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Elnöki köszöntő

Presidentʼs greeting

A kockázati és magántőke iparág számára a 2005-ös év kiemelkedő volt az Európai Unió egészét tekintve, s ezen
belül több szempontból Magyarország számára is. Jelentős volt mind a kihelyezések, mind a kiszállások, mind
pedig az új alapok tőkegyűjtési eredménye. Az európai trendekhez hasonlóan alakult a magyar piac is. Az elmúlt év
fontos hazai fejleménye volt az új törvényi szabályozás megalkotása, amely 2006. január 1-jén lépett életbe. Ez az
eddiginél lényegesen kedvezőbb lehetőségeket biztosít a magyarországi bejegyzésű kockázati és magántőke alapok
létrehozását illetően.

2005 was an outstanding year for the private equity and venture capital industry, both for the European Union as a
whole, and for numerous reasons, especially for Hungary within it. New investments, exits and fundraisings for new
companies have all achieved significant results. The Hungarian market followed the trends of other European markets.
The introduction of new legal regulations as of January 1, 2006 was an important domestic development. These new
regulations provide favorable conditions for the creation of new private equity and venture capital funds in Hungary.

Az iparág gyors fejlődésének eredményeként a kockázati és magántőke szerepe fokozatosan növekszik Európában.
A fejlettebb piacokon a kockázati tőke mára egy új, önálló eszközkategóriává fejlődött, ami fontos előrelépést jelent
a korábbi állapothoz képest. Ennek oka egyrészt, hogy a hosszú távú adatsorokra alapozó statisztikák kimutatták,
a kockázati tőkealapok jellemzően magasabb hozamot érnek el, mint más befektetési formák, ami persze összhangban van az alapok által felvállalt magasabb kockázattal. Másrészt az Európai Bizottság és az EU tagországok
kormányai egyaránt felismerték, hogy a kockázati tőkebefektetés pozitív hatást gyakorol a gazdasági növekedésre,
a munkahelyteremtésre, az innovatív cégekre, valamint a kis- és középvállalati (KKV) szektor finanszírozására,
emiatt különböző kezdeményezésekkel segítik az iparág szerepének erősödését. Erre szükség is van, hiszen a gazdaságokban éppen az említett kis- és középvállalatokon – amelyek a gazdaság motorját jelentik – múlik a hosszú
távú gazdasági növekedés fenntartása, minthogy éppen a KKV-k alkalmasak a jelentős mértékű innovációra, s
tulajdonosaiknak a hosszú távú hozamok biztosítására.
A kockázati és magántőke befektetések markánsabb jelenléte a gazdaság finanszírozásában egy másik szempont
miatt is kiemelt jelentőséggel bír. Mint ismeretes, az Európai Unió országaiban működő kockázati és magántőke
alapok több mint kétharmada intézményi befektetőkből áll, amelyek jellemzően nyugdíjalapok, biztosítótársaságok,
bankok, és az iparágra fókuszáló alapok alapjai. Így az intézményi befektetők közvetítő szerepet töltenek be a kisbefektetők és a kockázati tőkealapok között. Tehát a kockázati tőkealapok indirekt módon a kisbefektetők pénzét
gyűjtik és fektetik be olyan kiemelkedő növekedési kilátásokkal rendelkező vállalatokba, amelyek sokszor a KKV
szektorból kerülnek ki, és jellemzően nem tőzsdén jegyzett cégek. A kisbefektetők, ezáltal, a magasabb hozamú
kockázati tőke szektor eredményéből is részesednek. Miközben a pénzüket kezelő intézményi befektetők csupán
diverzifikált kockázatot vállalnak, ezzel nem növelik jelentősen a kisbefektetők kockázatait sem.
Az elmúlt évben a magyar piacon tovább nőtt a régión kívüli és a globális befektetők érdeklődése. Egyre nagyobb
a kivásárlások szerepe. Mivel a magyar piacon zömében nagy külföldi alapok vannak jelen, amelyek befektetési
stratégiája általában a növekedési fázisban lévő cégekre, illetve a már említett kivásárlásokra koncentrál, s általában
csak kevés befektető célozza meg az ötmillió euró alatti befektetési nagyságot, holott talán pont ebben a szegmensben van a legtöbb potenciális befektetési célpont.
Az elmúlt év is ezt példázza, hiszen két nagyobb és egy mega-tranzakció miatt a befektetett tőke 2005-ben összege
Magyarországon magasabb volt, mint eddig bármikor, ugyanakkor a tranzakciók száma visszaesett. Ennek oka,
hogy az elmúlt esztendőben alulreprezentált maradt a magvető- és a kockázati tőkebefektetői szegmens, amely a
vállalatok korai fázisának finanszírozásában vesz részt.
Mégis némileg javítja az összképet, hogy néhány évre visszatekintve megállapítható: az európai trendekkel összhangban valamelyest Magyarországon is felerősödött a befektetői érdeklődés a KKV szektor iránt. Az elmúlt években már Magyarországon is sikeresen működő kisebb célpontokra koncentráló kockázati tőkebefektetők példája
pedig remélhetően újabb szereplőkent vonz ebbe a piaci szegmensbe.
A befektetésekkel párhuzamosan az utóbbi években a korábbi befektetések zárása is megindult, s mind magasabb
a sikeres kiszállások (exitek) száma, ami elengedhetetlen a befektetők számára a hozam tényleges realizálásához.
Ezek az eredmények pedig további segítséget jelentenek az újabb befektetők bevonásához is. Tavaly az exitek száma a korábbi évek trendjének megfelelően magas maradt, bár azokat nem haladta meg.
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As a result of the fast development of the industry, the roles of private equity and venture capital have been rising
steadily in Europe. Venture capital has evolved to be a new, independent asset category in the developed markets,
which is a great leap forward. This is partially due to long-term historical data proving that venture capital funds
typically yield higher returns than other investment categories, which of course is due to the higher risk taken by the
funds. Another reason for this is that the European Commission and all the European governments have recognized
the positive impact of venture capital related to economic growth, the creation of new jobs, innovative companies, and
the financing of small to mid-size companies, so they support the growth of the industry with different preferences.
This is essential, because long-term economic growth is dependent on the previously-mentioned small to mid-size
companies, as they are capable of significant innovation, and can yield long-term returns to their owners.
A stronger presence of the venture capital and private equity investments has significance in the fuelling of the
economy. As it is well-known, more than two-thirds of the venture capital and private equity funds in the European
Union are formed by institutional investors, which are typically pension funds, insurance companies, banks, and funds
of funds focusing on the industry. Effectively, institutional investors play a mediator role between small investors and
venture capital funds. In other words, venture capital funds indirectly collect funds from small investors, and in turn,
they invest in high growth-potential companies, which are typically small to mid-size private companies. This way,
small investors too can benefit from the higher yields of the venture capital markets. Since financial institutions only
take on diversified risk, they do not contribute significantly to the risks taken on by small investors.
The Hungarian markets have attracted more foreign and global investors last year. The role of buy-outs has
continuously been increasing. The presence of large foreign funds - whose investment focus is mainly growth
companies and the aforementioned buy-outs - is dominant in the Hungarian markets, and only a few investors
target the under EU5MM investment category, while this investment category may yield the most investment
possibilities. Last year, with two large and one mega transactions was the perfect example of this phenomenon, as
the total invested capital in the country was greater than ever before, while the number of transactions had actually
decreased. The main reason for this is, that last year, the seed-stage and venture capital investments – which finance
companies in their early stages - remained heavily underrepresented in the Hungarian market.
The overall picture is somewhat more positive if we take into consideration that over the past few years, similar to
the European trends, investments in to small to mid-size companies have been increasing in the Hungarian market
too. The example of successful venture capitalists operating in the Hungarian market over the past few years will
hopefully draw new investors to this sector.
Along with new investments, investment closings have also commenced in the last few years, and the number of
successful exits has continuously been increasing ever since, which is crucial for actually realizing gains. These
results provide additional help in attracting new investors. The number of exits last year remained high, although it
did not surpass previous yearsʼ levels.
The study of the Hungarian Venture Capital Associationʼs research findings hold a positive outlook for the future:
the amount of new capital invested in funds focusing on the region has reached a record high of over € 1 billion last
year (refer to the article on page 10: “The progress of the Hungarian venture capital and private equity industry” by
Judit Karsai). This is more than double the EUR 516 million invested last year. This figure brings the promise of
acceleration of future investments.
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A jövőt illetően pozitív üzenetet hordoz, hogy a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (MKME) felmérése
alapján (lásd Karsai Judit írását az 10. oldalon: A magyarországi kockázati- és magántőke-ipar fejlődése 2005-ben)
tavaly rekordnagyságú volt a régióra fókuszáló, új alapok által bevont tőke összege, amely meghaladta az egy
milliárd eurót. Ez több mint kétszerese a 2004-ben elértnek, amely 516 millió euró volt. Ez a szám a jövőbeni
befektetések élénkülésének ígéretét hordozza.
A fejlődő piacon növekvő befektetői érdeklődés közepette, az MKME az elmúlt évben is aktívan és sikeresen képviselte tagjai érdekeit hazai és nemzetközi fórumokon egyaránt. Ebben kiemelkedő szerepe volt az Egyesület különböző szakbizottságainak. Kiemelkedő eredménynek tekinthető, hogy az Egyesület aktív közreműködésével, széles
körben lefolytatott szakmai és intézményi egyeztetéseket követően sikerült az iparágat érintő szabályozást módosítani az iparág elvárásainak megfelelően. Az új és megváltoztatott jogszabályok lehetőséget teremtenek arra, hogy a
hazai intézményi befektetők a kockázati- és magántőke iparág nemzetközi normáinak megfelelően tudják tőkéjük
egy részét Magyarországon bejegyzett alapokba fektetni. Az új szabályozás természetesen továbbra sem korlátozza
a külföldön bejegyzett alapokat, így tőkéjüket ezután is korlátozásmentesen fektethetik be Magyarországon, ezáltal
a már most is működő befektetők zavartalanul folytathatják tevékenységüket. A magyar intézményi befektetőkben
rejlő piaci potenciál óriási, s megjelenésük új lendületet adhat a kockázati és magántőke befektetéseknek. Igaz az új
szabályozás biztosította lehetőséggel a hazai befektetők vélhetően fokozatosan élnek majd, így a piacon a tényleges
hatásuk csak néhány év múlva jelentkezik.

In the midst of growing investor interests in the developing markets, HVCA is continually actively and successfully
representing its membersʼ interests on both domestic and foreign forums during the past year. The Associationʼs
different committees played an important role in this. It is an outstanding achievement, that with the active
involvement of the Association, the legal regulations of the industry were modified in accordance with the
expectations of the industry players, resultant of comprehensive professional and institutional negotiations. The
newly modified regulations enabled domestic institutional investors, to invest a part of their capital in Hungarian
funds in accordance with the international standards of the private equity and venture capital industry. Of course,
this new regulation does not restrict foreign funds, so there are no restrictions on Hungarian investments, so
existing investors can continue their activities without any limitation. There is huge market potential in Hungarian
institutional investors, as their appearance could boost private equity and venture capital investments. Most likely,
domestic investors will only start gradually utilizing the opportunities created by the new regulation, so their impact
on the market will only be visible in a few years.
Julian Tzvetkov
President

Tzvetkov Julián
elnök
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The development of the Hungarian venture capital
and private equity industry in 2005

A magyarországi kockázati- és magántőkeipar fejlődése 2005-ben
A kelet-közép-európai régió egyik legfejlettebb kockázatitőke-ágazatával rendelkező magyar piac számára
a 2005. év a befektethető tőke jelentős bővülését hozta. 2005-ben a magyarországi befektetéseket is tervező
regionális és páneurópai magántőke-alapok által frissen összegyűjtött tőke elérte az 1 milliárd € értéket.
Tovább folytatódott tehát a befektetésekre rendelkezésre álló tőke 2003 óta tartó töretlen növekedése. Ez
azt jelzi, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozással a régió új növekedési fázisba lépett. Az ágazatba
érkezett friss tőke a forrásgyűjtést követő néhány éven belül várhatóan a befektetések felfutását fogja
eredményezni. A tőkepiaci törvény 2005. évi módosítása pedig a magyarországi intézményi befektetők
tőkéjének bevonására is lehetőséget fog nyújtani a Magyarországon befektető kockázati- és magántőkealapoknak.
Az MKME éves felmérése szerint 2005-ben magyarországi cégeknél 30 befektetési tranzakcióra került
sor. Mivel a befektetők ebből csak 26 ügylet adatait hozták nyilvánosságra, a befektetések értéke minden
bizonnyal meghaladta a felmérésben regisztrált 131 millió € összeget. A regisztrált tőkebefektetések
értékének növekedése a nem ismert összegű befektetések nélkül is meghaladta a 20%-ot. A befektetések
átlagos értéke a 2004-es 2,6 millió € átlagértékről 2005-ben 5,0 millió €-ra emelkedett. A befektetések
átlagértékének növekedése elsősorban egy nagy értékű kivásárlási ügyletnek volt köszönhető, a befektetési
aktivitás összességében a magyar piacon a korábbi évek trendjét követte.

