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H-KE-III-2982012. szdmf hatirozat

A DIGI Tdvk6zl6si 6.q Szolgfltat6 Korlitolt Felel6ss6g[ Tdrsasfg (szdkhety: il34
Budapest, V6ci rlt 35.) (Kijeliilt Ajdnlattev6), mint a TvNetWork Telekommunik{ci6s
Szolgiltat6 Nyilvduosan Miik$dd R6szv6nytd.rsas{g (szikhely: ll34 Budapest, Vdci ft 35.)
(C6ltdrses{g) valameruryi, a Kijeldlt Ajdnlattevd 6s a vele dsszeharrgoltan eljir6 szemdlyek
tulajdonriban nem dll6 tdrzsr6szvdny6t veteli ajdnlat rl$dn megszerenti kfvdn6 tdrsasdg, illetve
a Concorde Ertdkpapir Zfrtkdrfien MiikdaO Re*r"enytdrsnsfg (szdkhely: 1123 Budapest,
Alkottis u. 50,) (Lebonyollt6) egyuttes kdrelmdre a Pdnztigyi Szervezetek Allami Feltlgyelete
(sz€l:hely: l0l3 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felligrelet) elcitt indult, kdtelez6 vCteli ajrinlat
(Ajdnlet) j6vdhagyds6ra iranyul6 eljardsban Dr. Szdsz K{roly, a Feltigyelet elndke
felhatalmazdsa alapjdn az alSbbi

h e t d r o z a t o t

hozom:

A Kijelcilt Aj:tu:lattev6 6s a. Lebonyolft6 6ltal a Feltigyelethez 2Q12. jrlnius 29. napj6n
benytjtott, is a Budapesti Ertdkt6zsdo Zrt. honlapjrin (www.bet.hu) ugyanezen a napon
kLzzdtett, majd2012. jirlius 16. napjrin hidnyp6tlds 6s kdrelem-kiegeszitis, illetve -mddositds
keretdben m6dositott Aj dnlatot j6vf huryom.

A hatdrozat ellen kdzigazgatasi eljrinis keretdben fellebbezdsnek ninos helye. Az i.igyfil,
illetve a kifejezctten rd vonatkoz6 rondelkez€s tekintetCben az eljdrds egydb rdsztvevdje a
hatfuozat feltilvizsgdlatdt a kOzl6st6l szimftott 30 (harminc) napon belul jogszabdlysdrt€sre
hivatkozissal a F6vdrosi Torv€nyszdkt6l keresettel kdrheti. A keresetlevelet - a F6vdrosi
T0rvdnysziknek cimer'le - a FehlgyelelnCl kell hrirom pdldanyban benyrljtani vagy ajdnlott
ktfldemdnykdnt post6ra adni. A keresetlevCl benyrljtdsdnak a hatdrozat vdgrehajtasara ninos
halaszt6 hat6lya. A bfr6sdg a pert t4rgyal6son kfviit birdlja el, a felek bdrmelyikduek
kdrelmdre azonban targyaidst tart. T[rgyalds tartdsdt az iigyfel a keresctlcvClben vagy az
alperes kozigazgatdsi szerv koroseti ellenk€relmdnek kdzh€zvdteldt6l szdmitott 8 (nyolc)
napon beltil ir6sban kirheti.

A Felligyelet eljdrdsa sordn eljrirrisi kOlts6g nem meriilt fel.

I n d o k o l d s

A Kijeldlt Ajrinlaftev<i es a CAROSE B.V, (sz6khely: Naritaweg 165, Telestone 8n 10438W
Amszterdam, Hollandia), a Trumbull Cepitol Advisors (szdkhely: Stasinou 1, Mitsis
Building l, lst Floor, Flat 4, Nicosia, Ciprus) es a Sjor Capital Limited (szdkhely: Stasinou
l, Mitsis Building L, lst Floor, Flat 4, Nicosia, Ciprus) (a tov4bbiakban egytittesen:
Osszehangoltan Eljdrd Szem6lyek) Z}l2.jrinius tS. napjrin megrillapodfst (Megdttnpodds)
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k6tdttek a t6kepiaor6l sz6l6 2001, €vi CXX. tdrvdny (Tpt.) 5. $ (l) bekezdisinek 100. pontja

