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TERM SHEET új befektetések részére 

(lényeges szerződéses rendelkezések) 

 

 

Céltársaság: … 

Alapítók: … 

Befektető: Tőkealap, amelyet az Alapkezelő kezel. 

 

Alapkezelő: Hiventures Zrt. 

 

Befektetés 

jogcíme1: 

ÁCSR …. cikk/de minimis támogatás/Átmeneti Keretszabály alapján 

notifikált jogcím/ Piaci magánbefektető elv (MEIP teszt vagy pari passu 

befektetés) 

Korábbi Befektető  

Korábbi 

Befektetés 

20XX év: XX millió Ft 

Felek: A Céltársaság, az Alapítók, a Korábbi Befektető és a Befektető. 

 

Befektetési 

tranzakció: 

Tőkebefektetés és tulajdonosi kölcsön nyújtása a Céltársaságnak. 

 

Szellemi Alkotás: [HA VAN] 

Pénzügyi Terv: A Befektetés előtt a Céltársaság részletes középtávú Pénzügyi Tervet készít 

minimum 1,5-2 éves időtávra.  A Pénzügyi Tervnek része a Befektetés 

összegének felhasználása költségcsoportonkénti bontásban.  A Felek által 

jóváhagyott és megvalósítandó Pénzügyi Terv a Tranzakciós Dokumentumok 

részét képezi. 

 

Éves Pénzügyi 

Terv 

A Céltársaság évente részletes éves pénzügyi tervet készít, melynek 

kiindulási alapja a Pénzügyi Terv releváns éve.  

Tranzakciós 

dokumentumok: 

□ Befektetési és Szindikátusi Szerződés, amelynek melléklete a Felek által 

közösen elfogadott Pénzügyi Terv; 

□ A Céltársaságnak a Befektetési és Szindikátusi Szerződés (BSZSZ) 

rendelkezéseit tükröző társasági szerződése/alapszabálya; 

□   Tulajdonosi Kölcsön Szerződés 

A Befektetés 

összege és 

tulajdonosi 

struktúra: 

A Befektetés összege (tőke és átváltható tulajdonosi kölcsön): …Ft/ eurónak 

megfelelő forintösszeg, melyből … Ft/euró kerül a Céltársaság jegyzett 

tőkéjébe, … Ft/euró kerül a Céltársaság tőketartalékába és …Ft/euró-t 

átváltható tulajdonosi kölcsön formájában nyújt a Befektető.  (Amennyiben a 

Befektetés összege nem forint, akkor a befektetési döntés napját megelőző 

hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két 

tizedesjegy pontossággal meghatározott devizaárfolyamot kell alkalmazni.) 

 

 

Cap Table: 

[TÁBLÁZAT] 

 

Tőkeérték: A Felek a Céltársaság tekintetében … Ft/EUR, befektetés előtti tőkeértékben 

állapodtak meg (pre-money value) („Tőkeérték”), mely megegyezik a 

Korábbi Befektetés post-money értékével.  Ezt tükrözik a fent jelölt tulajdoni 

hányadok.  

 
1 A befektetés jogcímétől függően további feltételek kerülhetnek megállapításra (pl.: MEIP teszt, De minimis 

nyilatkozat) 
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A Befektetés a Céltársaság által felvett pénzkölcsön visszafizetésére vagy 

kamatfizetésre nem használható fel. 

 

A Befektetés 

előfeltételei: 

Az Alapítók [Korábbi Befektető] és a Céltársaság tudomásul veszik, hogy a 

Befektető a Tranzakciót megelőzően a Céltársaságot üzleti, pénzügyi, jogi és 

technikai szempontból átvilágíthatja.  Az Alapítók és a Céltársaság vállalják, 

hogy az átvilágításhoz minden, a Céltársasággal és annak tevékenységével 

kapcsolatos dokumentumot, információt és adatot a Befektető és tanácsadói 

rendelkezésére bocsátanak. 

