyában folyamatban lévő eljárásomban a mai napon 
meghozom az alábbi határozatot. 

1. Megállapítom, hogy a PICK SZEGED Rt. részvényeseként az Arago Befektetési Holding 
Rt. (székhelye: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152., továbbiakban Arago Rt.) a Dél-
magyarországi Húsipari Rt.-vel (székhelye:7622 Pécs, Siklósi út 3., továbbiakban: Délhús 
Rt.), való együttműködése és megállapodása alapján a Délhús Rt. jogosultságot szerzett a 
PICK SZEGED Rt. közgyűlésén 33 %-ot meghaladó szavazati jog gyakorlására, és ennek 
folytán a PICK SZEGED Rt. vezető tisztségviselőinek, illetve a felügyelő bizottság tagjai 
többségének megválasztására. 

2. Megállapítom, hogy a Délhús Rt. 2005. április 11. napján, a PICK SZEGED Rt. rendkívüli 
megismételt közgyűlésén az 1. pontban meghatározott együttműködésből folyóan és az 
ARAGO Rt. távolmaradása folytán ténylegesen a szavazati jogok 99, 9 %-át gyakorolta. 

3. Megállapítom, hogy a Délhús Rt. és az Arago Rt. 1. és 2. pontban körülírt magatartásukkal 
megsértették a nyilvánosan működő részvénytársaságban való befolyásszerzésre vonatkozó 
törvényi előírásokat. 

4. A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályainak 
megsértése miatt a Délhús Rt.-t 30.000.000,- Ft, azaz harminc millió forint bírság 
megfizetésére kötelezem. 

5. A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzés szabályainak 
megsértése miatt az Arago Rt.-t 30.000.000,- Ft, azaz harminc millió forint 
bírságmegfizetésére kötelezem. 

A bírságot "felügyeleti bírság" megjelöléssel a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül 
kell a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 10032000-00283834-00000000 számú 
bankszámlájára befizetni. 

Jelen határozatot felügyeleti jogkörben megváltoztatni, módosítani vagy megsemmisíteni nem 
lehet, ellene - közigazgatási eljárás keretében - fellebbezésnek helye nincs, azonban akinek a 
jogát vagy jogos érdekét a határozat sérti, a kézbesítéstől számított harminc napon belül 
keresettel a határozat bíróság általi felülvizsgálatát kérheti a Fővárosi Bíróságtól. 

A keresetlevél előterjesztésének határozatom végrehajtására halasztó hatálya nincs. 

Budapest, 2005. július 18. 

Marsi Erika s.k., 

A PSZÁF főigazgatója 