szerint a Cdltdrsasfu irinyitfsdnak megszerzdsdre. Az Osszehangoltan Elj6r6 Szemdlyek a
Megdllapodassal a Tpt^ 68. g (2) bekezddsdnek d) pontja alapjdn a Cdlttusasdgban befolydst
szereztok, €s az ennek kdvetkez;tCben keletkezett - a Cdltdrsas6g dltal kibocsdtott, az
Osszehangoltan EtjdrO SzemClyek tutajdondban rrem 1ev6, szavazati jogot biztosit6, n€we
sz6l6 dematetializillt, egyenkdnt 100,- Ft nivirtdkii trirzsrdszv€nyre (R6szv6nyek) vonatkoz6
- vdteli ajdnlattiteli kritelezetts6gtik teljesit€sdre a Tpt. 68. $ (3) bekozddse mAsodik fordulata
alapjdn a Kijeldlt A,jdnlattevdt jeldltik ki.

Az el6bbiekben lefrtakra tekintettel a Kijel6lt Aj6nlattev6 kotelez6 vdteli ajanlatot tott a
Rdszvdnyekre, amelyet a Tpt. 69. $ (1) bekezdds€nek megfelel6en a Felllgyelethez 2012.
jrlnius 29. napjin j6v{hagyAs c€ljrib6l bonyrijtott. A Kijeldlt Ajdnlattevd a jelen hatdrozat
rendelkez6 rdszCben meghatrirozottak szerint, 2012.jrinius 29. napjin elegot tett kdzzeteteli
kdtelezettseginek is.

Az Ajiinlat j6v:ihagyiis6ra ir6nyul6 eljdrasban a Feltigyelet hatAskcire - a Tpt. 70. $ (2)
bekezd.dse drtelm€ben - az ajLnlati felt€telek vizsgdlatdn belul a Tpt.-ben az aj{nlat ktitelezti
rdszekdnt meghat6r:ozott tartalmi elemek jogseertlsdgi szempontb6l val6 elbird.ld.sAra terjed ki.

A Felugyelet az eloz6 bekezddsben megnevezett tfbladatdnak keretei kdzdtt - a benyfjtott
Ajdnlat dttekintds€t kovetd'en, az Ajdnlat kd'telezo tartalmi elemei vonatkozdsdban -

hirinyp6tlAs elrendeldsdt" tovdbbd a kCrelern kiegdszft€sdre, illetve m6dositdsdra val6 felhivds
megt€teldt l6tta sziiks€gesnek.

Ennek ok6b6l a Feliigyelet 20L2. jirlius 13. napjen kelt, N-KE-III-10018/2012. szrlmf
vCgzisdben a Tpt. 70. $ (1) bekezddsdben, illetve a Tpt, 388. Q (2) bekezddsdben foglaltak
alapjdn, hdrom munkanapos hatiridd kittizisivel felhfvta a Kijeldlt Ajanlattevdt a sziiksdges
m6dositAsokra.

A Kijelolt A,j6,nlattev6 a Feltlgyclet 6ltst elrendelt hidnyp6tlAsnak ds a kdrelem kieg€szitdsdre,
illetve m6dosft6s[ra tett felhfvdsnak eleget tett azztl, bogy a lreliigyolet vdgzdsdnek
megfelel6en m6dositott Ajrturlatot - a hidrryp6tldst elren.del6 vdgz6s kiadasdt k6vet6en - a Tpt.
70. $ (l) bekezddsCben meghatdrozott idotart&mon belfiI, 2llz.jrilius 16. napjd.n benyujtotta.

