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TERM SHEET 

(Lényeges Szerződéses Rendelkezések) 

 

Céltársaság: … Kft/Zrt (cégjegyzékszám, cím) 

Tulajdonos(ok): 1. {XXX} 
2. {XXX} 

Befektető: MFB KKV Tőkealap, amelyet az Alapkezelő kezel  
 

Alapkezelő:  Hiventures Zrt.  
 

Felek: a Tulajdonosok, a Befektető és a Céltársaság 
 

A Befektetés: A Befektető által a Céltársaságba történő {XXX} millió Ft tőkebefektetés, 

amelynek eredményeként a Befektető a Céltársaságban üzletrészt vagy 

részvényt szerez. 

  

Tagi Kölcsön: A Céltársaság részére a Befektető által, a Befektetést követően 
nyújtandó {XXX} millió Ft Tagi Kölcsön  

 

Tranzakció célja: A Befektető a Céltársaságba azért kíván befektetni, hogy a Céltársaság 
működését biztosítsa. A Befektető célja, hogy legkésőbb a futamidő 
végén a Befektetéssel szerzett tulajdonrésze az elvárt Megtérülési 
Összegen visszavásárlásra, továbbá a Tagi Kölcsön a kamattal együtt 
visszafizetésre kerüljön.  
 

Befektetés és a Tagi 
Kölcsön jogcíme: 

csekély összegű (de minimis) rendelet szerinti támogatás,/ a Temporary 
Framework alapján notifikált jogcím/ MEIP 
 

Tranzakciós 
Dokumentumok: 

- Befektetési és Szindikátusi Szerződés,  
- Tagi Kölcsön Szerződés 
- A Céltársaságnak a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseit 
tükröző társasági szerződése; 
- A Biztosítéki Szerződések. 

 

A Befektetés összege és 
tulajdonosi struktúra: 

A Befektető összesen … Ft összeget fektet be a Céltársaságba.  A 
Befektetés a Céltársaság tőkeemelése útján történik, amelynek 
keretében … Ft  kerül a Céltársaság jegyzett tőkéjébe, és … Ft a 
Céltársaság tőketartalékába. 
 
{Cap table részletesen} 
Befektetőnek várhatóan 1%-os kisebbségi részesedése lesz. 

A Befektetés és a Tagi 
Kölcsön előfeltételei: 

A Tranzakciós Dokumentumok Befektető általi aláírása előtt, valamint a 
Befektetés rendelkezésre bocsátása előtt teljesítendő előfeltételek: 
 

(i) A Befektető megfelelő döntéshozó szervei jóváhagyták a 
Befektetést és annak főbb paramétereit; 
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(ii) a Befektetés folyósításához szükséges Tranzakciós 
Dokumentumokat a Felek aláírták, és annak egy aláírt 
példánya a Befektető számára rendelkezésre áll  

(iii) a Céltársaság nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, 
Céltársaság megszüntetését, törlését célzó eljárás, 
ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése, végrehajtási eljárás 
hatálya alatt ( a Céltársaság nyilatkozata, hogy ezen eljárások 
megindításáról nincsen tudomása )  

(iv) A Céltársaság nem áll végelszámolási eljárás, törvényességi 
felügyeleti eljárás, kényszertörlés, jogi személy elleni 
büntetőjogi intézkedés alatt. (A Céltársaság nyilatkozata, 
hogy ezen eljárások megindításáról nincsen tudomása; ) 

(v) a Céltársaság peres, nem peres, közigazgatási vagy 
választottbírósági jogvitában nem részes, ilyen jogvita nincs 
folyamatban – kivéve amely az átvilágítási jelentésben 
bemutatásra került; 

(vi) az átvilágítási jelentésben feltárt problémák kezelésre 
kerültek vagy a Céltársaság kötelezettséget vállalt a feltárt 
problémák Befektető által biztosított határidőn belüli 
kezelésére; 

(vii) a pénzmosási/üzletbiztonsági vizsgálat során esetlegesen 
feltárt problémák kezelésre kerültek 

(viii) a Tranzakciós Dokumentumokban előírt valamennyi 
szavatossági nyilatkozat a Befektetés folyósításakor a 
Befektető számára elfogadható módon teljesült, igaz és 
teljes körű;  