Tranzakciók értéke
(millió €)

Tranzakciók
száma (db)

Megoszlása
(%)

1,0 alatt
1,0–2,5
2,5–5,0
5,0–15,0
15,0 felett

18
4
1
2
1

69
15
4
8
4

5,0
5,4
2,6
18,0
100,0

4
4
2
14
76

Összesen

26

100

131,0

100

Megoszlása
(%)

Forrás: MKME éves felmérés
A tranzakciók méret szerinti megoszlását tekintve ugyancsak a befektetési érték legnagyobb
mérettartományban való koncentrálódása tűnik ki. Míg 2004-ben a 15 millió € értéket meghaladó két
befektetés értéke az összes befektetés értékének közel 40%-át adta, 2005-ben egyetlen nagy értékű ügylet
tette ki a befektetések összegének több mint háromnegyedét. Ez nem véletlen, hisz 2005-ben került sor az
iparág történetének eddigi legnagyobb befektetésére, amelynek keretében a Warburg Pincus mintegy 100
millió €-t fektetett be az Euromedics cégbe. Az 5 és 10 millió € közötti befektetések között található az
Aegis csoport befektetése, melynek célpontja a Kirowski Rt. volt, valamint a Riverside alap Diatron MI
Kft.-be történő befektetése.
A piac középső mérettartományában, azaz a 2,5 - 5,0 millió € összegű befektetések körében a korábbi
évekhez hasonlóan 2005-ben is rendkívül alacsony volt a befektetők aktivitása, mivel a nagy nemzetközi
alapok túl kicsinek, a helyi alapok pedig túl nagynak tartják az ilyen méretű befektetéseket. E helyzeten
segíthet, ha a tőkepiaci törvény kiegészítése nyomán hazai alapítású, forrásaikat részben vagy egészen hazai
tőkéből szerző kockázatitőke-alapok is megjelennek a magyar piacon.
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According to the HVCAʼs annual survey, 30 investments took place in Hungary in 2005. Investors made public
only the data of 26 transactions, therefore the value of investments must have exceeded the registered amount
of € 131 million. The increase in the value of registered capital investments over 2004 exceeded 20%, even
without the unknown investments. The average value of investments rose from € 2.6 million (2004) to € 5.0
million in 2005. The increase in the average value of investments occurred primarily due to a very large buy-out
transaction; as a whole the investment activity in the Hungarian market follows the trend of previous years.
Closed venture capital and private equity transactions in 2005
Transaction Size
(€ million)

Lezárt kockázati- és magántőke-tranzakciók, 2005
Ügyletméret
(millió €)

2005 brought considerable expansion of funds for Hungary, one of the most developed venture capital industry in
Central and Eastern Europe. Fund raised in 2005 by regional and Pan-European private equity funds, that allocate
equity in Hungary as well, reached € 1 billion, showing continuous growth since 2003. This means that as a
result of the accession to the European Union the region entered into a new phase of growth. The fresh capital
raised is expected to induce the increase of investments within a few years. The changes in the capital markets
law in 2005 have now created the possibility for venture and private equity funds that invest in Hungary to raise
funds from Hungarian institutional investors as well.

Number of
transactions

Breakdown
(%)

Estimated value of
transactions (€ million)

Breakdown
(%)

Less than 1.0
1,0–2,5
2,5–5,0
5,0–15,0
15,0 felett

18
4
1
2
1

69
15
4
8
4

5,0
5,4
2,6
18,0
100,0

4
4
2
14
76

Total

26

100

131,0

100

Source: HVCA Annual Survey
Considering the size distribution of transactions concentration of investment values in the largest size range
stands out likewise. While in 2004 the value of two investments exceeded € 15 million constituting nearly 40%
of all investments, in 2005 the only transaction in the €15+ segment represents more than three quarters of the
investments. This is not eventual since in 2005 the largest investment took place in the industryʼs history, within
the framework of which Warburg Pincusʼ € 100 million buyout of Euromedic. We can found the buy-out of
Kirowski Rt. by the Aegis Group among the investments between € 5 and 10 million, and Riversideʼs buy-out
of Diatron MI Kft.
Similarly to the previous years the mid-market, i.e. investments between € 2.5 – 5.0 million, has seen limited
investments, the activity of investors, mainly because large international funds deem these investments too small,
while local funds deem these to be too large. Though this situation seems to be improving with the appearance of
Hungarian venture capital funds, which invest local or government money.
In 2005, similarly to previous years the majority of investments were carried out in the two ranges below € 2.5
million. The number of such transactions constituted 84% of all deals, while these investments only made up
8% of the entire investment value for the year. State backed investors, correct the insufficient operation of the
market, dominated the smallest size investments, however, Primus Capital and Euroventures financed several
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2005-ben a korábbi évekhez hasonlóan a 2,5 millió € alatti két mérettartományban született a legtöbb
befektetés. Az ide sorolt ügyletek száma tette ki az összes befektetési akció 84%-át, miközben e befektetések
az összes befektetési értékből mindössze 8%-kal részesedtek. A legkisebb mérettartomány befektetői között
a piac elégtelen működését korrigálni hivatott állami befektetők dominálnak, ám számos ilyen ügyletet
finanszírozott a Primus Capital, valamint az Euroventures alap is.
A magyar piacon végrehajtott befektetések túlnyomó része - a régióban szokásos módon - az expanzív
szakaszban tartó vállalkozásokat érintette. Ezen ügyletek tették ki a 2005. évi finanszírozási akciók közel
háromnegyedét, s képviselték a befektetési érték közel egynegyedét. A befektetések számának közel
egynegyedét kitevő korai fázisú ügyletek a befektetések értékéből mindössze 1%-kal részesedtek, míg az
egyetlen kivásárlási akció az ügyletek értékének több mint háromnegyedét adta.
A befektetők 2005-ben a fogyasztási cikkeket előállító cégeket preferálták legnagyobb számban, míg a
legtöbb tőkét a gyógyászat kapta. A kivásárlási ügylettől eltekintve - az előző évhez hasonlóan - 2005-ben
is a befektetések ágazati sokszínűsége jellemezte a magyar piacot.
Az MKME 2005-ben 25 kilépési ügyletről szerzett tudomást, ezek közül 16 cég esetében állt rendelkezésére
a tranzakciók (bekerülési) értéke, így ezen ügyletek lettek regisztrálva. A már 2004 óta érzékelhető kilépési
aktivitás további folytatódása arról tanúskodik, hogy a befektetők mind nagyobb számban tudnak kiszállni
befektetéseikből, s ez a piac egészséges működését jelzi. A kiszállások között - a régió egészére jellemzően
- változatlanul a szakmai befektetőknek történő eladás dominál. Ugyanakkor a visszavásárlások és a
másodlagos kivásárlások terén a magyar piac már megelőzi a régiót, s egyre jobban közelít az EU-beli
tendenciákhoz. 2005-ben a tőzsdei eladás is megjelent a kilépési útvonalak között, ám ez nem érintette a
BÉT-et.
A 2006. évi befektetési kilátások szempontjából az EU-csatlakozás hosszabb távon kibontakozó pozitív
hatásának további érvényesülése várható. Kedvező jel a forrásbevonás határozott élénkülése, amely a
tőkebevonási ciklus felívelését jelzi. Az idei nagy összegű kivásárlás a fejlett piacokra jellemző, jelzi egyúttal
az itteni ügyletekhez a hitelbevonási lehetőségét, azaz az ügyletek nyugaton megszokott strukturálásának
lehetőségét mutatja. A befektetők által kiválasztott cégeknél főként a regionális stratégia érvényesül. A
kilépéseknél megfigyelhető élénkülés lehetővé teszi a források ismételt befektetését. Az ágazat likviditását
emellett a másodlagos piac kibontakozása is javítja.

such transactions, as well.
The majority of investments made in the Hungary were expansion related. Such transactions represented nearly
three quarters of the number of transactions in 2005, giving nearly one fourth of the investment value. The early
phase transactions were about one fourth of the number of investments which gave only 1% of the total value of
investments. One buy-out represented more than three quarters of the value of transactions.
In 2005 investors preferred companies that produced consumer goods, while healthcare received the largest
amount of capital. In 2005 the Hungarian market was characterised by variety of investments, similarly to the
previous year.
The HVCA received information on 25 divestments in 2005; of which transaction values (cost price) of 16
companies are available, thus only these were involved in the survey. Continuation of exit activity from 2004
proves – that more and more investors are able to exit their investments – shows the market is efficient. Trade
sales still dominate for exits, as in the whole region. At the same time, the Hungarian market surpassed the region
in buy-backs and secondary buy-outs, similar to EU tendencies. In 2005 IPO appeared among the exit routes, but
this has not concerned the BSE (BÉT).
Based on the long term positive effects of EU accession, the prospects for 2006 look good. The definite growth
of fundraising is a favourable sign, which marks rising of the capital involvement cycle. The high amount of
buy-outs that occurred in 2005 are characteristic of developed markets, and simultaneously indicate the leverage
possibilities for local transactions. Regional strategies continue to be interesting. Evolution of the secondary
market will also improve the liquidity of the market.
Judit Karsai
Chairman of Statistics Committee

Karsai Judit
a Statisztikai Bizottság elnöke
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Warehousing – A stratégiai befektetők és a magántőke-társaságok közötti játszma
kiegyenlítése

Warehousing – Levelling the Playing Field between Strategic Investors
and Private Equity Houses

A jelenlegi piaci helyzetben, amikor a magántőke-befektetők rengeteg pénz felett rendelkeznek, számos
stratégiai befektetőnek egyre komolyabb nehézséget okoz, hogy szabályozott eladási aukció keretében
szálljon versenybe az üzleti lehetőségekért. A stratégiai befektető különösen nehéz helyzetben van abban
az esetben, ha egy már meglévő piaci pozíciót kíván megerősíteni. Minden egyéb körülmény (különösen
pénzügyi szempontok) azonos kihatása esetén is, a stratégiai befektetőket a teljesülési kockázat, azaz ha
az EU vagy az adott nemzeti versenyhatóságok nem engedélyezik (vagy elfogadhatatlan feltételekkel
engedélyeznék) az adott ügyletet, gyakran hátrányos helyzetbe kényszeríti a verseny-ajánlattétel során.
Ugyanakkor, ezekben az ügyletekben a magántőke-eladó kifejezetten a stratégiai befektetők versenyben
tartásában érdekelt azért, hogy a lehető legfeszesebb versenyfeltételeket fenntartsa.

In the current market environment where private equity investors are flush with cash, many strategic
investors have been finding it increasingly difficult to compete when bidding in a controlled auction sale of
a business. The difficulty is particularly acute where a strategic investor is trying to consolidate an alreadyexisting market position. All else (in particular, financial terms) being equal, the completion risk that the
EU or relevant national competition authorities will not approve or will require unacceptable conditions for
approval of the transaction often counts against such a strategic investor in competitive bidding process.
At the same time, a private equity seller in such a transaction is typically concerned with maintaining the
strategic investor in the process in order to maintain the highest competitive tension.

Annak érdekében, hogy a stratégiai befektetők és a magántőke-eladók támogatást kapjanak a teljesítési
kockázat mérséklésében, a befektetési bankok új szolgáltatást dolgoztak ki (az úgynevezett „warehousing”
megoldást), amelynek célja, hogy a kevéssé ismert „Átmeneti Irányításszerzés” („Temporary Holding
Exemption”) lehetősége kihasználható legyen az EU és a tagállamok versenyjogi szabályozásának
megfelelően. A warehousing megoldásnak megfelelően, a stratégiai befektető szerződést köt a befektetési
bankkal a céltársaság finanszírozással (tőkecsere megoldás formájában) és védelemmel (biztosíték
formájában) együtt történő megvásárlására, melyet a stratégiai befektető biztosít. Azzal egyidejűleg, hogy a
befektetési bank részvény adásvételi szerződést köt a céltársaság eladótól történő megvásárlására (az ügylet
1. fázisa), a stratégiai befektető és a befektetési bank tőkecsere szerződést köt, amelynek megfelelően a
stratégiai befektető vagy előre kifizeti a vételárat a banknak, vagy vállalja annak kifizetését, a bank pedig
vállalja, hogy eladja a stratégiai befektetőnek a céltársaságot vagy az SPV-t, azaz a bank által a céltársaság
megszerzésére használt pénzügyi eszközt, a versenyjogi engedélyektől függően (az ügylet 2. fázisa).
Amennyiben a stratégiai befektető nem szerzi meg a 2. fázis megvalósításához szükséges versenyjogi
engedélyt, a szerződés értelmében a befektetési bank egy harmadik személy részére adja el a céltársaságot.
A warehousing megoldásnál használatos tőkecsere történhet (i) fizikai lebonyolítással, amennyiben az
illetékes versenyhatóság engedélyezi a céltársaság stratégiai befektető általi megszerzését a 2. fázis során,
vagy (ii) pénzbefizetéssel, amennyiben a versenyjogi engedélyt nem bocsátják ki, és a bank harmadik
személy befektetőnek adja el a céltársaságot. Abban az esetben, ha a csere fizikai lebonyolítással történik,
a stratégiai befektető az eredeti vételárat fizeti ki a befektetési banknak a céltársaság részvényeiért vagy az
SPV-ért, melyet a bank a céltársaság megszerzésére használt. A pénzbefizetéssel történő tőkecsere esetén,
tekintve hogy a 2. fázis végrehajtásához szükséges versenyjogi engedélyt nem szerezték meg, (a) ha a
céltársaság végleges vételárát a harmadik fél fizeti meg a befektetési banknak az eladás során, és az ár
alacsonyabb, mint az eredeti vételár, a stratégiai befektető köteles a különbséget a bank részére megfizetni,
illetve (b) ha a harmadik fél által megfizetett végleges vételár magasabb mint az eredeti vételár, a bank
köteles a különbséget a stratégiai befektető részére megfizetni.
Az ügylet 1. fázisa (a céltársaság befektetési bank általi megvásárlása) oly módon épül fel, hogy
kihasználhassa a Fúziós Rendelet („Merger Regulation”) 3(5) szakasza illetve, annak magyar szabályozás
szerinti megfelelője, az 1996. évi, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
LVII. törvény 25. §-a által biztosított Ideiglenes Vételi Mentesség adta előnyt, éppen ezért nem szükséges
a versenyhatóságokat értesíteni (sok EU állam nemzeti szabályozásában hasonló rendelkezések találhatók).
Ezek a rendelkezések általánosan előírják, hogy a versenyhatóság értesítése nem szükséges, ha (i) a vevő
pénzügyi intézmény, (ii) a befektetés ideiglenes jellegű (egy évnél rövidebb) és a céltársaságot újra el
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In order to help strategic investors and private equity sellers mitigate such completion risk, a new product
(so-called “Warehousing” arrangements) has been developed by investment banks which is designed to
take advantage of the little-publicized “Temporary Holding Exemption” under the competition laws of
the EU and its member states. Under the Warehousing structure, the strategic investor contracts with
the investment bank to purchase the target with financing (in the form of an equity swap arrangement)
and protections (in the form of indemnities) provided by the strategic investor. Simultaneous with the
conclusion by the investment bank of a share purchase agreement to purchase the target from the seller
(“Phase 1” of the transaction), the strategic investor and the investment bank enter into the equity swap
arrangements pursuant to which the strategic investor either fronts or commits to pay the purchase price
to the bank and the bank agrees to sell to the strategic investor the target or the special-purpose vehicle
used by the bank to acquire the target, subject to competition approvals (“Phase 2” of the transaction). If
competition approval is not obtained by the strategic investor for implementation of Phase 2, the investment
bank is contracted to sell the target to a third party.
The equity swap agreements used to finance the Warehousing arrangement are structured so that either (i)
the swap is physically settled should the relevant competition authorities approve the strategic investorʼs
acquisition of the target in Phase 2, or (ii) the swap is cash settled in the event that such competition
approval is not granted and the investment bank sells the target to a third party investor. In the event that
the swap is physically settled, the strategic investor pays the investment bank the initial purchase price in
exchange for the shares of the target or the special-purpose vehicle used by the bank to acquire the target.
In the event that the swap is cash settled due to a failure to receive competition approval for implementation
of Phase 2, (a) if the final purchase price paid by the third party for the target in a sell-off by the investment
bank is lower than the initial purchase price, the strategic investor pays the difference to the investment
bank, or (b) if the final purchase price paid by the third party is higher than the initial purchase price, the
bank pays the difference to the strategic investor.
Phase 1 of the transaction (the purchase of the target by the investment bank) is structured in a manner
intended to make use of the Temporary Holding Exemption provided by Article 3(5) of the Merger
Regulation and its equivalent under Hungarian national legislation, Section 25 of Act No 57 of 1996 on
the Prohibition of Unfair Competition and Restrictive Practises, thereby not requiring notification to the
competition authorities (many EU member states have similar provisions enacted under their national
legislation). These regulations generally provide that notification of a transaction to the competition
authorities is not required if (i) the purchaser is a financial institution, (ii) the investment will be held on a
temporary basis (less than one year) with a view of being re-sold and (iii) the purchaser does not exercise
voting rights in the target with a view of influencing the competitive behaviour of the target. However, it
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kívánják adni, és (iii) a vevő nem gyakorol szavazati jogokat a céltársaságban olyan módon, hogy annak
piaci magatartását befolyásolja. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy kevés olyan precedens értékű
ügy vagy iránymutatás létezik az Európai Bizottság vagy a magyar versenyhatóság gyakorlatában, amely
biztonsággal használható lenne, és a hatóságok a témával való szembekerüléskor dönthetnek úgy, hogy a
warehousing felépítésű ügyletek nem felelnek meg az Ideiglenes Vételi Mentesség szabályainak.
Az ügylet 2. fázisa (a céltársaság stratégiai befektető általi megvásárlása a befektetési banktól) a versenyjogi
engedély megszerzésével összefüggő teljesítési kockázatát magában hordozza, azonban a teljes kockázatot
a stratégiai befektető viseli, oly módon (és olyan időrend szerint) ahogy az számára jobban kezelhető.
A céltársaság eredeti eladója elégedett azzal, hogy részére az 1. fázisban részére megfizetik a vételárat,
attól függetlenül, hogy a stratégiai befektető megkapja-e a versenyjogi engedélyt, másrészről a stratégiai
befektetőnek viszonylag sok idő áll rendelkezésére ahhoz, hogy az ügylet versenyjogi engedélyeztetéséért
lobbizzon, és/vagy a feltételeket az illetékes versenyjogi hatóságokkal megvitassa, mielőtt a befektetési
bank a céltársaság eladását kezdeményezné.
Annak biztosítása érdekében, hogy a warehousing ügylet a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen
az Ideiglenes Vételi Mentesség szabályainak, bizonyos óvintézkedéseket kell tenni (és ezek a stratégiai
befektető és a befektetési bank szerződéses viszonyába is beépítendőek) mindaddig, amíg a 2. fázis szerint
a céltársaság stratégiai befektető részére történő eladásához szükséges versenyjogi engedély kibocsátása
megtörténik. A következő óvintézkedésekre van szükség:
(i)

