










1. �RTELMEZŐ RENDELKEZ�SEK:

1.1. A jelen Szerződésben, ideértve annak mellékleteit is, ellentétes szerződéses rendelkezés

hiányában, az alábbiakban meghatározott definíciókat és értelmező rendelkezéseket az alábbi

jelentéssel kell értelmezni és alkalmazni:

,,Adatszoba" 

,,Adathordozó" 

,,Adózás vagy Adó" 

,,Adóhatóság" 

,,Aláírás Napja" 

,,Állami Szerv'' 

,,Átvilágítás" 

,,Banki Nyilatkozat" 

az iDeals Solutions Group által üzemeltetett, az Eladók által összeállított, 

,,Project K2V" és „Project K3V" projektnév alatt elektronikus adatszoba, 

amely dokumentumokat és írásbeli tájékoztatást tartalmaz a Csoportról, 

amely adatszobához az Eladók 2019. év 11. hónap 14. napja és 2019. év 

12. hónap 18. napja között hozzáférést biztosítottak a Vevő és

tanácsadói részére az átvilágítás elvégzése céljából; 

Eladók által elfogadott formában elkészített USB adathordozók vagy DVD 

lemezek, amelyek kizárólag az Adatszoba megnyitásától, azaz 2019. év 

11. hónap 14. napjától 2019. év 12. hónap 18. napjáig az Adatszobába

feltöltött és ott tárolt valamennyi dokumentumot, az ott rögzített 

kérdéseket és válaszokat, nyilatkozatokat hiánytalanul tartalmazzák; 

az adózás valamennyi formáját jelenti, ideértve az adót, vámot, illetéket, 

társadalombiztosítási hozzájárulást és díjakat, függetlenül attól, hogy 

azokat Magyarország, vagy más állam jogszabályai alapján állapítják 

meg, vetik ki, vagy szedik be, ideértve az ezekkel kapcsolatosan kiszabott 

bármely késedelmi kamatot, bírságot, büntetést vagy pótdíjat is; 

minden olyan hatóságot jelent, amely jogosult bármely Adó 

megállapítására, kivetésére, nyilvántartására vagy beszedésére; 

a jelen Szerződés mindegyik Fél általi aláírásának napját, amennyiben ez 

nem ugyanazon nap, akkor az utolsóként aláíró Fél általi aláírásának 

napját jelenti; 

bármely magyar vagy nemzetek feletti, állami, nemzeti, kormányzati, 

területi, megyei, helyi, városi, kerületi önkormányzati szervet vagy 

hatóságot, önkormányzatot, bíróságot, testületet, döntőbizottságot, 

bírósági vagy választottbírósági, közigazgatási hivatalt, bizottságot vagy 

más hatóságot jelent, amely szabályozó, ellenőrzési, közigazgatási, 

adózással, illetékkel, vámügyekkel kapcsolatos, vagy más állami, illetve 

annak minősülő hatásköröket gyakorol az adott jogrendszerben; 

a Csoport jogi, pénzügyi, adóügyi, környezetvédelmi és műszaki 

átvilágítási vizsgálatát jelenti, amelyet a Vevő és annak tanácsadói saját 

felelősségükre és saját költségükre végeztek el; 

az és a tudomásulvételi nyilatkozata az 
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,,Banki Igazolások'' 

,,Bankok'' 

,,Befolyás" 

előtörlesztésre, valamint a Folyószámla Hitelszerződések felmondására 

vonatkozóan, amely tartalmazza (i) a Finanszírozási Okiratok alapján 

fennálló tartozások összegét a Zárás Napi hatállyal; és (ii) a Bankok 

kötelezettségvállalását, hogy a fennálló tartozások teljes összegének 

megfizetését követően a Banki Igazolásokat kiadják; 

az      és a             (i) nyilatkozata a Finanszírozási Okiratok alapján 

fennálló tartozások megfizetéséről; (ii) hozzájáruló nyilatkozata a 

Finanszírozási Okiratok és a Megengedett Terhek megszűnéséhez; 

valamint (iii) a Megengedett Terhek közhiteles nyilvántartásokból 

történő törléséhez szükséges nyilatkozataik; 

a Finanszírozási Okiratokban hitelezőként szereplő pénzintézeteket 

jelenti; 

a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott befolyást jelenti; 