(ix) nem történt súlyos szerződésszegés a Tulajdonosok és a 
Céltársaság részéről 

(x) a befektetés jogcímétől függően további feltételek 
kerülhetnek előírásra ( pl. a piaci magánbefektetői elvnek 
megfelelést igazoló MEIP teszt/de minimis nyilatkozat 
megtétele rendelkezésre áll) 
 

A Tagi Kölcsön rendelkezésre bocsátásának előfeltételei, melyet 
legkésőbb a Befektetési és Szindikátusi Szerződés aláírását követő 2 
hónapon belül kell a Céltársaságnak teljesíteni: 
 

(i) a Céltársaság jegyzett tőkéjében a Befektető tőkeemelésére 
vonatkozó változást a cégbíróság bejegyezte; 

(ii) A Tőkebefektetés és a Tagi Kölcsön biztosítására szolgáló 
külön biztosítéki dokumentumokat a Felek aláírták és ennek 
egy példánya a Befektető rendelkezésére áll, valamint 
ingatlan jelzálogjog alapítása esetén a bejegyzési kérelem 
földhivatali benyújtását széljegyes tulajdoni lappal  igazolják 
a Befektető felé 

(iii) a Tranzakciós Dokumentumokban előírt valamennyi 
szavatossági nyilatkozat a Befektetés folyósításakor 
teljesült, igaz és teljes körű;  

(iv) A Céltársaság nem áll végelszámolási eljárás, törvényességi 
felügyeleti eljárás, kényszertörlés, jogi személy elleni 
büntetőjogi intézkedés alatt. (A Céltársaság nyilatkozata, 
hogy ezen eljárások megindításáról nincsen tudomása.)  
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(v) a Céltársaság teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt 
nyilatkozata, hogy a Befektetés folyósításakor tett 
nyilatkozatai továbbra is igazak és teljeskörűek, az akkori 
állapotban lényeges hátrányos változás nem következett be 

(vi) nem történt Súlyos Szerződésszegés a Tulajdonosok és a 
Céltársaság részéről (a Befektető kéri a Céltársaság és a 
Tulajdonosok erre vonatkozó nyilatkozatát). 

 

A Befektetőt megillető 
elsőbbségi jogok 
megjelenési formája: 
 

Likvidációs elsőbbség és megtérülési elsőbbség.  
 
Osztalékelsőbbségi Jog. 

Osztalékelsőbbségi Jog: A Céltársaság kizárólag a Befektető legfőbb szervi ülésen leadott 
támogató szavazata alapján  fizethet osztalékot.  
 
A Befektetőnek osztalékelsőbbségi joga van, azaz osztalékra mindaddig 
kizárólag a Befektető jogosult, amíg a Befektető részére így kifizetett 
osztalék összege eléri a Befektetésre kiszámolt Megtérülési Összeget. A 
Befektető részére kifizetett osztalék összege a Megtérülési Összegbe (az 
Exit Eseményből a Befektető részére befolyó összegbe) beszámít.  
 

Likvidációs elsőbbség  A Céltársaság jogutód nélküli megszűnése esetén, az eljárás jogerős 
lezárását követően a Befektető üzletrészéhez a Befektetőn kívüli 
tulajdonosokat megelőző elsőbbségi jog kapcsolódik a Céltársaság 
fennmaradó vagyonának felosztása tekintetében a Befektető által 
teljesített Befektetés erejéig. 

 
A Céltársaságnál bekövetkező likvidációs esemény (felszámolás, jogutód 
nélküli megszűnés) esetén a Céltársaság fennmaradó vagyona a 
Befektető elsőbbségi üzletrészeihez kötött jogainak gyakorlása esetén a 
következő sorrendben kerül felosztásra: 

1) Elsőként a Befektető számára a Befektetés az általa nyújtott 
tőkebefektetés összege kerül kifizetésre (1x participating 
liquidation preference).   

2) A fennmaradó összeg a Céltársaság tagjai között üzletrészük 
arányában kerül felosztásra.  