A befektetési bank nem vehet aktívan részt a céltársaság irányításában vagy működtetésében,
csak passzív tőketulajdonosként viselkedhet, a céltársaság meglévő és bármilyen helyettesítő
vezetőségére támaszkodva, mely a társaság igazgatásával foglalkozik.

(ii) A stratégiai befektető nem rendelkezhet jogokkal vagy irányítással a céltársaság tekintetében, és
semmiféle befolyást nem gyakorolhat a céltársaság versenybeli viselkedésére nézve (ideértve az
igazgatósági tagok és a menedzsment tagjainak kijelölését is). Ezért a céltársaság és a stratégiai
befektető között nem kerülhet sor egyeztetésre és megbeszélésekre mindaddig, amíg az ügylet 2.
fázisához szükséges versenyjogi engedély nem került kibocsátásra.
(iii) Amennyiben a 2. fázis végrehajtásához szükséges versenyjogi engedélyt nem bocsátják ki, a
befektetési bank kizárólag saját belátása szerint köteles a céltársaság harmadik személy részére
történő eladását lebonyolítani (ideértve a harmadik fél vevő kiválasztását is), habár az eljárás
során a befektetési bank tanácskozhat a stratégiai befektetővel.
(iv) Az ügylet 2. fázisát a felek kötelesek az 1. fázisban aláírt részvény adásvételi szerződés
megkötésétől számított 12 hónapon belül lebonyolítani. Mindazonáltal,, amennyiben több időre
van szükség, a felek a legtöbb esetben kérhetik az időtartam meghosszabbítását az illetékes
versenyjogi szervektől (de nincsen garancia arra, hogy ez a kérelem jóváhagyásra kerül).
Az előzőekben leírtak alapján, nem minden céltársaság felel meg a warehousing ügyletek céljaira. Ez a
felépítés azon társaságok esetében érvényesül a legjobban, amelyek jelentős cashflow-val rendelkeznek,
valamint megbízható, független és már bizonyított vezetőséggel bírnak. (Szerencsére ezek azok a típusú
társaságok amelyekbe a magántőke-befektetők a legtöbb esetben befektetnek, és amelyeket eladnak.)
Ezenfelül több, a céltársaság megvásárlásában érdekelt harmadik fél jelenléte szükséges ahhoz, hogy a
gyors újraeladás megvalósuljon, abban az esetben, ha a 2. fázis lebonyolításához szükséges versenyhatósági
engedély nem kerül bocsátásra.
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should be noted that there is little precedent or guidance from the European Commission or the Hungarian
Competition Authorities which can be relied upon, and authorities may take the view when confronted with
the issue that Warehousing structures do not qualify for the Temporary Holding Exemption.
Phase 2 of the transaction (the purchase of the target from the investment bank by the strategic investor) still
caries with it the completion risk of the competition approval, however, now the risk is completely borne by
the strategic investor in a manner (and according to a timetable) more manageable by it. The initial seller of
the target is content as it receives payment of its purchase price in Phase 1 regardless of whether competition
approval is granted to the strategic investor. The strategic investor on the other hand has a relatively long
period in which to lobby for approval of the transaction by and/or negotiate any conditions with the relevant
competition authorities, before the investment bank initiates a process to auction off the target.
In order to help ensure that a Warehousing transaction complies to the fullest extent possible with the
Temporary Holding Exemption, a number of precautions have to be taken (and be built into the contractual
relationship between the strategic investor and the investment bank) until such time as competition approval
has been granted for the sale of the target to the strategic investor in Phase 2, including:
(i)

The investment bank cannot have an active role in the management or operation of the target and
can only act as passive equity owners relying on the existing management of the target and any
replacement management to run the business.

(ii) The strategic investor can have no rights of control with respect to the target, and cannot exercise
influence over the competitive behaviour of the target in any manner (including with respect to
the appointment of board members and management). As a result, there should generally be
no meetings between the target and the strategic investor until competition approval has been
attained in Phase 2 of the transaction.
(iii) Should competition approval not be granted for implementation of Phase 2, the investment bank
is required to have sole discretion over the disposal of the target to a third party (including
with respect to the choice of the third party purchaser), although the strategic investor may be
consulted by the investment bank during the process.
(iv) Phase 2 of the transaction should be completed within 12 months of signing the share purchase
agreement in Phase 1. However, the parties may in most cases apply for an extension with the
relevant competition authorities should more time be required (although there is no guarantee
that an extension will be granted).
As a result of the foregoing, not all targets are appropriate for a Warehousing transaction. This structure
works best with respect to companies in cash generative businesses with reliable, independent and proven
management. (Fortunately, these also are the types of companies in which private equity investors typically
invest, and would be looking to sell.) Further, there has to be a number of third parties generally interested
in purchasing the target in order to allow for a quick re-sale should competition approval not be granted for
implementation of Phase 2.
A number of recent transactions have been successfully structured using Warehousing arrangements,
including Liberty Global Internationalʼs successful acquisition of Ntl UK in Ireland in 2005 (with Morgan
Stanley acting as the Warehousing investment bank) and its currently pending acquisition (at the time of
writing) of Karneval Media s.r.o in the Czech Republic (with Deutsche Bank and JPMorgan jointly acting as
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Nemrégiben számos warehousing megoldást alkalmazó ügylet zárult le sikeresen, ideértve a Liberty Global
International 2005. évi sikeres írországi vállalatszerzését, melynek során az Ntl UK került megvásárlásra
(a Morgan Stanley játszotta a warehousing befektetési bank szerepét), és ugyanazon társaság (a cikk
megírásának idején) függőben levő ügylete, melynek során a csehországi Karneval Media s.r.o megvásárlása
zajlik (a Deutsche Bank és a JPMorgan együttes warehousing befektetési bankként szerepelnek). A warehousing szerkezet nélkül ezek az ügyletek jelentős teljesítési kockázatot jelentettek volna, tekintve hogy
a Liberty Global International kiemelkedő helyi jelenléttel bírt azokon a piacokon, amelyeket a céltársaságok
fedtek le. A warehousing szerkezet használatának elterjedése az eladási ügyletek során folytatódik és
növekedni látszik a jövőben, ahogyan a piaci szereplők közül egyre többen megismerik, és nyugodt szívvel
alkalmazzák a warehousing megoldást.

Warehousing investment banks). Without the Warehousing structure, each of these transactions would have
posed material completion risk as Liberty Global International already had a significant local presence in the
markets covered by the target companies. This trend of using Warehousing structures in sales to strategic
investors is expected to continue and grow in the future as market participants become increasingly familiar
with, and comfortable entering into, Warehousing arrangements.
Edward Lajos Keller*
White & Case, Budapest, Hungary

Edward Lajos Keller*
White & Case, Budapest, Magyarország
*Many thanks to Robert Irving (White & Case Budapest), Mark Powell (White & Case Brussels) and
Michal Smrek (White & Case Prague) for their input in writing this article.

*Köszönet Robert Irving (White & Case Budapest), Mark Powell (White & Case Brussels) és Michal Smrek
(White & Case Prague) részére a cikk megírásához nyújtott segítségükért.
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Advent International Corporation

3TS Capital Partners
Cím / Address:

1126 Budapest, Brassai S. u. 16.

Cím / Address:

1088 Budapest, East West Business Center, Rákóczi út 1-3. Hungary

Telefon / Phone:

+36 1 393-5060

Telefon / Phone:

+36 1 484-4080

Fax:

+36 1 393-5069

Fax:

+36 1 484-4085

E-mail:

lhradszki@3tscapital.com

E-mail:

tnagy@adventinternational.hu

Weboldal / Website:

www.3tscapital.com

Weboldal / Website:

www.adventinternational.com

Kontakt / Contact:

Hradszki László, Investment Director

Kontakt / Contact:

Nagy Tamás, ügyvezető igazgató

Részvényesek / Investors:

3i

Részvényesek / Investors:

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

4 in Hungary

Pénzintezetek, nyugdíjalapok, biztosítasi cégek, nagy multinacionális
vállalatok
Banks, pension funds, insurance companies, big multinational firms

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

Megjegyzések / Remarks:
EUR 100 m + 66 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

Confidental

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

5

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 3–30 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

8

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Fejlesztési tőke finanszírozás és kivásárlások

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Korábban TMT, most emellett minden gyors növekedés előtt álló szektor

Több, mint tíz évvel ezelőtt az Advent volt az első kockázati tőke injektálásra
szakosodott társaság, mely befektetési alapot hozott létre a közép-keleteurópai régióra koncentrálva. A szakértői csapat Budapesten, Varsóban
és Bukarestben helyi irodáján keresztül, míg Prágában, Pozsonyban és
Isztanbulban befektető partnerek segítségével keres megfelelő befektetési
lehetőségeket. 330 m Euró-s tíz éves Közép-Kelet-Európára irányuló
alapunk indult 2005 Áprilisában. Az ACEE III-at megelőző két alapot az
Advent összesen 33 közép-kelet-európai cégbe fektette be, melyek nagy
részét már sikeresen továbbértékesítettek részben szakmai befektetőknek,
részben lokális és nemzetközi tőzsdére bocsátással.
Advent was the first international private equity firm to raise a fund for
investment across Central Europe in 1994. The team invests through
local offices in Warsaw, Budapest and Bucharest and through investment
partners in Prague, Bratislava and Istanbul. A 10-year EUR 330 m Central
Central Eastern Europe fund started in April 2005. Adventʼs two previous
funds for investment in Central Europe have invested in 33 companies.
Most of these have been acquired by strategic buyers or had IPOs on local
and international exchanges.

22

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

110 worldwide

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

USD 12 b ww / 690 m in CE

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

USD 280 m in CEE

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

33 in CEE

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

USD 19 m – Nincs maximum/no maximum

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

26 in CEE
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Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:
Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Fejlesztési szakasz és kivásárlások
Development capital and buyouts
Nincs szektor-specializáció, mindazonáltal kiemelt a media, telekommunikáció, egészségügy, gyógyszer- és specializált vegyipar, építőanyag ipar,
az üzleti szolgáltatások, és a kiskereskedelem. Alkohollal, dohánnyal és
fegyverrel kapcsolatos befektetések illetve ingatlan-befektetés kizárva.
No industry preference, but speciality areas are media, communications,
healthcare, construction materials, financial services and retail. No
investments into real estate, alcohol, tobacco or weapons.
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AIG Capital Management
Cím / Address:

Stern Palace, Andrassy út 10.,
Budapest, Hungary

Telefon / Phone:

+36 1 428-4060

Fax:

+36 1 428-4061

E-mail:

geza.szephalmi@aigcp.pl

Kontakt / Contact:

Dr. Széphalmi Géza, regionális igazgató,
Géza Széphalmi, Regional Director

Részvényesek / Investors:

Intézményi befektetők
Institutional investors

Megjegyzések / Remarks:

Az AIG New Europe Fund I és II, valamint az AIG Global Emerging
Market Fund II. tanácsadója,
Manager of the AIG New Europe Fund I., II and the AIG Global
Emerging Market Fund II

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

11

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

w.n.d.

