
4000432948 számú eseti Megbízás és visszaigazolás a 3000010700 számú 

Keretszerződéshez 

Az Eseti Megbízás tárgya ST2 projekt - üzleti tanácsadás 

Az Eseti Megbízás során 
Megbízó részéről kijelölt 
kapcsolattartó 

A tárgyban 2019. június 27-én benyújtott ajánlatuk alapján ( 1. sz. melléklet) és hivatkozva az 
MVM Zrt. (Megbízó) és az PricewaterhouseCoopers Mo. Kft. (Megbízott) között fennálló 
3000010700 számú keretszerződésre (a továbbiakban: Keretszerződés), a tárgyi témában az 
alábbiakban részletezett tanácsadói tevékenységgel (a továbbiakban: Megbízás) bízzuk meg 
Önöket. 

A Mátrai Erőmű Zrt., a Mátra Energy Holding Zrt, a Status Power lnvest Kft., Geosol Kft. és a 
Status Geoinvest Kft. (Céltársaságok) pénzügyi, adózási és HR átvilágítása valamint 
értékelési tanácsadói feladatok elvégzésére 

1) Pénzügyi átvilágítási tanácsadói feladatok az alábbiak szerint:

A Céltársaságok 2017.12.31-én, illetve 2018.12.31-én végződő üzleti évekre, és 2019. 
legutolsó elérhető hónapjáig terjedő időszakra vonatkozó múltbeli adataival kapcsolatban 
a következő feladatok elvégzése szükséges: 

1. Tranzakciós- és üzleti áttekintés

• A Céltársaságok tevékenységének áttekintése;
• A Céltársaságok tulajdonrészei, befektetései, az ebből fakadó esetleges előnyök,

kockázatok bemutatása és értékelése;
• Kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók bemutatása;
• A tranzakció szempontjából releváns kockázatok azonosítása, és kezelésére tett

javaslat;
• A megadott pénzügyi információk minőségének összefoglalása, illetve a kontrolling

riportok és auditált/nem auditált pénzügyi kimutatások egyeztetése;
• A számviteli politika bemutatása és a vizsgált időszakban történt változások elemzése;

2. Historikus eredmény elemzése

• Árbevétel és jövedelmezőség elemzése;
• A főbb költségtételek bemutatása és elemzése;
• Az egyéb- és pénzügyi eredmény elemzése;
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A Tanácsadó folyamatosan egyeztet az MVM Zrt.-vel a koordinációs feladatokról, illetve a 
projekt státuszáról. A Tanácsadó felelős a megfelelő kommunikációs csatornák kiépítésért, 
projekt munkamódszer kidolgozásáért és menedzsmentért. 

Kiemelt határidők: 

a) Végleges jelentések leszállítása:
b) Adásvételi szerződés aláírása:
c) Tranzakció zárása:
d) Legkésőbbi zárási dátum:

3) Elszámolás, megbízási díj:

2019. 12.18. 
2019. 12. 20. 
2020. 01. 31. 
2020.03.31. 

Hivatkozva a Keretszerződés 4. pontjára, valamint a 2019. december 18-án megküldött 
árajánlatukra, a Feladat elvégzéséért a Megbízottat Megbízási Díj illeti meg, az alábbi 
részletezett ütemezésben: 

Sorszám Feladat megnevezése Nettó fix ár Teljesítési határidő 

Pénzügyi átvilágítási tanácsadói 
1 ) feladatok  ,- Ft +Áfa 2019.12.18. 

2) 
Adóátvilágítási tanácsadói  ,- Ft +Áfa 2019.12.18. 

feladatok 

3) 
HR átvilágítási tanácsadási  ,- Ft +Áfa

2019.12.18. 
feladatok 

4) 
Vállalatértékelési és MEIP teszt  ,- Ft +Áfa 

2019.12.18. 
tanácsadási 

Tranzakciós szerződéses 
5) tárgyalás és zárási folyamat  ,- Ft +Áfa 2020.03.31. 

támogatása 

Egyéb, előre nem látható 
feladatokra vonatkozó  ,- Ft +Áfa / óra 
átalányóradíj megadás 

* 

A tanácsadói megbízás tartalmazza az eredménytermékek hozzáférhetővé tételét és 
véleményezési lehetőségét. 

6 