 

Megtérülési elsőbbség  A Céltársaság Befektetőn kívüli tulajdonosok üzletrészeinek részben vagy 
egészben történő elidegenítése, értékesítése esetén – amennyiben a 
részesedés értékesítéséhez a Befektető előzetes hozzájárulását nem 
szerezte be és ezáltal súlyos szerződésszegést követett el – a Befektetőt 
a többi tagot megelőző elsőbbségi jog illeti az elidegenítésből, 
értékesítésből befolyt vételár tekintetében a Befektető pénzügyileg 
teljesített Befektetése és az arra számított Megtérülési Összeg erejéig. A 
megtérülés és a hozam számításakor a Befektető részére a Befektetés 
Futamideje alatt már megfizetett osztalékot is figyelembe kell venni. 
 

A Befektetés időzítése: A megfelelő információk rendelkezésre állása és a döntéshozó szervek 
jóváhagyásától függően, a Befektetés tervezett időpontja: {XXX}.  
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Csoporton belüli 
átruházás: 

Mindaddig, amíg a Befektető részesedéssel rendelkezik a 
Céltársaságban, a részesedését és/vagy tagi kölcsön követelését 
bármikor korlátozás nélkül átruházhatja az MFB Csoport bármely tagjára 
vagy bármely más, az MFB Csoport által kezelt más tőkealapra. A 
részesedést és/vagy tagi kölcsön követelést megszerző felet megilletik 
mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a Befektetőt illetik meg a 
Tranzakciós dokumentumok alapján. 
 

Zárt konstrukció: A Céltársaság és a Tulajdonosok vételi joga:  
 
A Befektető a Befektetés során megszerzett mindenkori üzletrészeire a 
Tulajdonosok és Céltársaság javára vételi jogot alapít azzal, hogy a 
Tulajdonosok maguk helyett jogosultak 3. személyt jelölni a vételi jog 
gyakorlására. A vételi jog megnyílik: 
 

- Befektetés folyósítását követő napon;  
 
A vételi jog a Befektetés folyósításától számított {7} évig áll fenn. A vételi 
jog gyakorlására elsősorban a Céltársaság, másodsorban a Tulajdonosok, 
harmadrészt pedig a Tulajdonosok által kijelölt vevő jogosult. 
Amennyiben valamennyi vételi jogosult egy időben gyakorolja vételi 
jogát, úgy a Céltársaság vételi joga élvez elsőbbséget, feltéve, hogy a 
saját üzletrész-vásárlás jogszabályi feltételei fennállnak. Amennyiben a 
Céltársaság ezen jogával jogszabályi ok miatt nem tud élni, a vételi jog 
gyakorlására másodlagosan a Tulajdonosok jogosultak, harmadrészt 
pedig a Tulajdonosok által kijelölt vevő. A vételi jog jogosultja csak a 
Befektető teljes üzletrész-csomagjára gyakorolhatja a vételi jogát. 
 
A Céltársaság, valamint a Tulajdonosok vételi joga alapján létrejött 
üzletrész-adásvételre meghatározott vételár a Megtérülési Összeg.  
 
A Befektető eladási joga:  
 
A Befektetőnek a Céltársaságban meglévő mindenkori üzletrészére a 
Felek közokiratba foglaltan eladási jogot alapítanak a Befektető javára a 
Céltársaság és a Tulajdonosok terhére. Az eladási jog gyakorlásának 
feltételei: 
 

(i) A Befektetés folyósításától számított {7} év elteltével nyílik meg és 
a {8}. év elteltéig gyakorolható. Az eladási jogot a Befektető a 
tulajdonában lévő, Céltársaságban fennálló teljes üzletrészére 
gyakorolhatja,  

vagy 
(ii) A Befektető eladási jogát Súlyos Szerződésszegés esetén, annak 

felmerülésétől kezdődően bármikor, a fenti (i). pontban leírt 
időkorlátozás nélkül egyetemlegesen a Tulajdonosokkal és az 
Céltársasággal szemben gyakorolhatja. 

A Befektető eladási joga alapján létrejött üzletrész-adásvételre 
meghatározott vételár a Megtérülési Összeg.  
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Megtérülési Összeg: A Befektető adott pillanatban fennálló, a Céltársaság részére, 
Befektetésként nyújtott vagyoni hozzájárulás összegének évi 5,1%-os 
hozammal megnövelt összegét jelenti. 
 