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

USD 247 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

7

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

USD 10–50 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:
Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:
Befektetési szektorok /
Industry preferences:

24

6
Tőke nagy- és középméretű vállalatok számára
Capital for large- and medium-size enterprises
Fogyasztási javak valamint szolgáltatások előállítása, disztribúciója és
kereskedelme. Pénzügyi szolgáltatások. Specializált iparágak, telekommunikáció, média.
Production, distribution and retail of consumer goods and services.
Financial services. Specialised manufacturing, Telecom, Media
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Argus Capital
Cím / Address:

1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3.,
Rubin Irodaház, 205. iroda

Telefon / Phone:

+36 1 309-0010

Fax:

+36 1 309-0011

E-mail:

Robert.hejja@arguscapitalgroup.com

Weboldal / Website:

www.arguscapitalgroup.com

Kontakt / Contact:

Héjja Róbert,
Befektetési igazgató / Investment manager

Részvényesek / Investors:

Intézményi / Institutional

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

1

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

USD 172 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

USD 125 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

Beszállítói Befektető Rt.
Cím / Address:

1085 Budapest, Baross u. 22-26.

Telefon / Phone:

+36 1 486-3178

Fax:

+36 1 486-3179

E-mail:

beszallitoi.rt@rfh-rt.hu

Weboldal / Website:

www.beszallitoi-rt.hu

Kontakt / Contact:

dr. Csuhaj V. Imre, elnök-vezérigazgató

Részvényesek / Investors:

Regionális Fejlesztési Holding Rt.
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Rt.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

7

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 2,500 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

HUF 471.6 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

4

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

HUF 20–250 m

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

USD 5–25 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

0

of divestment transactions:

2

működő, növekedés előtti / working, before growing

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Induló szakasz (innovatív vállakozás esetén), növekedés, érettség

Nincs preferencia / No preference

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:
Befektetési szektorok /
Industry preferences:

26

Exitek száma / Total number

feldolgozóipar (ezen belül: autó-, elektronikai-, műanyag-, műszer-, fa és
bútor-, divat és ruhaipar), gazdasági szolgáltatások, környezetvédelmi és
logisztikai ipar.
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Central Europe Trust Co. Ltd.

Charisma Capital Investment B.V.

Cím / Address:

1065 Budapest, Révay u. 10., Hungary

Cím / Address:

World Trade Center, Beursplein 37, 3011 AA Rotterdam, The Netherlands

Telefon / Phone:

+36 1 474-8788

Telefon / Phone:

+31 10 205-3350

Fax:

+36 1 474-8789

Fax:

+31 10 205-3355

E-mail:

leonard.weinek@cet.co.hu

E-mail:

erdei@dbh.nl

Weboldal / Website:

www.cet.co.hu

Weboldal / Website:

www.dbh-group.com

Kontakt / Contact:

Dr. Weinek Leonárd, képviseletvezető / head of the Hungarian operation

Kontakt / Contact:

Dr. Erdei Sándor, Chief Executive

Megjegyzések / Remarks:

CET is the largest independent strategic and financial advisory company
specialising in Central and Eastern Europe. CET has active private equity
advisory activity in most countries of the region. CET is also a founder
of AIG-CET Capital Advisors Ltd which manages the USD 320 million
AIG New Europe Fund, the largest private equity fund for Central Europe.
Beyond its private equity activity CET provides corporate finance and
management services to the worldʼs leading corporations and to the major
private and public sector enterprises of the region.

Részvényesek / Investors:

DBH Group – 100%

Megjegyzések / Remarks:

Charisma Capital Invetment is 100% subsidary of DBH Group

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

2

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

EUR 7 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

EUR 4 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

10

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 0.1–1 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

2

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Start-up and early stage companies

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Nincs preferencia / No preference

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. / Corvinus International Investment Co. Ltd.

Cím / Address:

H-165 Budapest, Nagymező u. 46–48.

Cím / Address:

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.

Telefon / Phone:

+36 1 354-3000

Telefon / Phone:

+36 1 354-3000

Fax:

+36 1 239-5838

Fax:

+36 1 354-3001

E-mail:

info@ckta.hu

E-mail:

info@corvinus.hu

Weboldal / Website:

www.ckta.hu

Weboldal / Website:

www.corvinus.hu

Kontakt / Contact:

Déri Viktor, vezérigazgató

Kontakt / Contact:

Részvényesek / Investors:

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.
RFH Zrt.

Benke Ákos,
vezérigazgató / Chief Excutive Officer

Részvényesek / Shareholders

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
Hungarian Development Bank Ltd.

7

Megjegyzések / Remarks:

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 5,000 m

A Corvinus Rt. Magyarországon bejegyzett vállalatok külföldre irányuló
beruházásaihoz, vállalatfelvásárlásaihoz biztosít pénzügyi forrásokat.
Corvinus provides equity financing for companies registered in Hungary
for their investments abroad.

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

HUF ~ 660 m

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

19

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

2

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 15,156 m

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

HUF 20 m – 1,000 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

HUF 2,691 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

-

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

12

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Szektorsemleges, innovációs, kizárt p. ü. vállalkozás

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

HUF 50–2000 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

3

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:
Befektetési szektorok /
Industry preferences:

30

Fejlesztési tőke
Development capital
Nincs preferencia / No preference
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COVENT Tőke Befektető Zrt. / COVENT Capital Investment Co. Ltd.

Crossroads Capital (Hungary) Kft.

Cím / Address:

1122 Budapest, Maros u. 27.

Cím / Address:

1123 Budapest, Alkotás u. 53., MOM Park Centrum, D. ép.

Telefon / Phone:

+36 1 355-2493

Telefon / Phone:

+36 1 487-8010

Fax:

+36 1 202-2381

Fax:

+36 1 487-8020

E-mail:

mail@covent.hu

E-mail:

zkosa@xrcapital.com

Weboldal / Website:

www.covent.hu

Kontakt / Contact:

Kósa Zsuzsanna, Irodavezető / Office Manager

Kontakt / Contact:

János A. Bolyky, CEO;, Géza B. Popovics, Investment Director

Részvényesek / Investors:

Crossroads Capital Investment Inc.

Részvényesek / Investors:

Magyar Építő Rt., TRIAX International Kft., Tolnay Tibor, Bolyky János
The Hungarian Building and Construction Co., TRIAX International Ltd.,
Tibor Tolnay, János Bolyky

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

4 in Hungary

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

USD 500 m

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 10–250 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

6

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Nincs preferencia / No preference

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

6

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 1,200 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

HUF 1,000 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

3

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

HUF 1–100 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

4

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:
Befektetési szektorok /
Industry preferences:

32

Korai fázis, terjeszkedési fázis, átfordító finanszírozás
Start-up, expansion, turn-around
Ipari ingatlanok rehabilitációja, ipari és innovációs park fejlesztés
Industrial real-estate rehabilitation, industrial and innovation park
development
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DBG

Eclipse Rt.

Cím / Address:

1944 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Gránit torony

Cím / Address:

1123 Budapest, Alkotás Point Irodaház, Alkotás u. 50.

Telefon / Phone:

+36 1 302-9270

Telefon / Phone:

+36 1 489-2286

Fax:

+36 1 302-9273

Fax:

+36 1 489-2201

E-mail:

budapest@dbgee.com

E-mail:

a.szombati@con.hu

Weboldal / Website:

www.dbgee.com

Kontakt / Contact:

Szombati András, Befektetéselemző

Kontakt / Contact:

Béla M. Lendvai-Lintner, Investment Director

Megjegyzések / Remarks:

Az alapot a Concorde Értékpapír Rt. kezeli.

Részvényesek / Investors:

Deutsche Bank, EBRD, DEG, Mitsubishi, Deutsche-Beteiligungs

Megjegyzések / Remarks:

DBG Eastern Europe is a Central and Eastern European focused generalist
private equity firm with over € 100 million currently under management.
DBG Eastern Europe operates from offices in Budapest, Prague and
Warsaw and its investor base is comprised of major institutional investors,
such as Deutsche Bank, EBRD, Mitsubishi Corporation and DEG. The firm
was established in 1996 with the support of German middle market buy-out
firm, Deutsche Beteiligungs AG. DBG Eastern Europeʼs family of funds
are organized to make equity investments in Central and Eastern European
countries, with an anchor presence and investment focus in the Czech
Republic, Hungary and Poland, in addition to investments in Bulgaria,
Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Serbia and Montenegro,
Slovakia and Slovenia. DBG Eastern Europe focuses on later stage
investments such as buy-outs (IBO, MBO, MBI), expansion financing and
industry consolidation transactions.

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 648 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

35%

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

4

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

max USD 0.5 m

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Nincs preferencia / No preference

Cím / Address:

1075 Budapest, Madách Imre út 13-15

Telefon / Phone:

+36 1 235-5120

Fax:

+36 1 235-5129

E-mail:

attila.gyuracz@erste-cf.com

Weboldal / Website:

www.erste-cf.com

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

EUR 67 m + 46 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

5

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 3–10 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

7

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:
Befektetési szektorok /
Industry preferences:

34

Erste Bank Befektetési Rt.

Kontakt / Contact:

Gyurácz Attila

Focus on later stage investments such as buy-outs (IBO, MBO, MBI),
expansion financing and industry consolidation transactions.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

66

Nincs preferencia / No preference

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Nincs preferencia / No preference
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EUROPE Kft.

Euroventures Capital Kft.

Cím / Address:

H-1022 Budapest, Bég utca 3-5.

Cím / Address:

1112 Budapest, Hegyalja u. 168.

Telefon / Phone:

+36 1 326-8256

Telefon / Phone:

+36 1 309-7900

Fax:

+36 1 326-8254

Fax:

+36 1 319-4762

E-mail:

judit@europe-ltd.com

E-mail:

office@euroventures.hu

Weboldal / Website:

www.europe-ltd.com

Weboldal / Website:

www.euroventures.hu

Kontakt / Contact:

Ms. Judit Mihalyi, Partner

Kontakt / Contact:

Csomor Lilian, irodavezető / office manager

Részvényesek / Investors:

Private Individuals

Részvényesek / Investors:

Megjegyzések / Remarks:

Europe Kft. széles körben nyújt pénzügyi tanácsadási és oktatási
szolgáltatásokat. A kockázati tőke piacon tanácsadóként egyaránt szívesen
és eredményesen dolgozunk befektetői és tőke befogadói oldalon. Cégünk
két éve keres befektetési lehetőséget a kelet-európai régióban a 600 millió
USD-os amerikai Capital International Global Emerging Market Private
Equity Fund (CIPEF III) számára.
Europe Ltd. has been providing investment advice to venture capital and private
equity placement since 1997. We work both for foreign investors to identify and
analyze direct investment possibilities and exit from the investments. We have
track record with Hungarian IT, telecommunications and media companies
seeking additional capital or strategic investor-partner. We provide management
consulting to improve shareholdersʼ value. Since 2000, we have been working
together with the USD 600 mn CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL
EMERGING MARKET PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF III) to identify
investment opportunities in Central and Eastern Europe.

ABN AMRO Bank NV, EBRD, EU-Phare, EIF, Credit Suisse Life &
Pensions Nyugdíjpénztár

Megjegyzések / Remarks:

A társaság az Euroventures csoport tagja, 1990-ben alakult, korábban
Antra Kft és ABN AMRO Capital (Hungary) Kft néven müködött. Jelenleg
a Euroventures III L.P. , a Euroventures Danube BV alapok és az ABN
AMRO vállalati befektetési program tanácsadója.
The company was founded in 1990, is the successor of Antra Kft and ABN
AMRO Capital (Hungary) Kft. It is advising ABN AMRO Bankʼs private
equity/venture capital program as well as the following PE/VC funds:
Euroventures Danube BVand Euroventures Hungary III LP

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

6
USD 600 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

more than 50% committed

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

USD 15–50 m kisebbségi tulajdonrészért / minority shareholding only

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

36

Fejlesztő tőke legalább 3 éves, stratégiai tulajdonossal rendelkező stabil
vállalatnak.
Development capital for matured companies with a strategic investor.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

8

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

EUR 77 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

EUR 15 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

5

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 0.5 m – no maximum

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

15+

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:
Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Minden, seed kivételével
All but seed.
Iparági preferenciát nem jelöl meg / Will consider all industries

IT, telecommunication, media, health-care, manufacturing
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Gripen Hungary Holding Kft.

IBH Innovációs és Befektetési Holding Rt.

Cím / Address:

1132 Budapest, Váci út 22-24.

Cím / Address:

1052 Budapest, Régiposta u. 12.

Telefon / Phone:

+36 1 270-0582

Telefon / Phone:

+36 1 266-2181

Fax:

+36 1 270-0584

Fax:

+36 1 266-1489

E-mail:

endre.doszpod@gripen.hu

E-mail:

ibh@ibh.hu

Weboldal / Website:

www.gripen.hu

Kontakt / Contact:

Luka Katalin, elnöki asszisztens

Kontakt / Contact:

Doszpod Endre, Offset Igazgató, Befektetések

Részvényesek / Investors:

Dr. Futó Péter, Futó Gábor, <5% kisrészvényesek

Részvényesek / Investors:

A Saab-Gripen és a British Aerospace cégcsoportok tagjai.
Members of the Saab-Gripen and the British Aerospace groups.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

2

A társaság tevékenysége a magyar Gripen ellentételezési programhoz
kapcsolódik, a Gripen International magyarországi irodája kezeli. A kft.
passzív együtt-befektetési üzletpolitikát folytat jó hírnevű, nemzetközi
hátterű befektetési partnerekkel elsősorban a feldolgozó ipar területén,
fejlesztési tőke típusú tranzakciókban. A kezelt tőke összege kezdetben 2
millió USD, amely 15-18 millió USD-re növekedhet.
The activity of the company is in relation to the Hungarian Gripen offset
program, managed by the Hungarian office of Gripen International. The
kft. follows a passive business policy on co-investment basis with reputable
investing partners with international background, primarily in development
capital type transactions in the processing industry. Initial capital is USD
2 million that can be increased to USD 15-18 million

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

EUR 40 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

EUR 10 m

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 0.5–15 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

3

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Nincs preferencia / No preference

Megjegyzések / Remarks:

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

USD 2 m (to grow to 18)

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

USD 0.1–3 m

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Elsősorban fejlesztési tőke / Primarily development capital

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

38

Elsősorban feldolgozó ipar: szolgáltatások és ingatlan befektetések
kizárva.
Primarily processing industry, services and real estate are excluded.
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iEurope Capital Kft.
Cím / Address:

H-1121 Budapest, Zugligeti út 41.; 1199 Park Avenue, New York, NY
10128

Telefon / Phone:

+36 1 200-4015

Fax:

+36 1 200-5707

E-mail:

laszlo@ieurope.com

Weboldal / Website:

www.ieurope.com

Kontakt / Contact:

Laszlo Czirjak, for more contact see Remarks, Partner

Részvényesek / Investors:

US Private Individuals/Family Offices

Megjegyzések / Remarks:

Further contacts:
Kristina Perkin Davison, Partner & Charles Huebner, Partner
Portfolio companies:
Vatera (VIEH BV) - on line auctions (Operations in Czech, Hungary and
Poland); Asylum Telecom LLC - Broadband telephony (US holding and
certain operations in Hungary; ATECH d.o.o. - design and manufacturing
of electronic components (Slovenia) - Fourth to be announced

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

KBC Private Equity Tanácsadó Kft. / KBC Private Equity NV
Cím / Address:

1051 Budapest, Vigadó tér 1.

Telefon / Phone:

+36 1 483-4090

Fax:

+36 1 483-4089

E-mail:

andras.bodor@kbcpe.hu

Weboldal / Website:

www.kbcpe.hu

Kontakt / Contact:

Bodor András, ügyvezető igazgató / managing director

Részvényesek / Investors:

60% KBC Bank
40% KBC Biztosító /Insurance

Megjegyzések / Remarks:

Equity and / or Mezzanine loan financing

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

25 (21 Brussels, 2 Warsawa, 1 Prague, 1 Budapest)

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

KBC Csoport saját forrásai
KBC Groupʼs own sources

6

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

EUR 400 m

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

Less than USD 10 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

74

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

USD 5 m

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 2–50 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

4

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

9 in 2005

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 0.3–2 m

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

0

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Early, expansion and late stage including buy out.