„Befolyásszerzési nyilatkozat'' a Társaság ügyvezetése, valamint a Cégbíróság részére kiállított és az 

,,Bizalmas Információ" 

,, Cégbíróság" 

,,Cégjegyzék'' 

,,C02  Keretszerzc5dés" 

Eladók által cégszerűen aláírt nyilatkozatok, amelyben az Eladók feltétel 

nélkül és visszavonhatatlanul kijelentik és megerősítik a Vevő 100%-os 

közvetlen befolyásszerzését a Társaságban az Üzletrészek 

tulajdonjogának megszerzésén keresztül, és amely a Tranzakciót Záró 

Dokumentum Felek általi aláírásának napján lép hatályba; 

jelenti az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben, az 

alábbiak szerint definiált üzleti titkot és védett ismeretet: üzleti titok a 

gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy 

elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági 

tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, 

ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és 

az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a 

titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást 

tanúsítja. Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, 

azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy 

szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása; 

a jelen Szerződésben hivatkozott bármely gazdasági társaság 

tekintetében a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint illetékes 

törvényszék cégbíróságát jelenti; 

a Cégbíróság által vezetett, az adott gazdasági társaság törvényben 

meghatározott adatait közhitelesen tanúsító nyilvántartást jelenti; 

a MERT és az   között CO2 kvóták beszerzésére vonatkozó 

keretszerződés; 
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,,Csoport'' 

„ Eladói Szavatossági 

Nyilatkozatok'' 

,,Eladól Bankszámlája" 

,,Eladó2 Bankszámlája" 

„Eladól Kompenzáció 

Összege" 

„Elad62 Kompenzáció 

Összege" 

A Társaság, a MEH, a MERT és a Leányvállalatok összességét jelenti és a 

,,Csoportba Tartozó Társaság" azok bármelyikét jelenti; 

a jelen Szerződés 12. fejezetében és a 8. számú mellékletében 

meghatározott jelentéssel és tartalommal bír, és az „Eladói Szavatossági 

Nyilatkozat" ezek bármelyikét jelenti; 

jelenti az MKB Bank Nyrt.-nél Magyar Forint devizanemben vezetett 

10300002-20382753-0003285 számú pénzforgalmi számlát; 

jelenti az MKB Bank Nyrt.-nél Magyar Forint devizanemben vezetett 

10300002-10693779-49020014 számú pénzforgalmi számlát; 

jelenti a Szerződés 16. számú Kompenzáció fejezet alapján 

meghatározott és a Zárás Napján kiszámított összeget, amely a Vételárl 

részét képezi; 

jelenti a Szerződés 16. számú Kompenzáció fejezet alapján 

meghatározott és a Zárás Napján kiszámított összeget, amely a Vételár2 

részét képezi; 

„Eladói Adásvételi Szerződés" jelenti az RWE Power AG, GBv DreiBigste Gesellschaft für 

Beteiligungsvenl'altung mbH, EnBW Trust E.V., EnBW Energie 

Baden_WÜrttemberg AG mint eladók és a Mátra Energy Holding Zrt., 

mint vevő, valamint az EP Power Europe, a.s. és a                       között 

2017.12.14. napján létrejött részvény adásvételi szerződést, amelyet 

Eladók Megfelelően Megismerhetővé Tettek; 

,,Eladói Befolyás Időszaka" 

,,Eladói Csoport'' 

,,Elad62 Követelések'' 

jelenti: 

(a) a Társaság, MEH tekintetében: Társaság alapításától a Zárás Napjáig

Tartó Időszakot;

(b) MERT és Leányvállalatok tekintetében: a 2018. év 05. hónap 03.

napjától a Zárás Napjáig Tartó Időszakot;

az Aláírás Napján az Eladókat, továbbá az Eladók tulajdonosait, tényleges 

tulajdonosait, továbbá az előzők bármelyike által de facto, ipso iure, vagy 

ex lege irányított jogi személyt, gazdasági társaságot, vagy az előzők 

bármelyikének mindenkori kapcsolt vállalkozásait; 

jelenti (i) az Eladó2 javára a Zárás Napján HUF 3.559.971.000 azaz 

hárommilliárdötszáz-ötvenkilenc-millió kilencszázhetvenegy-ezer 

Magyar Forint (tőke- és kamatösszeg) Magyar Forint tagi hitel követelést, 

8 





,,�rtesítés Véghatáridő 

Meghiúsulásáról" 