 

A Tranzakciós dokumentumok Befektető általi aláírásának előfeltételei: 

• a Befektető megfelelő döntéshozó szervei általi jóváhagyás, 

• Igazolás a köztartozás-mentességről (30 napnál nem régebbi 

önkormányzati és NAV igazolás), 

• Igazolás a jegyzett tőke befizetéséről,  

• Annak igazolása, hogy a Céltársaság nem áll csőd-, felszámolási-, 

vagy végrehajtási eljárás alatt. 

A Befektetés folyósításának előfeltételei: 

• A Befektető tőkeemelésére vonatkozó változást az illetékes 

cégbíróság bejegyezte  

• Amennyiben a folyósítás és szerződéskötés között eltelt legalább 30 

nap: Igazolás a köztartozás-mentességről (30 napnál nem régebbi 

önkormányzati és NAV igazolás), 

Átváltható 

Tulajdonosi 

Kölcsön: 

I. A Befektető összesen …, - Ft, összegű részesedésre átváltható 

tagi/részvényesi kölcsönt nyújt a Céltársaságnak. 

II. Lejárat: 

Két év futamidő, amely a Befektető egyoldalú döntése alapján 

meghosszabbítható és amely a Kölcsönösszeg folyósításának napján kezdődik. 

Ugyanakkor a rögzített futamidőtől függetlenül: 

(i) harmadik személy által a Céltársaság többségi részesedésére tett vételi 

ajánlat elfogadásakor;  

(ii) a Befektető és Korábbi Befektető(k) BSZSZ szerinti Drag-Along Jogának 

gyakorlása esetén, az arra vonatkozó Drag-Along Értesítés megküldésekor; 

(iii) a Céltársaság vagy az Alapító a tranzakciós dokumentumok bármelyike 

(BSZSZ, illetve Tulajdonosi Kölcsön Szerződés) alapján felmerülő súlyos 

szerződésszegése esetén; 

(iv) a Céltársaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása esetén;  

(v) következő körös, legalább a Befektetés értékének kétszeresével megegyező 

összegű - Ft vagy ennek megfelelő devizában kifejezett összeget elérő 

befektetés (továbbiakban Következő Körös Befektetés; ide értve bármely 

jogcímen – akár kölcsön, akár tőke -, bármely részletekben megvalósított 

befektetést, akár harmadik személy, akár tag/részvényes általi) megvalósulása 

esetén a tulajdonosi kölcsön összegéből lehívott rész automatikusan lejárttá 

válik. 

 

III. A kölcsön visszafizetése: 

 

A kölcsön a Lejártakor kerül visszafizetésre az alábbiak szerint: 

i)  a Céltársaság (vagy az általa kijelölt Alapító) egyszeri tőke és 

felhalmozott kamatfizetéssel teljesíti a visszafizetést; vagy   

ii) a Konverziós Jog fennállása esetén üzletrésszé konvertálással 

teljesíti a visszafizetést. 
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Abban az esetben, ha a Lejárat a II./(i)szerinti  Exit esemény miatt 

következett be, a visszafizetés kizárólag az ii) pontban rögzített Konverziós 

Jog megnyílásához kapcsolódó üzletrésszé konvertálással teljesíthető2. 

 

Előtörlesztés nem megengedett. 

 

IV. Ügyleti biztosíték: 

Azonnali beszedési megbízás a Céltársaság minden bankszámláján (ideértve a 

jövőben nyitott új számlákat is). 

 

V. Konverziós jog: 

A Befektető Konverziós Joga a következő esetekben áll fenn:  

1. Következő Körös Befektetés megvalósulása VAGY 

2. futamidő eltelte (esetleg Felek közös megegyezésével még a 

futamidő letelte előtt) VAGY  

3. Exit (amennyiben nem valósul meg Következő Körös Befektetés, de 

Exit esemény történik) VAGY 

4. a Korábbi Befektető  Drag-Along Jogának gyakorlása esetén, az arra 

vonatkozó Drag-Along Értesítés megküldésekor VAGY 

5. a Céltársaság vagy az Alapítók súlyos szerződésszegése esetén 

VAGY 

6. a Céltársaság jogutód nélküli megszűnésének elhatározása esetén. 