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Generalist growth fund

40

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Sikeres vállalatok (árbevétel > 3 mrd Ft; pozitív EBITDA)
Well performing companies (sales > EUR 10 m; positive EBITDA)
Minden, ingatlan kivételével.
All, excluding real-estate.
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Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt.

Magyar Fejlesztési Bank Rt. / Hungarian Development Bank Ltd.

Cím / Address:

1053 Budapest, Szép utca 2.

Cím / Address:

1051 Budapest, Nádor utca 31.

Telefon / Phone:

+36 1 486-3230

Telefon / Phone:

+36 1 428-1413

Fax:

+36 1 486-3232

Fax:

+36 1 428-1675

E-mail:

kvfp@kvfp.hu

E-mail:

lakatos.zsolt@mfb.hu

Weboldal / Website:

www.kvfp.hu

Weboldal / Website:

www.mfb.hu

Kontakt / Contact:

Dr. Arató Krisztina, vezérigazgató

Kontakt / Contact:

Lakatos Zsolt, igazgató

Részvényesek / Investors:

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Corvinus Nemzetközi
Befektetési Zrt., MKBBank Rt., Budapest Bank Rt., OTP Bank Rt., Erste
Bank Hungary Nyrt., Hitelgarancia Zrt.

Részvényesek / Investors:

Magyar Állam (100%)

A Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zrt. 3.5 milliárd forint saját tőkével
rendelkezik, amelyet növekedésre képes kis- és középvállalkozásokba fektet be. A fejlesztési tőke befektetésének célja a vállalkozások megerősítése,
innovációs képességének, technológiai fejlődésének elősegítése, hitelképességének és piaci pozíciójának javítása.
The SME Development Financial Company uses its HUF 3,5 billion equity
to invest into SMEs with proven growth potential. The mission of the
Company is to enhance the competitiveness, the innovation capacity and
technological progress of SMEs through equity investments.

Megjegyzések / Remarks:

Megjegyzések / Remarks:

The Hungarian State (100%)
Az MFB Rt. befektetési célcsoportjait elsősorban azon legalább 2 éve
nyereségesen működő magyarországi székhelyű vállalkozások alkotják,
amelyek stabil gazdálkodásúak, növekedésre képesek és pozitív jövedelmezőségi kilátásokkal rendelkeznek, a múltbeli tevékenységük üzemi szinten eredményes, vagy az esetleges múltbeli veszteségek - Gt. 152.§ (3) bekezdése, illetve 243.§ (1) bekezdése szerinti - rendezését a tulajdonos(ok)
vállalják. Tőkebefektetési céltársaság lehet a fentieknek megfelelő tulajdonosok által alapított Projektcég is.
The Hungarian Development Bank Ltd. is primarily focusing on Hungarybased companies, with a positive track record of at least 2 years, that have
stable business performance, show growth capabilities and have positive
profit outlook. Investee companies must have realized positive EBIT in
the past, or their shareholders must compensate for their past negative
profits – according to the Company Law 152. § (3) and 243. § (1). Project
companies, established by shareholders, who meet the above reqirements,
may also be considered.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

7

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 3,500 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

HUF 2,048 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

28

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

HUF 10–100 m

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 54,000 m

5

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

HUF 23,099 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

27

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

HUF 50 m–

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

1

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:
Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:
Befektetési szektorok /
Industry preferences:

42

Működő kis- és középvállalkozások, Start up-ok,
Small and medium size enterprises, start-ups.
Minden szektor, kivétel mezőgazdasági és pénzügyi vállalkozások
All sectors except agriculture and financial services

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

22 (Capital Investments Directorate)
356 (Hungarian Development Bank Ltd.)
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Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

44

Elsősorban gyors fejlődési szakaszban lévő működő vállalatok, illetve
Projektcégek (megfelelő tulajdonosi struktúrával), részletesen kidolgozott
és alátámasztott üzleti tervvel és fejlesztési projektekkel.
Primarily operating companies in development stage, and Project
companies established by experienced shareholders acceptable to the
Bank. Investee companies must have well-developed Business Plan and
investment memorandum.
Szektor-semlegesség (kivétel: mezőgazdasági termelés)
No sector preference (except agriculture)
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Mezzanine Management Kft.
Cím / Address:

1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

Telefon / Phone:

+36 1 328-0538

Fax:

+36 1 268-1526

E-mail:

olah@mezzanine.adatpark.hu

Weboldal / Website:

www.mezzaninemanagement.com

Kontakt / Contact:

Oláh László, ügyvezető

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

3

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

EUR 115 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

EUR 60 m

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 5–15 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

0

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Non start-ups

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Nincs preferencia / No preference
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Mid Europa Partners
Cím / Address:

1088 Budapest, East-West Business Centre, Rákóczi út 1-3., 5. emelet

Telefon / Phone:

+36 1 411-1270

Fax:

+36 1 411-1271

E-mail:

bmihalyi@mideuropa.com

Weboldal / Website:

www.mideuropa.com

Kontakt / Contact:

Botond Mihályi, Investment Officer

Primus Capital Partners LLC
Cím / Address:

1092 Budapest, Raday u. 58.
900 3rd Avenue, New York, NY, 10022, USA

Telefon / Phone:

+36 20 365-0868

Fax:

+36 1 428-9000

E-mail:

zoltan.bruckner@primuscapitalpartners.com

Weboldal / Website:

www.primuscapitalpartners.com

Kontakt / Contact:

Bruckner Zoltán, ügyvezető igazgató,
Primus Capital Advisors Kft.

Részvényesek / Investors:

Includes Alpinvest, ABN-Amro, GIC, AIG Global Investment, AXA,
MetLife, Citigroup, EIB, EBRD, IFC, etc

Megjegyzések / Remarks:

Funds under management: (i) AIG Emerging Europe Infrastructure Fund
L.P., (ii) Emerging Europe Convergence Fund II L.P.

Részvényesek / Investors:

USA magánbefektetők és befektetési alapok

Megjegyzések / Remarks:

A Primus Capital Partners LLC alapkezelője a Hotaka Tanácsadó Kft.

14

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

2

EUR 1,100 m

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

USD 3 m
USD 1.5 m

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:
Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

EUR 530 m (denominated in USD and EUR)

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

13 total / 8 current

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 25–100 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

USD 0.1–0.5 m

6

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

0

Buyout, Replacement Capital

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

korai szakaszú vállalkozások / early stage companies

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

46

Nincs preferencia / No preference

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

5 (Arcus Interactive Group, Sense/Net, VideoCast/Intellio, Nebotrade,
Funzine Média)

Technológia (elektronika, szoftver, biotechnológiai és gyógyszerkutatási
szolgáltatók) és technológia alapú szolgáltatások, média
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Riverside Zrt.
Cím / Address:

1015 Budapest, Batthyány u. 49.

Telefon / Phone:

+36 1 224-9050

Fax:

+36 1 224-9051

Cím / Address:

Immeuble SGAM 170 place Henri Regnault - La Défemse 6
92043 Paris - La Défense Cedex France

Telefon / Phone:

+33 1 5637-8854

Fax:

+33 1 5637-8647

E-mail:

bill.watson@sgaml.com

Weboldal / Website:

www.sgam-ai.com

Kontakt / Contact:

William R. Watson, Chief Investment Officer

Részvényesek / Investors:

WND

3

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

10 for ECE

EUR 150 m

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

EUR 190 m

8

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

EUR 80 m
7

E-mail:

fev@riversideeurope.com

Weboldal / Website:

www.riversideeurope.com

Kontakt / Contact:

Vidovszky Ferenc, vezérigazgató

Megjegyzések / Remarks:
Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:
Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:
Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

Société Générale Asset Management Alternative Investments

Térségi befektető cég: a The Riverside Company (US) – Riverside Europe
Fund

EUR 5–100 m

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

6

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

EUR 5–20 m

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Fejlődésben lévő nyereséges cégek

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

5

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Gyártók / Manufacturing

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Buyouts and expansion capital

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

Nincs preferencia / No preference
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Wallis Zrt.
Cím / Address:

1138 Budapest, Váci út 141. V. emelet

Telefon / Phone:

+36 1 451-4829

Fax:

+36 1 451-4981

E-mail:

nadasi.imola@wallisrt.hu

Weboldal / Website:

www.wallis.hu

Kontakt / Contact:

Kovács Domonkos, Nádasi Imola, asszisztens

Részvényesek / Investors:

Veres Tibor, Nagy György, Noah Steinberg, Bajnai Gordon, felsővezetők

Megjegyzések / Remarks:

A Wallis Rt. stratégiája az aktív tulajdonosi szerepvállaláson alapuló hosszú
távú értékteremtésre, növekedés orientált befektetési politikára épül, ahol a
siker kulcsfontosságú eleme a management szakértelem. A Wallis csoport
több stratégiai alholdinggal rendelkezik (autókereskedelem, ingatlan
fejlesztés és üzemeltetés, reklám és marketing, informatikai szolgáltatások)
rendelkezik. Többségi tulajdonosa továbbá a Graboplast Rt.-nek, amely a
térség egyik vezető lakás-belső burkoló gyártó cége.
The strategy of Wallis Rt. is based on a growth-oriented investment policy
focused on adding value over the long term, and supported by an active
ownership control, where the key to success lies with the expertise of
the firmʼs management. Wallis Rt. owns several strategic sub-holdings
(the activities of the Wallis subholdings include car sales, real estate,
advertising and marketing services and IT services). In addition Wallis Rt.
is the majority owner of Graboplast Rt., which is one of the floor coverings
manufacturers in the region.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

59

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 32,496 m

Eddig befektetett tőke /
Amount already invested:

90%

Portfólió vállalatok száma /
Number of portfolio companies:

78

Befektetési min., max. /
Min., Max. investment:

HUF 100–10,000 m

Exitek száma / Total number
of divestment transactions:

2 in 2004

Célvállalatok életciklus szerint /
Investment stages:

Növekedési fázisban lévő cégek / Growth stage companies

Befektetési szektorok /
Industry preferences:

50

A fentiekben említett ágazatokon túlmenően: távközlés, média, kereskedelem, ingatlan.
In addition to the industries listed above: telecommunications, media,
trading (wholesale/retail) in general, real estates.
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70
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Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gotshal & Manges LLP
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Allen & Overy
Cím / Address:

1075 Budapest Madách I. u. 13-14.,
Madách Trade Center

Telefon / Phone:

+36 1 483-2200

Fax:

+36 1 268-1515

E-mail:

hugh.owen@allenovery.com

Weboldal / Website:

www.allenovery.com

Kontakt / Contact:

Hugh Owen, Partner

Megjegyzések / Remarks:

Allen & Overy is one of the leading international law firms and now has
over 420 partners and over 4,800 staff working in 25 cities worldwide. Our
Central and Eastern European operations are highly integrated and we act
for many of our clients on a region-wide basis. Allen & Overy Budapest
won IFLR's "Hungarian Law Firm of the year" award in 2006 on the basis
of its highly acclaimed work on five complex transactions in 2005. The
Budapest office of Allen & Overy does a large amount of M&A and private
equity in the region. About half of 18 lawyers in our Budapest office are
regularly involved in corporate/M&A and private equity work.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

Berecz & Andrékó Linklaters
Cím / Address:

1054 Budapest, Széchenyi rakpart 3.

Telefon / Phone:

+36 1 428-4400

Fax:

+36 1 428-4444

E-mail:

csaba.berecz@linklaters.com

Weboldal / Website:

www.linklaters.com

Kontakt / Contact:

Dr. Berecz Csaba, ügyvezető partner / managing partner

Vállalat típusa / Activity type:

Ügyvédi Iroda / Law Firm

Megjegyzések / Remarks:

A Berecz & Andrékó Linklaters, a Linklaters budapesti irodája. A Linklaters
az egyik vezető globális jogi tanácsadó cég, amely a világ számos országában nyújt tanácsot társasági jogi, finanszírozási és más jogterületekre szakosodott csoportjain keresztül. Jogászaink vezető vállalatokkal, befektetési
bankokkal és más főbb intézményekkel dolgoznak együtt, ügyfeleink igényeit a kiemelkedő színvonalú tanácsadás és a technika innovatív hasznosítása útján igyekszünk kielégíteni. A Berecz & Andrékó Linklaters teljes
körű jogi szolgáltatást nyújt számos szakterületen, beleértve a társasági jog,
a pénzügyek joga, bankjog, értékpapírjog, projektfinanszírozási jog, M&A,
telekommunikációs jog, adójog és ingatlanjog területét.
Berecz & Andrékó Linklaters is the Budapest office of Linklaters. Linklaters
is one of the leading global law firms, with first-class corporate, finance
and specialist practises operating throughout the world. Our lawyers
work closely with leading corporates, investment banks and other major
institutions offering the highest quality advice and innovative use of
technology to meet our clients" needs. Berecz & Andrékó Linklaters provides
a full service in a broad range of practice areas including corporate,
finance, banking, securities, project finance, M&A, telecommunications,
tax and real estate.