,Jrtesítés Véghatáridő 

Meghosszabbításáról" 

,Jrtesítés Zárási Feltételre 

Vonatkozó Akadályról" 

,Jrtesítés Zárási Feltétel 

Teljesítéséről" 

,,Finanszírozási Okiratok'' 

„Folyószámla 

Hitelszerződések'' 

,,GDPR" 

,,GEOSOL" 

,,GVH" 

,,Harmadik Fél Igénye" 

,,Igazolható ok'' 

,,Igénybejelentés" 

,,lnfo tv." 

,,Jelentős Leányvállalatok" 

a jelen Szerződés 8.1. pontjában meghatározott jelentéssel bír; 

a jelen Szerződés 8.2. pontjában meghatározott jelentéssel bír; 

a jelen Szerződés 6.7. pontjában meghatározott jelentéssel bír; 

a jelen Szerződés 6.8. pontjában meghatározott jelentéssel bír; 

jelenti a jelen Szerződés 4. számú mellékletében részletesen felsorolt 

okiratokat ideértve a Folyószámla Hitelszerződéseket is; 

jelenti 

(i) a és a MERT között 2019. április 25-én létrejött

S.OOO.OOO.OOO HUF összegű folyószámla-hitelszerződést; és

(ii) az és a Geosol között 2018. augusztus 28-án létrejött 

470.000.000 HUF összegű folyószámla-hitelszerződést; 

az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet; 

a GEOSOL Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 3273 Halmajugra, 

külterület 07 /130.; cégjegyzékszám: 10-09-033901; adószám: 

13714789-2-10; statisztikai számjel: 13714789-3832-113-10) jelenti; 

a Gazdasági Versenyhivatalt (székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány 

utca 5.) jelenti; 

jelenti a jelen Szerződés 15.6. pontjában meghatározott fogalmat; 

jelenti a jelen Szerződés 10.5. pontjában meghatározott fogalmat; 

jelenti a jelen Szerződés 15.2. pontjában meghatározott fogalmat; 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti; 

jelentik a MEH-t, MERT-t, Geosolt és az SGl-t; 
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,,Mellékletek'' 

,,Megfigyelő" 

,,MERT" 

,, " 

„Minden Tőle Telhető 

Erőfeszítés" 

,,Munkanap" 

MVM Kölcsönszerződések 

a jelen Szerződéshez mellékelten csatolt okiratokat, és/vagy 

Adathordozón csatolt és a Felek jogi képviselőinek elektronikus 

aláírásával ellátott adatösszességet jelenti, amelyek a jelen Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezik; 

jelenti a jelen Szerződés 5.1.1 pontjában meghatározott személyt; 

jelenti az Előzmények (D) pontjában meghatározott gazdasági 

társaságot; 

jelenti a 

(székhelye: 

           Zártkörűen Működő 

Részvénytársaságot    .; cégjegyzékszáma:

); 

azt a viselkedést jelenti, ami az adott körülmények között elvárható 

(mely ebben az esetben különös körültekintéssel és gondossággal 

történő eljárást jelent), és minden esetben (a kontextustól 

függetlenül), amikor az egyik Fél szerint a másik Fél nem tesz meg 

Minden Tőle Telhető Erőfeszítést a jelen Szerződés kikötéseinek 

megfelelően, azt a Felet, melynek cselekednie kellene, a bizonyítás 

terhe terheli, miszerint ő az adott körülmények között elvárhatóan 

járt el (amely ebben az esetben különös körültekintéssel és 

gondossággal történő eljárást jelent); 

olyan nap, amelyen a Bankok (ideértve a devizaügyleteket és a 

devizabetéteket is) Magyarországon általános üzleti tevékenység 

céljából nyitva tartanak; 

jelenti az alábbi csoporton belüli vállalatfinanszírozási célú 

kölcsönszerződéseket, amelyek a Zárás Napján lépnek hatályba: 