 

VI. Konverziós Összeg: 

A tulajdonosi kölcsön vissza nem fizetett tőke- és felhalmozott kamat 

 része.  A kamat mértéke éves 5,1% 

 

VII. Konverzió Technikája: 

A Konverziós Összegnek a lent meghatározott cégértékhez viszonyított 

mértékével megegyező, a következő pontban meghatározott mértékű 

tőkeemelés a tulajdonosi kölcsön követelés apportálásával; 

A Konverziós Jog fenti hat esetében alkalmazandó Konverziós Vetítési Alap a 

konverziós összegre + időzítés: 

1. pont esetén: a Következő Körös Befektetés pre-money értékéhez 

viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett; 

2. pont esetén: a Befektetés megvalósulása alapján számított post-money 

értékén; 

3. pont esetén: harmadik személy által ígért vételár és megszerzendő 

részesedés alapján a megállapított post-money (azaz vételárból adódó 

cégérték) értékhez viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett; 

4. pont esetén: a Korábbi Befektető által Drag-Along Jog gyakorlása 

során megállapított cégérték értékhez viszonyított egyszeri 20% 

diszkont mellett; 

 

5. pont esetén: a Befektetés megvalósulása alapján számított post-

money értékhez viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett; 

 

6. pont esetén: a Befektetés megvalósulása alapján számított post-

money értékhez viszonyított egyszeri 20% diszkont mellett. 

 
2  
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A Befektetőt 

megillető 

(elsőbbségi) jogok: 

 

A Befektető a Céltársaság tagjaként/részvényeseként likvidációs elsőbbségi 

jogokat kap.  

 

A Befektető részesedéséhez a Ptk. szerinti kisebbségvédelmi jogok 

kapcsolódnak. 

 

Osztalék 

elsőbbségi jog: 

Osztalék elsőbbségi jogot a Program alatt megvalósuló tőkebefektetésre nem 

kérünk. 

 

A Befektetés 

időzítése: 

A megfelelő információk rendelkezésre állása és a döntéshozó szervek 

jóváhagyásától függően, a Befektetés tervezett időpontja: …. 

 

Csoporton belüli 

átruházás: 

Mindaddig, amíg a Befektető részesedéssel rendelkezik a Céltársaságban, a 

részesedését bármikor korlátozás nélkül átruházhatja az MFB Csoport bármely 

tagjára vagy bármely más, az MFB Csoport tagja által kezelt más tőkealapra.  

Ezen átruházás során a Right of First Refusal-t nem kell alkalmazni.  A 

részesedést megszerző felet megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, 

amelyek a Befektetőt illetik meg a Tranzakciós dokumentumok alapján. 

 

Hígulás elleni 

védelem (anti-

dilution): 

Hígulás elleni védelmet a Program alatt megvalósuló tőkebefektetésre nem 

kérünk. 

 

Exit cél és Exit 

esemény: 

A Befektető, Korábbi Befektető és az Alapító szándékában áll, hogy jelen 

befektetés speciális gazdaságösztönző célt szolgáljon a Céltársaság számára 

nyújott kedvező finanszírozás formájában, mely visszafizetési és/vagy 

visszavásárlási lehetőséget is tartalmaz, azonban ezek nem megvalósulása 

esetén a Céltársaságban fennálló részesedésüket lehetőleg együttesen 

értékesítsék egy független szakmai vagy pénzügyi befektető részére, vagy 

tőzsdei bevezetés keretében a Befektetés időpontjától számított 5 éven belül 

(„Exit cél”). 

 

A Felek Exit eseménynek tekintik az alábbiakat: 

1. Harmadik személy által a Céltársaság többségi részesedésére  tett 

vételi ajánlat elfogadása;  
2. A Céltársaság olyan módon történő újratőkésítése (recapitalisation), 

átalakulása (pl. beolvadás, kiválás), amely a Céltársaság feletti 

irányítás megváltozását eredményezi (change of control);  
3. A Céltársaság tulajdonában álló Szellemi Alkotásokhoz fűződő jogok 

és/vagy lényeges eszközeinek átruházása vagy a jogok kizárólagos 

gyakorlásának átengedése. 