18

BDO Forte Adó- és Pénzügyi Tanácsadási Kft.
Cím / Address:

1126 Budapest, Nagy Jenő u. 10.

Telefon / Phone:

+36 1 235-3010

Fax:

+36 1 266-6438

E-mail:

office@bdo.hu

Weboldal / Website:

www.bdo.hu

Kontakt / Contact:

Rajné Adamecz Ildikó (ildiko.raj@bdo.hu), Pénzügyi tanácsadási igazgató

Részvényesek / Investors:

Magyar magánszemélyek

Megjegyzések / Remarks:

A BDO Forte Adó és Pénzügyi Tanácsadási Kft. elérhető még
a +36 1 235-3090-es telefonszámon is.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

54

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

30

40

55

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET
HUNGARIAN VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET
HUNGARIAN VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

CA IB Tőkepiaci Tanácsadó Rt. / CA IB Corporate Finance Ltd.

CIB Bank Zrt. / CIB Bank Ltd.

Cím / Address:

1065 Budapest, Nagymező u. 44. 7. em.

Cím / Address:

1027 Budapest, Medve u. 4-14

Telefon / Phone:

+36 1 301-5155

Telefon / Phone:

+36 1 457-6800

Fax:

+36 1 301-5151

Fax:

+36 1 212-5309

E-mail:

mesterz@ca-ib.com

E-mail:

cib@cib.hu

Weboldal / Website:

www.ca-ib.com

Weboldal / Website:

www.cib.hu

Kontakt / Contact:

Mester Zoltán, ügyvezető igazgató / managing director

Kontakt / Contact:

Berecz Kristóf, Ügyvezető Igazgató

Részvényesek / Investors:

CA IB Corporate Finance Beratungs GmbH

Megjegyzések / Remarks:

A CA IB Tőkepiaci Tanácsadó Rt. a CA IB csoport corporate finance tevékenységért felelős társasága Magyarországon. A CA IB a piac vezető
szereplője, tevékenysége a befektetési banki szolgáltatások teljes körét felöleli, többek között a vállalatfelvásárlási, -eladási, tanácsadási és értékelési
szolgáltatásokat, nyilvános felvásárlásokat, hitel és tőkeági finanszírozás
megszervezését.
CA IB Corporate Finance Ltd. is the corporate finance arm of the CA IB group
in Hungary. CA IB is a market leader offering comprehensive investment
banking services, including mergers and acquisitions, advisory and
valuation services, public takeovers, arranging equity and debt financing.

Részvényesek / Investors:
Megjegyzések / Remarks:

Banca Intensa (100%)
A CIB Bank Rt. szervezetén belül önálló üzletág keretében – Befektetési
Banki Üzletág – a CIB teljes körű befektetési banki szolgáltatási tevékenységet nyújt ügyfelei számára. A Befektetési Banki Üzletág által biztosított
befektetési szolgáltatási tevékenység kiterjed többek között az alábbi területekre:
– Tanácsadás vállalkozásoknak a tőkeszerkezettel kapcsolatban,
továbbá
– tanácsadás és szolgáltatás a vállalkozások egyesülésével, szétválásával
és
– a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatban,
– értékpapír forgalomba hozatalának, valamint a részvénytársaság felvásárlásának szervezése és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások,
– befektetési tanácsadás, kivásárlási hitel nyújtása,
– vállalatértékelés.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

CA IB hun 8
Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

56
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CMS Cameron McKenna LLP (Hungarian Office)

Concorde Értékpapír Rt.

Cím / Address:

1053 Budapest, Ybl Palota Károlyi Mihály u. 12.

Cím / Address:

1123 Budapest, Alkotás u. 50. Alkotás Point Irodaház

Telefon / Phone:

+36 1 483-4800

Telefon / Phone:

+36 1 489-2286

Fax:

+36 1 483-4801

E-mail:

a.szombati@con.hu

E-mail:

katalin.kovacs@cms-cmck.com

Weboldal / Website:

www.con.hu

Weboldal / Website:

www.law-now.com

Kontakt / Contact:

Szombati András, Eclipse Rt. vezérigazgató

Kontakt / Contact:

Katalin Kovács, Marketing Asistant

Vállalat típusa / Activity type:

Értékpapírtörvény szerinti befektetési társaság

Vállalat típusa / Activity type:

Ügyvédi Iroda / Law firm
Dr. Gabriella Ormai, Managing Partner
(gabriella.ormai@cms-cmck.com)
Dr. Erika Papp, Partner
(erika.papp@cms-cmck.com)
Robert Hayhurst, Partner
(robert.hayhurst@cms-cmck.com)
Dr. Ferenc Mátrai, Partner
(ferenc.matrai@cms-cmck.com)
Dr. Anikó Kircsi, Partner
(aniko.kircsi@cms-cmck.com
Dr. Gábor Czike, Partner
(gabor.czike@cms-cmck.com)
Dr. Balázs Kökény, Partner
(balazs.kokeny@cms-cmck.com)

Megjegyzések / Remarks:

A közvetítő szakma képviselőjeként a kockázati tőke iparághoz elsősorban
pénzügyi tanácsadói valamint az exithez kapcsolódóan M&A és tőkepiaci
szolgáltatásainkkal kapcsolódunk. Több eddigi tranzakciós szolgáltatásunk
referenciája alapján számos jelenleg folyó üzletben vagyunk érdekeltek.
As a brokerage business, our links to the venture capital sector come mainly
in the form of financial consultancy services, along with M&A and equity
market services connected with business sales. As a result of advising on
several transactions to date, Concorde is currently involved in a number of
ongoing deals.

Megjegyzések / Remarks:

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

58

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

70

A CMS Cameron McKenna LLP magyarországi irodája a CMS nemzetközi hálózat tagja, amely világszerte 24 ország 55 városában 130 partnerrel
és 700 jogásszal áll ügyfelei rendelkezésére. A CMS Cameron McKenna
ügyfelei többek között bankok, stratégiai és pénzügyi befektetők, biztosító
társaságok, energetikai cégek, kereskedelmi és termelő vállalatok, valamint
távközlési társaságok. .Az iroda magyar és külföldi ügyvédei évek óta részt
vesznek tőkebefektetésekkel, cég egyesülésekkel és kiválásokkal, valamint
kockázati tőke tranzakciókkal kapcsolatos tanácsadásban.
The Hungarian Office of CMS Cameron McKenna LLP is part of the CMS
network. With a presence in 24 countries and 55 cities worldwide, we can
support you wherever you are with a resource of 130 partners and 700
legal advisers. CMS Cameron McKenna acts for a wide range of investors
and commercial clients, both international and domestic, including
banks, private equity investors, insurance companies, trading companies,
manufacturing companies and companies in the energy (electricity and
gas) and telecom sectors. Our Hungarian and foreign lawyers regularly
work on M&A and venture capital transactions.
99/49 prof.

59

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET
HUNGARIAN VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET
HUNGARIAN VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

Concorde Vállalati Pénzügyek Kft

Deloitte Rt.

Cím / Address:

1123 Budapest, Alkotás u. 50. Alkotás Point Irodaház

Cím / Address:

1068 Budapest, Dózsa György út 84/C

Telefon / Phone:

+36 1 489-2310

Telefon / Phone:

+36 1 428-6800

Fax:

+36 1 489-2311

Fax:

+36 1 428-6801

E-mail:

ccf@con.hu

E-mail:

bjaszkuti@deloitteCE.com

Weboldal / Website:

www.concordert.hu

Weboldal / Website:

www.deloitte.com/hungary

Kontakt / Contact:

Radó Márk, igazgatóhelyettes

Kontakt / Contact:

Jászkúti Bertalan, financial advisory director

Vállalat típusa / Activity type:

Independent Corporate Finance/Mergers & Acquisitions Advisory Firm

Vállalat típusa / Activity type:

Megjegyzések / Remarks:

A Concorde Vállalati Pénzügyek a magyar piac egyik vezetõ pénzügyi
tanácsadó/corporate finance társasága, a legnagyobb független magyar
befektetési bank, a Concorde Értékpapír Rt. szerves része. A társaság M&A,
nyilvános és zártkörű forgalomba hozatalokhoz, nyilvános felvásárlási
ajánlatokhoz, kockázati- és magántőke-befektetésekhez kapcsolódó,
valamint általános pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújt ügyfelei
számára, szükség esetén építve anyavállalata, a Concorde Értékpapír Rt.
erőforrásaira. A CCF alapvető céljának tekinti, hogy a dinamikusan fejlődő
magyar kis- és középvállalatokat támogassa a növekedéshez szükséges
tőkéhez való hozzájutásban.
Concorde Corporate Finance (CCF) is one of the most active players in
corporate finance and M&A in Hungary. The company is member of the
Concorde group, the leading independent investment bank in Hungary.
CCF offers its corporate- and institutional clients the full range of corporate
finance advisory services, covering mergers and acquisitions, public- and
private equity capital raisings, public takeover offers and general financial
advice – where appropriate drawing on the resources of its parent company,
Concorde Securities. One of CCFʼs core activities is helping dynamic small
and medium-sized Hungarian companies to raise financing for growth.

Pénzügyi Tanácsadás
Financial Advisory Services

Megjegyzések / Remarks:

Részvényesek: D&T Partners A Pénzügyi Tanácsadó Részleg olyan cégeknek nyújt speciális szolgáltatásokat, amelyek 2 m USD feletti kockázati
illetve fejlesztési tőkét keresnek. A szolgáltatásaink magukba foglalják a
következőket: piaci elemzés, üzleti terv, exit alátámasztás készítése, kapcsolat-rendszerek átszervezése, szokásos befektetési banki szolgáltatások úgymint értékesítési dokumentumok készítése, befektető keresés,
üzletérékelés, tranzakció strukturálása és segítség a tárgyalásokhoz, valamint lezáráshoz.
The Financial Advisory Group specializes in assisting companies looking
for venture and development equity of over USD 2 m. Services include:
market studies, business plans, exit validation, relationship restrucuting,
and customary investment banking services, including preparation of sales
materials, investor searches, valuation, deal structuring, and negotiation
and closing support.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

60

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

21

10
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EQUILOR Befektetési Zrt.

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD)

Cím / Address:

1037 Budapest, Montevideo u. 2/C

Cím / Address:

1072 Budapest, Rákóczi út 42.

Telefon / Phone:

+36 1 430-3980

Telefon / Phone:

+36 1 486-3020

Fax:

+36 1 430-3981

Fax:

+36 1 486-3030

E-mail:

balint.szecseni@equilor.hu

E-mail:

HargitaZ@EBRD.com

Weboldal / Website:

www.equilor.hu

Weboldal / Website:

www.ebrd.com

Kontakt / Contact:

Szécsényi Bálint, Corporate Finance Igazgató

Kontakt / Contact:

Hargitai Zsuzsanna, képviseletvezető

Vállalat típusa / Activity type:

Pénz- és tőkepiaci befektetési társaság

Vállalat típusa / Activity type:

Megjegyzések / Remarks:

Az Equilor Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde alapító tagjaként 1990
óta áll lakossági és intézményi ügyfelei rendelkezésére professzionális,
ügyfélközpontú és személyre szabott befektetési szolgáltatásaival. Célunk,
hogy munkatársaink több évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalatára
alapozva ügyfeleink megtakarításait a leghatékonyabb és legbiztonságosabb
instrumentumok segítségével gyarapítsuk, valamint pénzügyi tanácsainkkal
segítsük a legjobb döntések meghozatalában, megfelelve a legegyedibb
elvárásoknak is.

Development Capital (direct investments), Fund Investor and
co-investments with partner funds.

Részvényesek / Investors:

60 ország + Európai Közösség + Európai Befektetési Bank
60 countries + European Community + European Investment Bank

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

1062 Budapest, Andrássy út 64. Hungary

Telefon / Phone:

+36 1 428-7111

Fax:

+36 1 428-7100

E-mail:

amester@ssd.com

Weboldal / Website:

www.ssd.com

Kontakt / Contact:

Dr. Mester Ákos, ügyvéd / attorney-at-law

Vállalat típusa / Activity type:

Ügyvédi iroda / law firm

Megjegyzések / Remarks:

Az 1890-ben alapított Squire Sanders teljes körű jogi szolgáltatást nyújtó
globális jogi cég, amely 27 irodával és több mint 750 ügyvéddel rendelkezik,
világszerte több mint 30,000 ügyfél részére végzett szolgáltatásai révén a
világ 115 országában fejti ki tevékenységét. A Squire Sanders budapesti
irodája az egyik legnagyobb jogi cég Magyarországon.
Founded in 1890, Squire Sanders is a full service global law firm having
more than 750 attorneys in 27 strategically located offices worldwide and
providing counsel to more than 30,000 clients in 115 countries. Squire
Sanders is one of the largest law firms in Hungary.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

62
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Gutmann Magyarország Befektetési Tanácsadó Rt.
28

Erős Ügyvédi Iroda / Squire Sanders & Dempsey L.L.P.
Cím / Address:

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

30

Cím / Address:

1023 Budapest, Bolyai u. 13.

Telefon / Phone:

+36 1 346-7010

Fax:

+36 1 346-7019

E-mail:

istvan.kerekes@gutmann.at

Weboldal / Website:

www.gutmann.at

Kontakt / Contact:

Kerekes István, igazgató

Vállalat típusa / Activity type:

Nemzetközi privátbanki szolgáltatások.

Részvényesek / Investors:

Bank Gutmann AG

Megjegyzések / Remarks:

A Gutmann Magyarország Rt. az 1922-es alapítású Bank Gutmann AG.
osztrák privátbank magyarországi befektetési tanácsadó irodája. A Bank
Gutmann Ausztria egyik vezető privátbankja, amely megkülönböztetett figyelemmel, szakértelemmel és diszkrécióval összesen 7,5 milliárd eurónyi
vagyont kezel magán és intézményi ügyfelei részére.
A Gutmann Magyarország Rt. a bécsi anyabankkal együttműködve a következő szolgáltatásokat biztosítja ügyfelei részére:
– számlavezetés magán és vállalati ügyfelek részére
– vagyonkezelés és lombard hitelezés
– értékpapír-kereskedelem
– nemzetközi adótanácsadás
– vállalati pénzügyi tanácsadás

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

4
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Invescom Corporate Finance

InvestLife Európai és Tengerentúli Tőkebefektető Zrt.

Cím / Address:

1026 Budapest, Endrődi S. u. 48.

Cím / Address:

Levélcím és iroda: 1133 Budapest, Váci út 110.