(a) a Vevő mint kölcsönadó és a Társaság mint adós között létrejövő,

legalább a Társaság                               felé fennálló tartozásának

megfelelő összegben nyújtandó kölcsönre vonatkozó

kölcsönszerződés;

(b) a Vevő mint kölcsönadó és a MERT mint adós között létrejövő,

legalább a MERT                           felé fennálló folyószámlahitel

tartozásának megfelelő összegben nyújtandó kölcsönre vonatkozó

kölcsönszerződés; és

(c) a Vevő mint kölcsönadó és az SGI mint adós között létrejövő

legalább az SGI részére az                   -vel szemben fennálló

tartozásának megfelelő összegben nyújtandó kölcsönre vonatkozó

kölcsönszerződés.
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„Nyilvánosan elérhető 

adatbázisok'' 

,, " 

,,Ptk." 

,,Rendes Üzletmenet'' 

,,SGI" 

,,Számviteli Törvény'' 

,,Taggyalés" 

,,Taggyalési határozat'' 

,,Tagjegyzék" 

,, '' 

a jelen Szerződés 12.5.3 pontjában meghatározott adatbázisokat 

jelenti; 

az  (székhely:   

Budapest,  ., cégjegyzékszám:  , adószám:  ) 

jelenti; 

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti; 

a Csoporthoz Tartozó Társaságoknak az Aláírás Napján és azt 

megelőző 1 (egy) évben folytatott és a gazdasági tevékenységéhez, a 

rendkívüli körülményektől mentes, a működési engedélyeiknek 

megfelelő működéséhez kapcsolódó üzletmenetét (kivéve az Eladói 

Csoport bármely tagjával fennálló jogviszonyokat) jelenti; 

a Status Geo lnvest Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1026 

Budapest, Riadó utca 1-3.; cégjegyzékszám: 01-09-306028; adószám: 

26175744-2-41; statisztikai számjel: 26175744-3511-113-01) jelenti; 

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt jelenti; 

a Társaság legfőbb szervét jelenteni, amely az Eladókból, mint a 

Társaság kizárólagos tulajdonosainak minősülő tagokból áll; 

a Társaság Taggyűlésének a Társasági szerződéssel és a Ptk.-val 

összhangban meghozott döntését jelenti; 

a Társaság Ptk. 3:197 §-a szerinti, az Aláírás Napján hatályos 

tagjegyzékét jelenti, amely jelen Szerződés 1. számú mellékleteként 

került csatolásra; 

jelenti a                                      (székhely:     

Budapest,               ép., cégjegyzékszám: 

, korábbi nevén: 

 , adószám:

  Zrt.,) mivel 

a  .    Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (korábbi cégneve: ; székhelye:  .; 

cégjegyzékszáma:   „ 

alapján,   

állományát a    

   ") kötött     megállapodása 

az összes  szerződés-    ruházta át, amelyről a 

Társaságot 

előzetesen szabályszerűen tájékoztatta, és amelyre tekintettel 

valamennyi Finanszírozási Okiratban az állomány-átruházás alapján a  
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2. TRANZAKCIÓ

2.1 Jelen Szerződés aláírásával az Eladók eladják, a Vevő pedig megvásárolja az Eladóktól az 

Üzletrészeket és az Eladó2 Követeléseket. Az Üzletrészek tulajdonjoga a Vevőre valamennyi, 

az Üzletrészek tulajdonjogához kötődő, jogszabályon, illetőleg kötelmi jogviszonyon alapuló 

joggal, kötelezettséggel és szerződéses pozícióval együtt száll át a jelen Szerződés 2.2. 

pontjában foglalt időpontban. Az Üzletrészek tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg a 

Vevő egyúttal közvetett Befolyást szerez a MEH, a MERT és a Leányvállalatok felett. 

2.2 Az Üzletrészek tulajdonjogának és az Eladó2 Követeléseknek a Vevőre történő átruházására a 

Zárás Napján, a teljes Vételár és az Eladó2 Követelések Ellenértéke megfizetését követően, a 

Tranzakciót Záró Dokumentum Felek általi aláírásakor kerül sor. 