 

Startup mentő 

Megtérülési 

összeg: 

A Befektető adott pillanatban fennálló, a Céltársaságnak átadott vagy a 

Céltársaságba társasági részesedés ellenében jelen Befektetés keretében 

befektetett összeg 0%-os hozammal számított összegét jelenti. 

 

Az Exit 

eseményből 

befolyt ellenérték 

felosztása: 

Exit esemény bekövetkezése esetén befolyt összes ellenértékből (ideértve, de 

nem kizárólag a pénzt, részvényt, opciós jogokat, stb.) a Befektetőt elsőbbségi 

kielégítés illeti meg az alábbiak szerint: 

 

• Először a Korábbi Befektető kapja meg a jelenleg érvényben lévő 
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szindikátusi szerződés szerint rá vonatkozó megtérülési összeget, 

• ezt követően a Startup mentő Megtérülési összegig a többlet 

exitértékből 50% Befektetőt, 50% a többi Felet illeti meg, a jelenleg 

érvényben lévő szindikátusi szerződés szerint,  

• e fölött pedig pro-rata elv mellett/a jelenleg érvényben lévő 

szindikátusi szerződés szerint  

 

 

Szavazási 

szabályok a 

taggyűlésben: 

A Céltársaság taggyűlésében/közgyűlésében vagy a tagok által más módon 

hozott tagi határozat meghozatala során (pl. konferencia-taggyűlés, írásbeli 

tagi határozatok) meghatározott ügykörök tekintetében a Céltársaság a 

Befektetés megvalósulását megelőzően érvényben lévő BSzSz-e szerint 

működik tovább.  

 

A Befektető kérheti, hogy irányítást nem eredményező, a befektetést védő 

kérdésekben (pl.: harmadik fél részesedésszerzése, leányvállalat alapítása stb.) 

hozzájáruló szavazata legyen szükséges a döntéshez. 

 

Könyvvizsgáló/Kö

nyvelő 

 

A Befektető kérheti könyvvizsgáló kinevezését piaci díjszabás alkalmazása 

mellett.  

 

A részesedések 

átruházásának 

korlátai: 

Az Alapítók és a Korábbi Befektető a Befektető előzetes írásbeli engedélye 

nélkül nem ruházhatják át harmadik személyre a Céltársaságban meglévő 

részesedésüket a Befektető Exit eseménye előtt. 

 

Elsőbbségi jog 

(pre-emption 

right): 

Tőkebevonás esetén Befektető az újonnan bevonandó tőke összegének 

legalább 25%-os mértékéig elsőbbséget élvez Felekkel és harmadik személlyel 

szemben. 

 

Súlyos 

szerződésszegési 

események: 

A Felek a Céltársaság és/vagy az Alapítók súlyos szerződésszegésének tekintik 

az alábbiakat: 

(i) a Befektetésnek a Befektetési és Szindikátusi Szerződésben (a Pénzügyi 

Tervben vagy a forrásfelhasználási nyilatkozatokban) leírt céltól eltérő 

felhasználása; 

(ii) a Szellemi Alkotás átruházása harmadik személyre a Befektetési és 

Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek megszegésével, valamennyi 

szellemi alkotásra vonatkozó rendelkezésének megsértése; 

(iii) bizonyos szavatossági nyilatkozatban foglaltak megszegése vagy nem 

teljesülése; 

(iv) a Befektető külön és/vagy elsőbbségi jogai gyakorlásának akadályozása 

vagy csorbítása; 

(v) [közgyűlés]/taggyűlés összehívásával-, a szavazati jogok gyakorlásával 

kapcsolatos kötelezettségek-, annak működésével és hatáskörével 

összefüggő rendelkezések megszegése; 

(vi) EU tőkealapból finanszírozott befektetés esetén a Befektető számára 

tartalmilag megfelelő, [azaz jóhiszeműen elvárható] adatszolgáltatási 

kötelezettségének megsértése legalább 3 (három) egymást követő 

alkalommal és/vagy a Befektető ellenőrzési jogainak megsértése. 