Telefon / Phone:

+36 1 275-1116

Telefon / Phone:

+36 1 239-1948

Fax:

+36 1 275-1171

Fax:

+36 1 239-1949

E-mail:

info@invescom.hu

E-mail:

investlife@t-online.hu, investlife@investlife.hu

Weboldal / Website:

www.invescom.hu

Weboldal / Website:

www.investlife.hu

Kontakt / Contact:

Siklósi Zoltán, ügyvezető igazgató

Kontakt / Contact:

Mayer László, befektetési tanácsadó

Vállalat típusa / Activity type:

Vállalati pénzügyi és származékos termék tanácsadás
Corporate Finance and Derivatives advisory services

Vállalat típusa / Activity type:

Pénzügyi, stratégiai tanácsadás tőkét bevonni kívánó cégeknek. Befektetési
célpontok keresése befektetőknek. Vagyonkezelés.

Részvényesek / Investors:

Siklósi Zoltán, Gidófalvy Elemér

Részvényesek / Investors:

Megjegyzések / Remarks:

2000 januárjában alakult független pénzügyi tanácsadó társaság. A szolgáltatások fókusza: zártkörű tőkeemelések, tőkestruktúrát érintő tanácsadás,
vállalatfelvásárlási (M&A) és általános pénzügyi és stratégiai tanácsadás.
Kockázatkezelési és származékos termék tanácsadás.
Independent corporate finance boutique established January 2000.
Advisory focus: equity private placements, capital restructurings, M&A
advisory and general financial and strategic advisory. Risk management
and derivatives advisory.

80 % Image Consulting és Marketing Kft.
20 % Dr. Boródi Ferenc magánszemély.

Megjegyzések / Remarks:

A társaság egyfajta "befektetési butik" jelleggel nagy gyakorlatot szerzett
0.5–3 millió USD befektetési értékű tranzakciók megszervezésében, lebonyolításában is. Befektetési célpontjai többek között: gépipari, elektronikai
végtermék és alkatrész-gyártó vállalatok, kereskedelmi és lakóparki ingatlanfejlesztések, pénzügyi szolgáltató cégek, flexografikusan felül nyomtatott hajlékonyfalú csomagolóanyagokat gyártó vállalatok. Kogenerációs,
kapcsolt hő és villamos-energia termelő, gázmotoros energiatermelő cégek
és ilyen befektetések finanszírozása. Kapcsolódó befektetések: Credicet
Fejlesztési Zrt. PilisPack Csomagolástechnikai Zrt. CHP-I. Helyi Energiaszolgáltató Kft. Újpalotai Energia Befektető Kft. (CHP-Erőmű Kft.) 2004.
évben értékesítette a kábeltelevíziós vállalatokban birtokolt részvényhányadát és üzletrészeit. (ViDaNet Rt. Kis-Astrasat Kft.)

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

5

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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K&H Bank, Corporate Finance

Kerekes Pénzügyi Tanácsadó Kft. / Kerekes Financial Advisory Ltd.

Cím / Address:

1051 Budapest, Vigadó tér 1. 130. szoba

Cím / Address:

1052 Budapest, Boróka u. 7/A

Telefon / Phone:

+36 1 328-9541

Telefon / Phone:

+36 20 932-8616

Fax:

+36 1 328-9592

Fax:

+36 1 325-6635

E-mail:

gyorgy.herczku@khb.hu

E-mail:

istvan@kerekes.net

Weboldal / Website:

www.khb.hu

Weboldal / Website:

www.kerekes.net

Kontakt / Contact:

Herczku György, Corporate Finance vezető/Head of Corporate Finance

Kontakt / Contact:

Kerekes István, Ügyvezetõ igazgató / Managing Director

Vállalat típusa / Activity type:

Bank

Vállalat típusa / Activity type:

Részvényesek / Investors:

KBC N.V. – 100%

Megjegyzések / Remarks:

A K&H Corporate Finance – elõdein keresztül – 1993 óta a hazai Corporate
Finance piac egyik meghatározó szereplõje. Szakértõ gárdánk tagjai kiváló
M&A, tõkepiaci és magántõkés tapasztalatokkal rendelkeznek.
K&H Corporate Finance, through its predecessors, has been a key player
in the local Corporate Finance market since 1993. Our Team members
have excellent experience in M&A, Capital Markets and Private Equity
transactions.

Pénzügyi tanácsadás nemzetközi privátbanki szolgáltatások, adótervezés,
vállalatértékesítés és magántõke befektetés területén.
Financial advisory services at international private banking, tax
planning, mergers and acquisitions and private equity investments.

Részvényesek / Investors:

Kerekes István

Megjegyzések / Remarks:

A Kerekes Kft. olyan magánszemélyek és vállalkozók számára ajánlja
szolgáltatásait, akiknél komplex formában jelennek meg a privátbanki,
adótanácsadási és vállalatértékesítési illetve finanszírozási kérdések.
Kerekes Ltd. recommends its advisory services to those private individuals
and entrepreneurs, who requires complex services at private banking,
tax advisory and corporate finance areas.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

5
Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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Keystone Integrated Solutions

Köves Clifford Chance Ügyvédi Iroda

Cím / Address:

1052 Budapest, Vármegye u. 3-5.

Cím / Address:

1075 Budapest, Madách Trade Center, Madách I. út 14

Telefon / Phone:

+36 1 484-8100

Telefon / Phone:

+36 1 429-1300

Fax:

+36 1 484-8101

Fax:

+36 1 429-1390

E-mail:

robert.line@keystone.hu

E-mail:

istvan.lanchidi@cliffordchance.com

Weboldal / Website:

www.keystone.hu

Weboldal / Website:

www.cliffordchance.com

Kontakt / Contact:

Robert D. Line, Managing Director

Kontakt / Contact:

Lánchidi István, Senior lawyer

Vállalat típusa / Activity type:

A cég Internet-alapú, stratégiai jellegű üzleti alkalmazásokat, illetve Internet hozzáférési szolgáltatásokat kínál. A kapcsolt vonali, ADSL alapú
valamint bérelt vonali Internet szolgáltatások célcsoportját elsősorban a
magyarországi központú cégek képezik, míg a magasan képzett tanácsadókból és programozókból álló csapatra épített egyedi Internetes alkalmazásokat főként közép-és nyugat-európai multinacionális cégek számára
fejlesztik. A cég honlapján további részletes információk találhatók mind a
vállalatról, mind az általa kínált szolgáltatásokról a legfontosabb projektek
bemutatásával és referenciákkal alátámasztva.
Keystone offers Internet access and custom programming services.
Keystone provides dial, ADSL, leased line and wireless Internet connectivity
to companies primarily located in Hungary and custom business solutions
through a skilled team or consultants and developers to multinational
companies operating throughout Western and Central Europe. A complete
company profile, details of Keystones services and representative projects,
and customer testimonials can be found on its website.

Vállalat típusa / Activity type:

Ügyvédi Iroda
Law Firm

Megjegyzések / Remarks:

A Clifford Chance a 90-es évek elejétõl kezdve nyújt jogi tanácsadást Magyarországon, a budapesti iroda 1993-ban alakult.
A Köves Clifford Chance Magyarország egyik vezetõ nemzetközi jogi
tanácsadó cége, amely jelenleg 35 ügyvédet és ügyvédjelöltet valamint 1 adótanácsadot alkalmaz. Az iroda munkáját 4 partner vezeti.
Magyar és nemzetközi ügyvédeink az alábbi területekre szakosodva nyújtanak jogi tanácsadást:
Vállalatfelvásárlások és egyesülések; tõke- és értékpapírpiaci tranzakciók;
private equity, általános társasági és kereskedelmi jog; bank- és pénzügyi
jog; energiajog; távközlés és informatikai jog; IP; Internet és e-commerce;
ingatlanjog; peres ügyek.
Clifford Chance has been active in Hungary since the early 1990ʼs, the
office in Budapest was established in 1993.
Today, Köves Clifford Chance is one of Hungaryʼs leading international
law firms currently employing 35 lawyers and trainee lawyers and 1 tax
advisor. The office is managed by 4 partners being responsible for various
practice areas.
The office is organised into practice areas and specialised product and
industry groups to advise on the following areas:
Mergers and acquisitions; capital markets and securities; private equity,
general corporate and commercial; banking and finance; energy and
natural resources; telecom and IT; intellectual property; Internet and ecommerce; real estate; litigation.
Total staff: 70 Professional staff: 35 lawyers, 1 tax advisor

Részvényesek / Investors:

A cég 100 %-a magántulajdonban van.
The company is 100% privately held.

Megjegyzések / Remarks:

A vállalkozást a tulajdonosok 2002. decemberében visszavásárolták
a Telenortól.
The company was reacquired from Telenor in December 2002.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

40

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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KPMG

Magánbankár Pénzügyi Tanácsadó Kft. / Maganbankar Financial Advisory Ltd.

Cím / Address:

1139 Budapest, Váci út 99.

Cím / Address:

1027 Budapest, Kapás u. 11-15., Hungary

Telefon / Phone:

+36 1 887-7100
+36 1 270-7100

Telefon / Phone:

+36 1 202-1470

Fax:

+36 1 202-1471

Fax:

+36 1 887-7101
+36 1 270-7101

E-mail:

maganbankar@maganbankar.hu

E-mail:

info@kpmg.hu

Weboldal / Website:

www.maganbankar.hu, www.macee.net, www.imap.com

Weboldal / Website:

www.kpmg.hu

Kontakt / Contact:

Préda István, ügyvezető igazgató

Kontakt / Contact:

lásd megjegyzések,

Vállalat típusa / Activity type:

Cégértékesítési és tőkebevonási tanácsadás
M&A and Capital Raising Advisory

Vállalat típusa / Activity type:

Könyvvizsgálat, Könyvviteli szolgáltatások, Adótanácsadás, Üzleti
tanácsadás, Pénzügyi tanácsadás, Informatikai tanácsadás, Számviteli
tanácsadás, Stratégiai tanácsadás

Részvényesek / Investors:

Préda István, Préda Teodóra, Almási Levente

Megjegyzések / Remarks:

2 milliárd forintot meghaladó éves árbevételű magyar tulajdonú vállalatok
és tulajdonosaik számára nyújtunk tőkebevonási és cégértékesítési
szolgáltatásokat.
A Magánbankár Kft. a www.imap.com és a www.macee.net vállalatfinanszírozási hálózatok tagjaként 24 európai ország szakmai és pénzügyi befektetőihez nyújt hozzáférést ügyfelei számára.
We raise capital for, and help sell Hungarian owned companies with sales
turnover of HUF 2 billion or more.
Maganbankar is the exclusive Hungarian partner of www.imap.com
and www.macee.net giving our clients access to European strategic and
financial investors in 24 countries.

Részvényesek / Investors:

Partnership

Megjegyzések / Remarks:

Robert Stöllinger, Managing Partner
Robert.Stollinger@kpmg.hu
Mark Bownas, Deputy Senior Partner
Mark.Bownas@kpmg.hu
A KPMG szakmai szolgáltatást nyújtó társaságok globális hálózata. A világszerte mintegy 94 000 munkatársat alkalmazó KPMG-tagirodák 148
ország 717 városában nyújtanak könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási
szolgáltatásokat. A magyarországi KPMG 425 munkatársat foglalkoztat – a
KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálati és számviteli szolgáltatásokat, míg
a KPMG Tanácsadó Kft. széles körű adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális társaságok, kormányzati szervek,
valamint külföldi befektetők számára.
KPMG is the global network of professional services firms. With nearly
94,000 people worldwide, KPMG member firms provide audit, tax and
advisory services from 717 cities in 148 countries. The Budapest practice
today employs 425 staff, with KPMG Hungária Kft. offering audit services
and KPMG Tanácsadó (Advisory) Kft. offering comprehensive tax and
advisory services for Hungarian and multinational companies, government
entities and inward investors.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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Professional Staff:
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Magyar Innovációs Szövetség

Martonyi és Kajtár, Baker & McKenzie

Cím / Address:

1036 Budapest, Lajos u. 103.

Cím / Address:

1062 Budapest, Andrássy út 102

Telefon / Phone:

+36 1 453-6572

Telefon / Phone:

+36 1 302-3330

Fax:

+36 1 240-5625

Fax:

+36 1 302-3331

E-mail:

innovacio@innovacio.hu

E-mail:

pal.takacs@bakernet.com

Weboldal / Website:

www.innovacio.hu

Weboldal / Website:

www.bakerinfo.com

Kontakt / Contact:

Dr. Pakucs János, Elnök

Kontakt / Contact:

Dr. Takács P. Pál, nemzetközi partner

Vállalat típusa / Activity type:

Egyesület

Vállalat típusa / Activity type:

Ügyvédi iroda / Law firm

Megjegyzések / Remarks:

A Magyar Innovációs Szövetség missziója, hogy az innováció a gazdaság
növekedésének legfontosabb hajtóerejévé váljon, és ezért legfőbb céljának
az innováció versenyképesség-javító, gazdaságélénkítő szerepének érvényre juttatását szabta meg. Tevékenysége kétirányú: szakmai érdekképviselet,
érdekérvényesítés; az innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények szervezése, szolgáltatások biztosítása.
The mission of the Hungarian Association for Innovation is to turn
innovation into the most important driving force for economic growth,
and therefore its principal aim is to ensure that the potential of innovation
to improve competitiveness and inject vigour into the economy is fully
harnessed. The Association is represented on the Prime Ministerʼs Scientific
Advisory Board, in the Prime Ministerʼs Office, in the National Committee
for Technological Development and in the Hungarian Accreditation
Committee.