A Feliigyelet a benyfjtott Ajdnlatot - a Tpt. vonatkozo rendelkezdseiben meghat6rozott, az

AJAnlat kOtelez6 tartahni elemeire vonatkoz6 jogszabdlyi rendelkezdseknek val6 megfelel€s
tekintet6ben - megvizsgd,lta, ds az alAbbiakat d"llapftottarnegi

A Tp1 69, g (2) bekezdds€nek a) pontjdban eldfrt adatokat az AjAnlat 1.1.1. pontja fbglalja

*rgibu.t, ugyanezen towdnyhely (2) bekezd6se b) pontjAbarr foglaltaknak megfelel6

rendelkezdseket pedig az 'Ljinlat 1.2. pontja tafialmazza.

A Tpt.69.$ (2) bekezddsinek o) pontja alapjrin az Ajdnlat 2.1. porrtjAban felttintetett, az

Ajdrriat tdrgy6rk6p ezb ftszv€nyekdrt ajdnlott, az Aj{rrlat 2.2. 'pontja szerint kisz4m{tott, is az

njmat 2.3.-pontja szerint teljesitendd ellendrtdk a Tpt. 72. $ (l) bekezddsdnok a) pontjdban

foglalt elvekre figyelornmel kerftlt meghatdrozhsra. Az ellendrt6k teljesitds€vel kapcsolatosan

a ipt. 69. $ (2)lekezdCse c) pontj6ban hivatkozott, a Tpt. 74. $ (6) bekezddsdben el6irt

teljesitisi hatariAOre vonatkoz6 figyelemfelhivdst az Ajanlat 2.3. pontja, mig a Tpt' 7a' $ (8)

betezddse szerinti, az ellendrtek kdsedelmes teljesitdsdnek jogk6vetkezrndnyeit az Ajdnlat

2.5. pon{ia ismerteti.

A Tpt. 69. $ (2) bekezddsenek d) pontjAban megjeldlt adat az Ajeinlat 3. pontj4ban lelheto fel'

A Tpt. 69. $ (2) bekezddsenek e) ponda szerinti feltdteleket az. Aitnlat 4. pontjdban leirtak

ft:glaljak magukban.
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A Kijeldlt Ajrturlattevd a Tpt. 68. $ (4) bekezdCse alapjdn rnegb{zdst adott a Lobonyolft6
r6sz6re, hogy az a befblydsszerzCs lebonyolitds*ban kozremtikcidjon, ds a Tpt. 69. $ (2)
bekezdise 0 pon$anak megfelelden az ^{i6nlat 1.4. pontjdban megjel<ilte a nevezett
befektot6si szolgdltat(t nevdt 6s szdldrelyCt.

A Kijel0lt Ajdnlattev6 a Tpt. 69. $ (4) bekezddsdben megjelolt miik0ddsi tervet 6s gazdasdgi
tev6kenysdgr6l sz6lo jelentest a Tpt. L sz6mri moll6klete alapidn elkeszitette, azokat a 69. $
(6) bekezd6sdnek a) pontja szerint az Ajturlathoz csatolta, is a Tpt. 69. $ (2) bekezddse g)
pontj{nak megi'elelden az Ajrinlat 10. pontjdban felttintette azok meglekintds6nek helyet.

A Tpt. 69. |i (2) bekczdisinek j) pontjfban nevesitett k<sriihndnyeket az Ajanlat 1.1.2. pontja
r€szletezi, mig az ugyanezen tdrvCnyhely (2) bekezddsCnek l) pontjdban foglaltak az Aj{nlat
I l. pontjdban tal6lhat6k.

Az Aj6nlat 14. porrtja Lailalmazza a Tpt. 69. $ (2) bekezdisCnek nr) pontja szerinti
rendelkezdseket.

A Tpt. 69. $ (2) bekezd€s6nek n) pontja szerinti, a vdteli ajrtu:latot befoly4sol6 egydb l€nyeges
kdriilmduyekkel kapcsolatos nyilatkozat az Ajdnlat 7. oldalanak utols6 bekezdCsebsn
tal6lhat6.