2.3 Valamennyi Szerződő Fél által ismert és elfogadott, hogy az Eladók az Üzletrészeket és az 

Eladó2 Követeléseket együttesen szándékoznak eladni, a Vevő pedig azokat együttesen 

kívánja megvásárolni. Ennek értelmében a Vevő az Üzletrészl-et és az Üzletrész2-t, valamint 

az Eladó2 Követeléseket együttesen és egyszerre köteles és jogosult megvásárolni. 

3. AZ ÜZLETR�SZEK

3.1. Felek rögzítik, hogy a Tranzakció tárgyát a Társaság Üzletrészei, azaz az Eladól kizárólagos 

tulajdonában álló Üzletrészl és az Eladó2 kizárólagos tulajdonában álló Üzletrész2 képezi az 

alábbiak szerint: 

Üzletrészl névértéke: 

Üzletrészl összetétele: 

Társasági részesedés mértéke: 

Szavazati jog mértéke: 

Üzletrész2 névértéke: 

Üzletrészl összetétele: 

Társasági részesedés mértéke: 

Szavazati jog mértéke: 

HUF 1.651.500,- (a törzsbetéthez igazodva) 

55,05% pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

55,05 % 

55,05 % 

HUF 1.348.500,- (a törzsbetéthez igazodva) 

44,95% pénzbeli vagyoni hozzájárulás 

44,95 % 

44,95 % 

3.2. Eladól kijelenti és szavatolja, hogy az Üzletrészl kizárólagos tulajdonosa, és a Társaság 

Tagjegyzékében ezen Üzletrészl vonatkozásában bejegyzett tagként szerepel. Szavatolja 

továbbá, hogy az Üzletrészl alapjául szolgáló törzsbetét teljes összege hiánytalanul a Társaság 

rendelkezésére lett bocsátva. 

3.3. Eladó2 kijelenti és szavatolja, hogy az Üzletrész2 kizárólagos tulajdonosa és az Eladó2 

Követelések kizárólagos jogosultja, és a Társaság Tagjegyzékében ezen Üzletrész2 

vonatkozásában bejegyzett tagként szerepel. Szavatolja továbbá, hogy az Üzletrész2 alapjául 

szolgáló törzsbetét teljes összege hiánytalanul a Társaság rendelkezésére lett bocsátva. 
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a) az auditált és a Csoportba Tartozó Társaságok ügyvezetése által elfogadott és a legfőbb

szerv/alapító elé elfogadás végett beterjesztett Záró Beszámolók átadása a Vevő részére

a tervezett Zárás Napját megelőző 15 (tizenöt) nappal;

b) az Elszámolás Fordulónapját követően a Csoportba Tartozó Társaságoknak az Elszámolás

Fordulónapjára szóló Záró Beszámolóinak elkészítése, auditálása, elfogadása és átadása;

c) az Eladók külön írásbeli nyilatkozatban megerősítették, hogy az Eladói Szavatossági

Nyilatkozatok helytállók, és a Közbenső Időszakbeli Kötelezettségeket nem szegték meg;

d) a 7.3 és 7.4 pont szerinti társasági határozatokat elfogadták;

e) a MERT vezérigazgatójának MERT-tel fennálló jogviszonya az Adatszobában elérhető

szerződésben meghatározott feltételekkel összhangban a Zárás Napi hatállyal

megszüntetésre került.

6.5. Valamennyi Fél Minden Tőle Telhető Erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az adott Fél 

kötelezettségét képező Zárási Feltétel minél előbb teljesüljön. Az Eladók kötelesek elősegíteni, 

hogy a Csoport együttműködjön a Vevővel, és a versenyjogi jogszabályok betartása mellett a 

lehető leghamarabb megadja azokat az információkat és tájékoztatásokat, amelyeket a Vevő 

igényelhet az általa teljesítendő Zárási Feltételek teljesítéséhez. 