Megjegyzések / Remarks:

A Baker & McKenzie nemzetközi irodahálózata jelenleg 36 országban 66
irodát foglal magában, több mint 4400 jogászt foglalkoztat, mintegy 625
partner vezetésével mûködik.
Budapesti irodáját 1987-ben nyitotta meg, amely a gazdasági jogi ügyek
teljes spektrumát átfogóan nyújt jogi szolgáltatásokat, széleskörû hazai
és nemzetközi tapasztalatokra alapozva. A Martonyi és Kajtár Baker &
McKenzie kiemelkedõ tapasztalatokkal rendelkezik kockázati tõke befektetések, magántõke tranzakciók, vállalatfelvásárlások és egyesülések,
vegyesvállalatok és stratégiai együttmûködések, valamint általános társasági jogi ügyek és a vállalati pénzügyek minden területén.
Baker & McKenzie"s international legal network, currently comprising
66 offices 36 countries, employs over 4400 legal professionals and is led
by more than 625 international partners. Drawing on broad local and
international experience, the Budapest Office, opened in 1987, provides
legal services across the full range of business law. Martonyi és Kajtár
Baker & McKenzie has significant experience in co-ordinating venture
capital investments, private equity transactions, mergers and acquisitions,
joint ventures and strategic alliances, general corporate and corporate
finance matters.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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Modern Products Corporate Finance Kft.
Cím / Address:

1021 Budapest, Bölöni György u. 22.

Telefon / Phone:

+36 1 457-0823

Fax:

+36 1 202-2352

E-mail:

gsembery@modern-products.net

Weboldal / Website:

www.modern-products.net

Kontakt / Contact:

Sembery György

Vállalat típusa / Activity type:
Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

M&A Tanácsadás, Corporate Finance Tanácsadás,
Magán tőke Finanszírozás

PCA Capital Advisors
Cím / Address:

Wallstrasse 14, D-61348 Bad Homburg v. d. Höhe
/Teve u. 1/D 46. H-1139 Budapest/

Telefon / Phone:

+36 1 787-1457

Fax:

+36 1 787-1457

E-mail:

bjoern.ehring@pca-capital.com

Weboldal / Website:

www.pca-capital.com

Kontakt / Contact:

Björn Ehring, Managing Partner
Marcell Veidner, Head of Budapest office

Vállalat típusa / Activity type:

Independent Corporate Finance /
Mergers & Acquisitions Advisory Firm

Megjegyzések / Remarks:

As an independent corporate finance boutique PCA offers its corporate
clients the full range of corporate finance advisory services, namely
M&A advisory, IPO advisory, public and private equity financing, capital
restructuring and general financial and strategic advisory.
One of PCAs core activities lies in supporting dynamically growing small
and medium-sized Hungarian companies to raise expansion capital from
Western European investors.
PCA Capital Advisors egy független corporate finance tanácsadó cég, mely
a dinamikusan növekvő, technológiai KKV-k és e területen aktív befektetők
számára kínálja szolgáltatásait, nevezetesen M&A tanácsadás, IPO
tanácsadás, kockázati-és magántőke bevonásával kapcsolatos tanácsadás,
közép távú finanszírozási tanácsadás.

4

Partos & Noblet
Cím / Address:

1051 Budapest, Szent István tér 11/B.

Telefon / Phone:

+36 1 505-4480

Fax:

+36 1 505-4485

E-mail:

partos@partosnoblet.hu

Kontakt / Contact:

Dr. Partos László, Managing partner

Vállalat típusa / Activity type:

Ügyvédi Iroda
Law Office

Megjegyzések / Remarks:

Partos & Noblet provides clear, concise and practical advice based on an
in-depth knowledge of the legal, regulatory and commercial environments
within which our clients operate. Partos & Noblet offers complete
Hungarian and English law advisory services and has the resources to
undertake very substantial transactions in any of the fields of its expertise.
The firm operates to the highest world-wide professional standards.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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PricewaterhouseCoopers Kft.

Réczicza White & Case LLP

Cím / Address:

1077 Budapest, Wesselényi u. 16.

Cím / Address:

1061 Budapest, Andrássy út 11.

Telefon / Phone:

+36 1 461-9100

Telefon / Phone:

+36 1 488-5200

Fax:

+36 1 461-9114

Fax:

+36 1 488-5299

E-mail:

margaret.dezse@hu.pwc.com

E-mail:

ekeller@whitecase.com

Weboldal / Website:

www.pwcglobal.com/hu

Weboldal / Website:

www.whitecase.com

Kontakt / Contact:

Margaret Dezse, partner,
Geiszt Ferenc, senior manager

Kontakt / Contact:

Edward Keller, Associate

Vállalat típusa / Activity type:

Ügyvédi Iroda / Law Firm

Vállalat típusa / Activity type:

Vállalati pénzügyi tanácsadás, audit, adó és jogi, és vezetési tanácsadás.
Corporate finance, audit, tax and legal, and management consultancy
services.

Megjegyzések / Remarks:

Megjegyzések / Remarks:

Cégünk üzleti tanácsadást nyújt vállalatoknak, pénzügyi befektetőknek és
menedzsment tulajdonában lévő cégeknek. Vezető tanácsadóként működünk közre vállalat vásárlási és eladási megbízásokban. A tranzakció minden szakaszában támogatjuk ügyfeleinket, beleértve az üzleti értékelést,
adózási kérdéseket és cégátvilágítást.
Provides business advice to corporations, financial investors, and
management owned companies. Lead advisors on sale and buy mandates.
Supports clients through every aspect of a transaction, including valuation,
tax structuring and due diligence.

A White & Case LLP-t 1901-ben a New York-i Wall Street-en alapították
és ma több mint 2000 jogászt foglalkoztat a világ 24 országában működő
38 integrált irodai rendszerében a világ jelentős kereskedelmi és pénzügyi
központjaiban. A White & Case 1991 óta van jelen Magyarországon, kezdetben közvetlenül, jelenleg pedig a Réczicza White & Case LLP irodával
együttműködve. A Réczicza White & Case az egyik legnagyobb Magyarországon működő nemzetközi ügyvédi iroda. Az iroda Magyarországon és
külföldön végzett és gyakorlatot szerzett jogászai munkájuk során a jog
számos területén magas szintű ismeretet igénylő ügyletekben vesznek részt
és összetett, precedens értékű jogi feladatokat oldanak meg. Az iroda a jogi
tevékenységek széles körét látja el, amelyek közül az alábbi területeken
kiemelkedő gyakorlattal rendelkezik: vállalatfelvásárlás és vállalategyesítés, vegyesvállalatok alapítása és képviselete; tőkepiaci műveletek; banki
és pénzügyi szolgáltatások; kockázati tőkebefektetés; energiapiaci, infrastruktúra- és projekt-finanszírozás; telekommunikáció, média és szellemi tulajdonjog; ingatlanügyletek; Európa Uniós és versenyjogi tanácsadás; peres
ügyes, munkajogi és környezetvédelmi jogi tanácsadás. Irodánk 2005-ben
elnyerte „Az Év Magyar Ügyvédi Irodája” címet az IFLR-től.
White & Case LLP was established on Wall Street in New York in 1901
and today is a leading law firm with over 2,000 lawyers working in an
integrated network of 36 offices in 24 countries, including the worldʼs
principal financial and commercial centers. White & Case has been
active in Hungary since 1991, either directly or most recently through
its association with Réczicza White & Case LLP. The firm is among the
leading law firms in Hungary. Our Hungarian and foreign trained lawyers
are constantly involved in transactions requiring an intimate knowledge
of evolving areas of Hungarian law and implementing complex, stateof-the-art international transaction structures. The firm is involved in a
broad range of legal activities, with particular strength in the following
practice areas: private equity, mergers and acquisitions and joint ventures;
infrastructure and project finance; telecommunications, media and
intellectual property; banking and financial services; capital markets;
real estate; EU and competition advisory; and dispute resolution and
counseling (including employment/labor and environmental matters).

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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Réti, Antall és Madl Ügyvédi Iroda

START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

Cím / Address:

1077 Budapest, Wesselényi u. 16/A

Cím / Address:

1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Telefon / Phone:

+36 1 461-9888

Telefon / Phone:

+36 1 371-0745

Fax:

+36 1 461-9898

Fax:

+36 1 371-0746

E-mail:

ram.central@hu.landwellglobal.com

E-mail:

jozsef.traub@startgarancia.hu

Weboldal / Website:

www.landwellglobal.com/hu

Weboldal / Website:

www.startgarancia.hu

Kontakt / Contact:

Dr. Antall György, partner (gyorgy.antall@hu.landwellglobal.com)

Kontakt / Contact:

Vállalat típusa / Activity type:

Ügyvédi Iroda

Zoltán Csaba, vezérigazgató
Traub József, üzletág-igazgató

Részvényesek / Inventors:

Dr. Antall György
Dr. Horváth Dóra
Dr. Marc-Tell Madl
Dr. Réti László (vezető)
Dr. Szűcs László

Vállalat típusa / Activity type:

Legal Services

Részvényesek / Inventors:

Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (51%)
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. (49%)

Megjegyzések / Remarks:

A társaság magyarországi kis- és közepes vállalkozásokban tőkeemeléssel
megvalósított befektetésekhez biztosít tőkegaranciát a befektetés értékének
50–80%-os mértékéig, professzionális intézményi (kockázatitőke-alapok,
befektetési társaságok) és magánbefektetők (üzleti angyalok) számára, kezességvállalás formájában, minimum 5, maximum 100 millió Ft értékben.
A Start Zrt. továbbá portfólió tőkegaranciát biztosít az újonnan alakuló,
magyarországi KKV-kba befektető kockázati tőkealapok számára.
A Strat Zrt. tevékenységének forrását az MVA kezelésében lévő 6 milliárd
Ft értékű garancia alap biztosítja.
A társaság a PSZÁF engedélyével alakult, és annak felügyelete alatt működik.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

23

Siegler Ügyvédi Iroda / Weil, Gotshal & Manges LLP
Cím / Address:

1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center, Granite Tower

Telefon / Phone:

+36 1 301-8900

Fax:

+36 1 301-8901

E-mail:

david.dederick@weil.com,
anita.monus@weil.com

Weboldal / Website:

www.weil.com

Kontakt / Contact:

David Dederick, Managing Partner;, Anita Mónus, Office Manager

Megjegyzések / Remarks:

Weil, Gotshal & Manges is one of the worldʼs leading international law
firms. With over 300 partners and more than 1,100 lawyers worldwide,
Weil, Gotshal & Manges serves a broad base of clients around the world. In
Hungary, Weil, Gotshal & Manges provides legal services in cooperation
with Siegler Law Office in the fields of venture capital and private equity,
corporate and commercial law, M&A, capital markets, banking and finance,
real estate, major dispute resolution, competition, foreign investment, labor
and employment, e-commerce and information technology, media, telecom
and energy.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:
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Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

5

Kezelt, közvetített tőke /
Capital managed, advised:

HUF 6 milliárd
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Szecskay Ügyvédi Iroda - Attorneys at Law
Cím / Address:

1055 Budapest, Kossuth tér 16-17.

Telefon / Phone:

+36 1 472-3000

Fax:

+36 1 472-3001

E-mail:

info@szecskay.com

Weboldal / Website:

www.szecskay.com

Kontakt / Contact:

Dr. Szecskay András, Partner

Vállalat típusa / Activity type:

Legal Services

Megjegyzések / Remarks:

A Szecskay - Ügyvédi Iroda ("Iroda") a vezető ügyvédi irodák egyike. Az
Iroda 1992 szeptemberében kezdte meg működését.
Dr. Szecskay András, az Iroda alapítója mintegy 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező magyar ügyvéd.
Az Iroda további 20 jogász munkatársa magyar és külföldi (francia, kanadai, osztrák, német, angol és USA) ügyvédek és ügyvédjelöltek, akik a magyar nyelv mellett angol és/vagy német és/vagy francia tárgyalási szintű
nyelvtudással rendelkeznek.
Az Iroda teljeskörű gazdasági jogi tanácsadást nyújt. Az Iroda számottevő
tapasztalattal rendelkezik az értékpapír ügyletek, vállalatfelvásárlások és
fúziók, vállalatfinanszírozás, bankügyletek, versenyjogi ügyek, adójog,
munkajog, hagyományos és elektronikus kereskedelmi ügyletek területén,
továbbá rendes és választottbíróság elotti peres ügyekben. Az Iroda ügyfélkörét elsősorban hazai és külföldi nagy és középméretű vállalkozások alkotják, akik jelen vannak az ipar, a kereskedelem és a szolgáltató szféra
szinte valamennyi területén.
Szecskay - Attorneys at Law (the “Firm”) is one of the premier firms in
Hungary which opened its offices in September of 1992 in Budapest.
Dr. András Szecskay, the Founding and Managing Partner of the office is a
Hungarian attorney with over thirty years of experience.
The Firm is comprised of an additional 20 local as well as foreign attorneys
(including attorneys admitted to the bar in Austria, Canada, England,
France, Germany and the US) and Hungarian lawyer candidates.
Our attorneys provide efficient legal consultancy services to local and
international clients in English, French, German and Hungarian.
The Firm provides a full range of legal advice and assistance to the business
community. We specialize primarily in international business, corporate
and commercial law, and we have a vast amount of experience with all
aspects of securities transactions, mergers and acquisitions, corporate
financing, banking, antitrust (competition), tax, labour law, commercial
transactions, litigation and arbitration in the legal areas and transactions
as specified under the description of our practice areas.

Alkalmazottak száma /
Professional Staff:

80

20 + 13 (adm)

81

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET
HUNGARIAN VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

MAGYAR KOCKÁZATI ÉS MAGÁNTŐKE EGYESÜLET
HUNGARIAN VENTURE CAPITAL AND PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

EGYÉNI TAGOK / INDIVIDUAL PARTNERS
Dr. Ágoston Attila
Phone / Telefon: +36 1 486-1246
Fax: +36 1 266-5825
Email: novapapir@t-online.hu

Makay László
Mobile / Mobil: +36 70 333-1414
Fax: +36 1 887-7407
Email: laszlo.makay@gmail.com

Baranyai Gábor
Phone / Telefon: +36 30 222-1925
Fax: +36 1 453-0630
Email: gbaranyai@t-online.hu

Palotás Tamás
Phone / Telefon: +36 1 428-6883
Mobile / Mobil: +36 20 460-4780
Fax: +36 1 428-6801
Email: tpalotas@deloitteCE.com

Füzesi Zoltán
Mobile / Mobil: +36 20 954-2474
Fax: +36 26 310-879
Email: fuzesi@t-online.hu

Szigeti Károly
Mobile / Mobil: +36 30 242-7537
Email: kszigeti@pr.hu

Dr. Karsai Judit
Phone / Telefon: +36 1 203-5850
Fax: +36 1 203-5850
Email: kar@econ.core.hu

Valner Szabolcs
Phone / Telefon: +36 1 266-3837
Fax: +36 1 266-3845
Email: szabolcs@valner.com

Kövér József
Mobile / Mobil: +36 30 984-7041
Fax: +36 1 481-1133
Email: koverj@mail.tvnet.hu

Dr. Zombory Viktória
Mobile / Mobil: +36 30 951-7930
Email: zombory@nextra.hu

Courtesy to BVCA
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Kiadja:
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.

Felelős szerkesztő:
Szlovák Gergely

Készítette:
PrintXBudavár Rt.
1132 Budapest, Gogol utca 16.
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