Tagi Kölcsön Feltételei A kölcsön kondícióinak összegzése:  
 
- a kölcsön felhasználása: kizárólag működési költségek fedezése  
- futamidő: 7 év 
- ügyleti kamat: 5,1% 
- kamatfizetés: futamidő végén egy összegben  
- tőketörlesztés: futamidő végén egy összegben  
- előtörlesztés: a Tagi Kölcsön folyósítása után bármikor lehetséges 
- automatikusan lejárttá és fizetendővé válik:  

▪ azon a napon, amikor a Befektető megszűnik a Céltársaság 
tagja lenni; 

• Céltársaság vagy a Tulajdonosok teljes vételi jogának 
gyakorlása esetén; 

• a Befektető eladási jogának gyakorlása esetén; és  

• Súlyos Szerződésszegéskor. 
 

A Befektetés és a Tagi 
Kölcsön Biztosítékai 

A Befektetésnek és a Tagi Kölcsönnek a fennállása idejére a közokiratba 
foglalt és itt felsorolt biztosítéki szerződések (a „Biztosítéki 
Szerződések”) alapján a Tagi Kölcsön és a Befektetés alapján fennálló 
valamennyi tartozás/kötelezettség biztosítására az alábbi 
korlátozásmentes, feltétlen és visszavonhatatlan biztosítéki jogok illetik 
meg: 
 
Befektés vonatkozásában: 

 
- Közokiratba foglalt opciós szerződés, amely a Céltársaság és a 

Tulajdonosok számára vételi kötelezettséget jelent a Befektető 
üzletrésze felett, a Befektető számára pedig eladási jogot biztosít a 
Befektető üzletrésze felett a Befektető javára a Tulajdonosokkal és 
a Céltársasággal szemben, a Term Sheet szerinti feltételek fennállása 
esetén; 

 
A Tagi Kölcsön vonatkozásában: 
 
- a Tagi Kölcsön biztosítására, amennyiben van a Céltársaságnak 

elzálogosítható vagyontárgya, követelése, üzletrésze stb., akkor 
elsősorban ezt javasoljuk biztosítéknak és csak másodsorban a 
készfizető kezességet;  

- a Tagi kölcsönszerződés biztosítására közokirat formájában 
megkötött, a Céltársaság és a Tulajdonosok által egyetemlegesen 
vállalt tartozáselismerő nyilatkozat (amelyben egyetemleges és 
azonnali tartozásmegfizetést vállalnak a kötelezettek a Tagi Kölcsön 
és kamatainak megfizetésére); 
 

Kilépés Napja A Befektető legkésőbb a Befektető eladási opciójának lejáratáig kívánja 
fenntartani üzletrészét a Céltársaságban (továbbiakban: „Kilépés 
Napja”). 
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A Befektetés Futamideje az az időtartam, mely a Befektetés 
folyósításától a Befektetőnek a Céltársaságból történő kilépéséig tartó 
időszak. 
 
Az üzletrész elidegenítésétől elválhat az ellenérték pénzügyi teljesítése, 
így a Befektetőnek a Kilépés Napját követően is fennállhat az adott 
tranzakció kapcsán pénzügyi követelése. Az ügylet végleges lezárása 
akkor következik be, ha a Befektető követelése teljeskörűen megszűnik. 
A pénzügyi teljesítésig a biztosítékok változatlanul rendelkezésre állnak. 
 

Szavazási szabályok a 
taggyűlésben/közgyűlésb
en: 

A Céltársaság taggyűlésében/közgyűlésében vagy a tagok által más 
módon hozott tagi határozat meghozatala során (pl. konferencia-
taggyűlés, írásbeli tagi határozatok) az alább felsorolt ügykörök 
tekintetében a Ptk.-ban és a létesítő okiratban előírt szavazati arányok 
figyelembevételével, csak a Befektető támogató szavazata mellett 
hozható döntés. 
 