Az Ajanlat elbirdlfsdhoz sztiksdg€s, a Tpt. 69. $ (5) bekezddse szerinti felelossesvillal6
nyilatkozatot a gazda*sdgi tev€kenysdgrdl sz6l6 jelentCs 9. pontja tartalmazza, amelyben a
Kijeldlt Ajdnlattevd Cs a Lebonyolit6 kijelenti, hogy a gazdashgi tev€kenys€gr6l sz6l6 jelentds
a val6sAgnak megfelelo adatokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan t6nyt €s
informdci6t, amely a Kijeldlt Aj6nlattev6 ds az Aidnlat megitdlese szempontjfbdl
jelent6sdggel bir, tov6bb6 a gazdastgi tevdkenysCgrdl s2616 jclent€s f€lrevezet6 tartalma vagy
informdci6 elhallgatd.sa kdvetkeztiben keletkezett krlr megtdrftdsddrt egyetemlegesen
felel6sek,

A Tpt. 69. $ (6) bekezdCs b) pontjanak megfelel6en, dsszhangban ugyanezen tdrvCnyhely (7)
bekezdisivel, a sztiks6ges fedazetigazolds is benyfjtdsra kerult, amely hitelt 6rdeml6en
tantsftja, hogy az AjAntatban meghatfuozott rdszvdnyek megszerzesehaz szliks6ges ellenertik
szol gAltatds 6hoz a Kij elO lt Aj dnlattev6 fedezettel rendelkezik.

Vdgiil a Tpt. 69. $ (6) bekezd6s€nek e) pontja szerinti nyilatkozatat az Ajrinlat 9. pontja
tartalmaz.za.

Az eltizo bekezdesekben hivatkozott, az Aj6nlatban rOgzftett tdnyek ds kdrtilmdnyek
harmonizdlnak a Tpt.-nek az Ajdnlat kdtelezd tarialmdt meghatfuoz6 rendelkez€seivel ds
alapelveivel. Mindezek alapjdn megri,llapitottam, hogy az ajdnlati dokLLmentumoknak a Tpt.-
ben nevesitett kotelez6 tartalmi elemei - mint a Feltigyelet dltal az Ajanlat jogszenisdge
tekintetiben lefolytatand6 enged6lyezCsi eljdrds soriin vizsgriland6 aj4nlati feltetelek - a
fentiekben hi vatkozotl tdrvinyi kdvetelm6nyeknek megfeleln ek.

Az el6z6ekben kifejtettekre tekintettel a Tpt. 70. $ (l), valamint (2) bekezddse alapjdn - arra
figyelemmel. hogy a benyujtott Ajinlat, valamint annak mellekletei a fentiekben
r$sz)etezettek alapjAn a Tpt.-ben meghatfrozott kdtelez6 kdvetelminyeket kieldgftik - az
Aj 4nlat j 6v6hagy:isdrdl hatfroztam.

* * *

A hatirozat a hivatkozott jogszab6lyhelyeken, valamint a kilzigazgatAsi hat6sdgi elj6r6s 6s
szolgdltat6s dltaldnos szab6lyair6l sz6l6 2004. Cvi CXL. tdrveny (Kct,) 71. $ (1) bekezdCsCn
alapul,
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A hatdrozatot a P&rzttgyi SzervezEtek Altami Felugyeletdr6l szdl6 2010. dvi CLVIII. toru€ny
(Psztv.) 4. $ (l) bekezddso h) pontj{ban biztositott hatri'sk0rberr elj6wa hoztam meg.

Ahatfuozat elleni jogorvoslatr6t sz6l6 t{i€koztatds a Ket. 100. $ (1) bekezdes d) pontjrirL a

100. g (2) bekezdCsgn, f Og. g (l) bekezOis€ru valamint a polgiri pcrrendtartdsr6l sz6l6 1952.
evi IIi. t<irviny 326. $. (7) Uetcezd€ s6n, 327. $ (1)-(2) bekozddsein, a 330. $ (2) bekezddsdn, a

332. $ (2a) bekezddsCn Cs a 338. $ (l>(3) bekczdCsein alapul.

A harArozat a Ket. 731A. g (1) bckezddsdnek c) pontja drtelm€ben a k6zlds napjdval joger6s.

Budapes! 2lr2.jtlius Le
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