 

Súlyos 

szerződésszegés 

jogkövetkezménye 

Súlyos szerződésszegés esetén a Befektető 15 napos határidő tűzésével írásban 

felszólítja a szerződésszegő Alapítót és Céltársaságot a szerződésszegő állapot 

megszüntetésére és a szerződésszerű állapot helyreállítására. 

 

Befektető a saját döntése alapján a szerződésszegő Alapítóval vagy a 
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Céltársasággal szemben jogosult alkalmazni az alábbi egy vagy több 

jogkövetkezményt (az orvoslási határidő leteltét követő 6 hónapon belül 

bármikor): 

 

A fenti (i)-(v) esetekben: 

(i) a Befektető Drag-Along jogának feltételek és időkorlát nélküli 

gyakorlása a szerződésszegő Alapítókkal szemben; 

 

A fenti (vi) esetben: 

(ii) [a befektetés 5%-nak megfelelő összeg],- Ft összegű kötbér 

fizetése a Befektető részére. 

 

Drag-along jog: A Befektető a Súlyos szerződésszegés bekövetkezése esetén az alábbiak szerint 

egyoldalú nyilatkozatával kötelezheti az Alapító(ka)t, hogy az a fennálló teljes 

üzletrészét vagy azok egy részét a Befektetővel együtt harmadik Személy 

részére a Befektető által elfogadott feltételekkel értékesítse. 

 

Tag-along jog: A Befektetőnek [és a Korábbi Befektetőnek] joga van arra, hogy ha a 

Céltársaság bármely másik tagja/részvényese a részesedését harmadik személy 

részére eladja, akkor ugyanolyan feltételekkel csatlakozzon az eladáshoz. Ha a 

részesedését vagy annak egy részét átruházni kívánó tag/részvényes a külső 

harmadik féllel a Tag-along jogot gyakorló Befektetőnek a részesedés-

eladáshoz történő csatlakozását elfogadtatni nem tudja, akkor részesedését 

vagy annak egy részét ezen, külső harmadik fél részére nem értékesítheti. 

 

Adatszolgáltatás: A Céltársaság rendszeres havi, negyedéves és éves jelentéseket és következő 

évi éves tervet készít és küld a Befektetőnek a Befektető által igényelt 

tartalommal és formátumban. 

 

Befektetett 

források 

felhasználása: 

[CSAK GINOP-OS 

ALAP ESETÉN] 

A Céltársaság vállalja, hogy a Befektetés összegét az Pénzügyi Terv részét 

képező költségvetésnek megfelelően használja fel, figyelembe véve azt is, 

hogy a Befektetés összege kizárólag a 2014-2020 programozási időszakban az 

egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 

rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek megfelelő célokra 

használható fel.  

 

[A források nem 

megfelelő 

felhasználása (ún. 

szabálytalanság):] 

[CSAK GINOP-OS 

FORRÁS 

ESETÉN] 

Abban az esetben, ha a Befektetés összegét a Céltársaság nem a Befektetési és 

Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek és/vagy a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelő módon használta fel, akkor a Befektetés összegét 

a Ptk. 6:47. §-a szerinti kamattal és szükség esetén a Ptk. 6:48. §-a szerinti 

késedelmi kamattal a Céltársaság köteles visszafizetni a Befektető részére.  A 

Befektető és az Alapkezelő, valamint felettes szerveik szabálytalanság esetén 

a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint további szankciókat 

alkalmazhatnak a Céltársaság, az Alapítók és a Céltársaságnak a Befektetőn 

kívüli további tagjai/részvényesei ellen, valamint további intézkedéseket 

tehetnek a fenti visszafizetési kötelezettség teljesítése végett. 