1.1 Leányvállalat alapítása, vásárlása és megszüntetése, valamint az 
azokban meglévő részesedések értékesítése, továbbá döntés a 
leányvállalat működése tekintetében minden olyan kérdésben, 
amely a Céltársaság esetében a Taggyűlés/Közgyűlés 
hatáskörében van; 

1.2 a létesítő okirat módosítása; 
1.3 valamely üzletrészhez vagy részvényhez (részvénysorozathoz, 

részvényosztályhoz) kapcsolódó jogok módosítása; 
1.4 a Céltársaság átalakulásának, beolvadásának, kiválásának, illetve 

jogutód nélküli megszűnésének, a Céltársaság által egyesülés 
vagy közös vállalat létrehozásának elhatározása; 

1.5 a Céltársaság törzstőkéje emelésének, illetve leszállításának 
elhatározása, és további tőkebevonáshoz kapcsolódó valamely 
pénzügyi instrumentum (pl. convertible note, warrant) 
kibocsátása; 

1.6 a számviteli törvény szerinti beszámoló, közbenső mérleg, cash 
flow jelentés jóváhagyása, ideértve az adózott eredmény 
felhasználására, valamint az osztalék és osztalékelőleg fizetésére 
vonatkozó döntést; 

1.7 a Céltársaság részére pótbefizetés teljesítésének elhatározása; 
1.8 a Céltársaság ellen benyújtott felszámolási kérelem alapját 

képező fizetésképtelenség elismerése; 
1.9 a Céltársaság eszközeinek megterhelése, harmadik személyért 

fizetési kötelezettség vállalása; 
1.10 hozzájárulás a Befektetőn kívüli tag üzletrészének kívülálló 

harmadik személy részére történő átruházásához; 
1.11 Bármilyen összegű tagi kölcsön felvétele és visszafizetése, 

bármely összegben fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír 
kibocsátása; 

1.12 Bármilyen összegű kölcsönszerződés megkötése, adósságot 
növelő módosítása  
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A taggyűlés/közgyűlés évente legalább 1 (egy) alkalommal tart ülést.  A 
Befektető bármikor jogosult a taggyűlést/közgyűlést a napirendi pontok 
megjelölésével összehívni. 
 

A részesedések 
átruházásának korlátai: 

A Tulajdonosok és/vagy Céltársaság a Befektető előzetes írásbeli 
engedélye nélkül nem ruházhatják át a Céltársaságban meglévő 
részesedésüket a Befektető Exit Eseménye előtt.  
 
A Felek megállapodnak, hogy a Befektető tulajdonrésze a Céltársaságban  
[…] százalék alá nem csökkenhet addig, amíg a Tagi Kölcsön és 
felhalmozott kamatai maradéktalanul visszafizetésre nem kerültek.  
 
A Céltársaságban részesedés kizárólag adásvétel vagy tőkeemelés útján 
szerezhető, kivéve valamely természetes személy tag halála esetén 
történő öröklést. 
 
A Céltársaságban történő részesedésszerzés előfeltétele, hogy a szerző 
fél a Befektetési és Szindikátusi Szerződés rendelkezéseit magára nézve 
kötelezőnek ismerje el és a részesedésszerzést a Befektető előzetesen 
írásban jóváhagyja.  
 

Súlyos szerződésszegési 
események: 

A Felek az alábbi szerződésszegési eseményeket súlyos 
szerződésszegésnek tekintik: 

Súlyos szerződésszegési események: 

1) A Befektető ellenőrzési jogainak gyakorlásában 
való akadályozása vagy korlátozása a 
Céltársaságban. 

2) A Befektetés céljától illetve a befektetés 
jogcíméhez kapcsolódó felhasználási 
nyilatkozatban előírtaktól eltérő felhasználása 

3) A versenytilalmi rendelkezések megszegése. 

4) a Céltársaságban fennálló bármely üzletrész a 
Tranzakciós Dokumentumokban foglalt 
rendelkezések megszegésével történő 
átruházásra. 

5) Céltársaság vagy vezető tisztségviselője, 
képviseletre feljogosított tagja, alkalmazottja, 
illetve tisztségviselője, cégvezetője, valamint 
felügyelőbizottságának tagja, illetve ezek 
megbízottja általi vagyon elleni bűncselekmény 
(pl. lopás, sikkasztás, hűtlen kezelés) 
elkövetésének jogerős bírósági határozattal 
történő megállapítása. 