6.6. Felek vállalják, hogy a Közbenső Időszakban a Bankokkal közösen tárgyalnak az alábbiak 

érdekében: 

a) Felek közös döntése alapján az előtörlesztési értesítő visszavonható legyen;

b) előtörlesztési értesítő benyújtásának határideje ne legyen hosszabb, mint az 

előtörlesztés értéknapját megelőző 5 (öt) Munkanap;

c) a                             kötött Finanszírozási Okiratok tekintetében ne legyen kamatidőszak 

megtörési költség/díj; és

d) a Zárás Napján, feltéve, hogy az előtörlesztés teljes mértékben teljesítésre kerül, a Banki 

Igazolások rendelkezésre álljanak, és azokat a Bankok kiadják a Társaság, az SGI és a 

MERT részére; 

6.7. Ha egy Fél tudomására jut egy olyan esemény vagy körülmény, amelyről megalapozottan 

feltételezheti, hogy az valamely Zárási Feltétel teljesítésével kapcsolatos kötelezettség 

megszegését jelentheti, vagy amely megakadályozhatja valamely Zárási Feltétel teljesülését, 

erről haladéktalanul, legkésőbb azonban a tudomásszerzéstől számított 3 (három) 

Munkanapon belül írásban értesíti a többi Felet (a továbbiakban: "�rtesítés Zárási Feltételre 

Vonatkozó Akadályról"). Ilyen értesítés esetén a Felek haladéktalanul kötelesek 

együttműködni és tisztességes tárgyalásokat lefolytatni egymással abból a célból, hogy az a 

Fél, aki felelős az érintett Zárási Feltétel teljesítéséért, azt teljesíteni tudja. 
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Alapszabályában foglalt rendelkezéseknek megfelelően megküldve a meghívókat a MERT 

részvényeseinek - A Közgyűlés meghívója legalább az alábbi napirendi pontokat kell, hogy 

tartalmazza: 

a) Záró Beszámolók elfogadása;

b) az Eladói Csoport által jelölt igazgatósági tagok lemondásának elfogadása vagy

visszahívásuk, a távozó igazgatósági tagoknak felmentvény megadása a Zárás Napjának

hatályával;

c) az Eladói Csoport által jelölt felügyelőbizottsági tagok lemondásának elfogadása a Zárás

Napjának hatályával;

d) új igazgatósági tagok megválasztása a Zárás Napjának hatályával;

e) új felügyelőbizottsági tagok megválasztása (kivéve a munkavállalók jelöltjeit) a Zárás

Napjának hatályával;

f) az Eladó Csoport által megválasztott könyvvizsgáló megbízásának megszüntetése és új

könyvvizsgáló megválasztása a Zárás Napjának hatályával;

g) MVM Kölcsönszerződés megkötése a Zárás Napjának hatályával;

7.5 

7.6 

7.7 

7.8 

7.9 

7.10 

A Záró Beszámolók a Tranzakciót Záró Dokumentum mellékletévé válnak. 

Eladók kötelesek az Adathordozót a jelen Szerződés aláírását követő 30 (harminc) napon belül 

átadni a Vevőnek. 

Eladók kötelesek biztosítani, hogy a CO2  Keretszerződés tekintetében a MERT 2019. év 

12. hónap 31. napját követően 15 (tizenöt) napon belül kérje meg a Tranzakció kapcsán       

tudomásulvételét. 

Eladók kötelesek biztosítani, hogy a MERT és a SGI a Zárás Napja előtt bankszámlát nyisson a 

Citibank Magyarországi Fióktelepénél. 

Eladók kötelesek biztosítani, hogy a Társaság és a MERT a MEKH Tudomásulvételre vonatkozó 

kérelemhez szükséges nyilatkozatokat a Zárás Napjáig a Vevő részére megadják. 

Felek megállapodnak abban, hogy egyaránt és általánosságban kötelesek: 

a.) a másik Féllel együttműködni, és a másik Felet folyamatosan tájékoztatni az általuk a Zárási 

Feltételekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről; 

b.) haladéktalanul tájékoztatni a másik Felet az egyes Zárási Feltételek teljesüléséről; 

c.) a Zárási Feltételek teljesülése érdekében szükséges dokumentumok tervezetét a másik Fél 

rendelkezésére bocsátani, amennyiben a tervezet a másik Fél számára nem állna 

rendelkezésre; 

d.) jóhiszeműen eljárni a Zárási Feltételek teljesüléséhez szükséges dokumentumok 

elkészítése, letárgyalása, illetve véglegesítése során; továbbá 

e.) haladéktalanul írásban értesíteni a másik Felet minden olyan tudomásukra jutott tényről 

vagy körülményről, amely a Zárási Feltételek bármelyikének a Végső Határnapot megelőző 

teljesülését veszélyezteti, vagy lehetetlenné teszi. 
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bocsátott, a legfőbb szerv/alapító által még el nem fogadott Záró Beszámolók alapján, azok 

kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül a Vevő elkészíti, amelyet az Eladók újabb 5 (öt) 

napon belül véleményezhetnek. Eladók a Társaságban fennálló részesedésük arányában 

kötelesek a Kompenzációt teljesíteni oly módon, hogy az Eladó1-re eső Kompenzációt 

(,,Eladól Kompenzáció Összege") a Vételár1 részeként és az Eladó2-re eső Kompenzációt 

(,,Eladó2 Kompenzáció Összege") a Vételár2 részeként a Zárás Napján a Felek egymással 

szemben elszámolják a 4. pontban foglaltak szerint. 

16.2. Felek megállapodnak, hogy a Kompenzáció összegét nullának tekintik, és nem eszközölnek 

levonást a Vételár1 vagy a Vételár2 terhére, amennyiben a Kompenzáció teljes összege az 

50.000.000 HUF (ötvenmillió) összeget nem éri el. 

16.3. Az egyértelműség kedvéért Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Zárás nem következik 

be, a Vevőnek nem keletkezhet Kompenzáció iránti igénye. 

16.4. A Kifizetések alapján a Vételárat csökkentő tételek nem csökkenthetik a jelen pont alapján 

még egyszer a Vételárat. 

17. KIFIZET�SEK

17.1. Eladók kötelezettséget vállalnak a Vevővel szemben arra, hogy a jelen Szerződés 6. számú

mellékletében meghatározott Megengedett Kifizetéseken kívül az Aláírás Napjától a Zárás

Napjáig az Eladói Csoport tagjainak egyike sem kap vagy járul hozzá ahhoz, hogy kapjon

bármely Csoportba tartozó Társaságtól Kifizetést, és egyetlen Csoportba Tartozó Társaság sem

teljesít az Eladói Csoport Tagjának Kifizetést, nem intézkedik Kifizetésről vagy nem képez ilyet,

és nem állapodik meg Kifizetésről vagy annak képzéséről.

17.2. Eladók kötelezettséget vállalnak a Vevővel szemben arra, hogy a 17.1. pontban foglaltakkal

ellentétesen az Eladói Csoport részére a 2019. év 11. hónap 01. napjától a Zárás Napjáig

teljesített Kifizetések teljes összegét megtérítik a Vevő részére. Felek megállapodnak, hogy

Eladókat nem terheli a Kifizetések után megtérítési kötelezettség abban az esetben, ha a

Zárásra nem kerül sor.

17.3. Felek megállapodnak, hogy a Zárás Napját megelőző 5. (ötödik) Munkanapig Eladó1 és Eladó2

külön-külön tételes kimutatást készít a részükre, vagy az érdekeltségi körükbe tartozó egyéb

Eladói Csoport tagok részére a 2019. év 11. hónap 01. napjától a Zárás Napjáig teljesített

Kifizetésekről (,,Tételes Kifizetés Kimutatás"), - ha ilyen történt, - amelyet átad a Vevőnek. Felek

ezt követően jóhiszemű tárgyalást folytatnak annak érdekében, hogy megállapítsák a Tételes

Kifizetés Kimutatásban felsorolt Kifizetések Megengedett Kifizetésnek minősülnek-e, és

melyek azok az összegek, amelyek alapján az Eladóknak megtérítési kötelezettsége áll fenn. A

Felek a Kifizetésekkel kapcsolatos megállapodásaikat a zárási kifizetés kimutatásban (,,Zárási

Kifizetés Kimutatás") rögzítik, amely a Tranzakciót Záró Dokumentum mellékletévé válik. A

Zárási Kifizetés Kimutatásban meghatározott az Eladó1 által Megtérítendő Kifizetések

Összegét a Vevő a 4.2.1 pontban foglaltak szerint a Vételár1 meghatározásánál, az Eladó2 által
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