 

Üzleti titoktartás: A Felek kötelesek az iparági sztenderdek figyelembevételével megőrizni a 

bizalmas információkat. 

 

A Céltársaság és 

az Alapítók által 

nyújtandó 

szavatosságok és 

kötelezettségvállal

A Tranzakciós dokumentumok aláírásakor és a Tranzakcióhoz kapcsolódó 

valamennyi Befektetési részlet folyósításakor a Céltársaság és az Alapítók a 

Befektető által kért iparági sztenderd szerinti szavatosságokat és 

kötelezettségeket vállalnak.  
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ások: 

Exitkor nyújtandó 

szavatossági 

nyilatkozatok: 

A Befektető a tulajdonjog, a per-, teher- és igénymentesség, valamint a 

megfelelő felhatalmazás szavatosságokon túl további szavatosságot nem 

köteles vállalni az Exit eseményre vonatkozó tranzakciós dokumentumokban. 

 

Költségek: Amennyiben a Tranzakció lezárul, Céltársaság visel minden, az átvilágításhoz 

és a Tranzakcióhoz kapcsolódó tanácsadókhoz kapcsolódó kiadást. Az 

átvilágítást a Befektető vezeti, amelynek ellenértékét a Céltársaság fizeti a 

Tranzakció lezárását követően. 

 

A Céltársaság és/vagy az Alapító(k) fizeti(k) az átvilágítás költségeit, ha a 

Tranzakció az alábbi okok valamelyike miatt nem valósul meg: 

(i) az átvilágítás eredménye jelentősen eltér a Befektető részére korábban 

bemutatott információktól, vagy a szükséges adatok nem álltak rendelkezésre; 

(ii) az Alapító, a Korábbi Befektető vagy a Céltársaság valamely lényeges 

feltétel változása nélkül visszalépnek a Tranzakciótól; 

(iii) a jelen Term Sheetben megjelölt befektetési feltételeket az Alapító, a 

Korábbi Befektető vagy a Céltársaság egyoldalúan módosítani kívánják; 

(iv) Lényeges Kedvezőtlen Változás (Material Adverse Change) következett 

be a Tranzakció lezárását megelőzően. 

 

Amennyiben a fentiektől eltérő okból hiúsul meg a Tranzakció, úgy a 

Befektető köteles az átvilágítás költségeit megfizetni. 

Ügynöki díjak: Az Alapítók és a Céltársaság megerősítik, hogy a Céltársaság megbízásából 

eljáró ügynök, közvetítő, illetve bróker nem jogosult semmilyen ügynöki díjra, 

vagy egyéb hasonló jutalékra vagy díjra a tervezett Tranzakcióval 

összefüggésben. 

 

Tranzakciós 

titoktartás: 

A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Befektetéssel kapcsolatos 

tárgyalások tényét szigorúan bizalmasan kezelik.  Bárminemű sajtóközlemény, 

illetve a Befektető, vagy az Alapkezelő nevének nyilvános használata 

kizárólag a Befektető és az Alapkezelő előzetes írásbeli jóváhagyásával 

történhet. 

 

Alkalmazhatóság: A jelen Term Sheet nem jelent Felek részéről kötelező érvényű 

kötelezettségvállalást (előszerződést), kivéve a „Költségek”, a „Tranzakciós 

titoktartás”, és az „Irányadó jog” rendelkezéseket.  Ennek megfelelően a jelen 

Term Sheet elfogadása a fentieken túl nem keletkeztet semmilyen jogi 

kötelezettséget az Alapkezelő vagy a Befektető számára. 

 

Nyelv: A Tranzakciós dokumentumok és a kapcsolattartás Felek között magyar 

nyelven történik. 

 

Irányadó jog: Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Term Sheetre és minden Tranzakciós 

dokumentumra vonatkozóan a magyar jog az irányadó. 

 

 

Kelt: [aláírás helye és ideje] 

 

 

__________________ 

Alapító 

__________________ 

Alapító 

__________________ 

Korábbi Befektető 

__________________ 

Befektető 

 