6) Amennyiben a Céltársaság ellen jogerősen 
felszámolási vagy kényszertörlési vagy 
törvényességi felügyeleti eljárás indul. 
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7) A Befektető jogainak korlátozása vagy egyéb 
módon történő megsértése, a testületi delegálás 
szabályainak, valamint a legfőbb szerv 
összehívásával és a szavazati jogok gyakorlásával 
kapcsolatos, a Tranzakciós Dokumentumokban 
meghatározott szabályok megszegése, a társasági 
szerződés megsértése vagy nem teljesítése. 

8) Ha a Céltársaság bármely hitelintézettel vagy 
pénzügyi vállalkozással szemben a köztük létrejött 
jogviszony alapjául szolgáló szerződést oly módon 
szegi meg, hogy a hitelezőnek a Céltársasággal 
szemben fennálló kielégítési joga megnyílik vagy a 
hitelező a Céltársasággal szembeni követeléseit 
egyoldalú nyilatkozattal lejárttá teheti. 

9) Legkésőbb a Kilépés napjáig nem történik meg a 
Befektető kivásárlása az Céltársaságból. 

 
 
A Befektető a Súlyos Szerződésszegés esetén a Céltársaság, vagy a 
Tulajdonosok, ezek mindegyikével külön-külön, vagy együttesen is 
alkalmazhatja a súlyos szerződésszegés jogkövetkezményeit.  
 
 
Súlyos szerződésszegés esetén az alábbi eljárás rend alkalmazandó: 

1) A szerződésszegéssel sérelmet szenvedett Fél felhívja a 
szerződésszegő felet a szerződésszegés tényét és okát 
hitelt érdemlő módon igazoló nyilatkozattal, könyvelt 
küldeményként a szerződésszegési helyzet orvoslására. 

2) A szerződésszegő fél az 1)-es alpontban írt nyilatkozat 
kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül, könyvelt 
küldeményként megküldött nyilatkozatban rögzíti a 
szerződésszegés vitatását, vagy annak okait, vagy, 
amennyiben a szerződésszegést nem vitatja, 
tájékoztatást ad a szerződésszegő helyzet elhárításának 
módjáról és határidejéről, mely legfeljebb 15 (tizenöt) 
nap. 

3) A szerződésszegéssel sérelmet szenvedett Fél a 2)-es 
alpontban írt szerződésszegő fél által tett nyilatkozat 
kézhezvételét követően elfogadhatja a szerződésszegést 
vitató nyilatkozatot, vagy felhívhatja a nyilatkozót a 
szerződésszegés orvoslására a 2)-es alpontban 
hivatkozott legfeljebb 15 (tizenöt) napos határidőn belül. 

4) A súlyos szerződésszegés az 1)-3)-as alpontban írt 
eljárási rend betartása mellett akkor állapítható meg, ha 
a felek az 1.-3.-as pontban írt kölcsönös nyilatkozatételt 
követő 15 (tizenöt) napon belül sem tudnak a 
szerződésszegő helyzet rendezése kapcsán 
megállapodni. 
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A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Szerződésszegéssel sérelmet 
szenvedett Fél a Súlyos Szerződésszegés jogkövetkezményeinek 
alkalmazása esetén úgy is dönthet, hogy a Tranzakciós Dokumentumok 
felmondása nélkül, annak hatályban tartása mellett érvényesíti a Súlyos 
Szerződésszegés jogkövetkezményei pontban foglalt 
jogkövetkezményeket. Ebben az esetben – a jogkövetkezmények 
alkalmazásához szükségszerűen, és feltétlenül szükséges változásokkal – 
a Tranzakció dokumentáció változatlan tartalommal és 
kötelezettségekkel hatályában fennmarad. 
 

Súlyos szerződésszegés 
jogkövetkezménye:  

A Befektető súlyos szerződésszegés esetén a Súlyos Szerződésszegési 
események pontban írt eljárási rend megtartása mellett jogosult az 
alábbi jogkövetkezmények közül bármelyik vagy valamennyi 
alkalmazására: 

1) A Befektető és a Céltársaság között létrejött bármely 
szerződés azonnali hatállyal történő felmondására; 

2) A Befektető gyakorolhatja a Tranzakciós 
Dokumentumokban foglalt eladási jogát; 

3) A Befektető a Tranzakciós Dokumentumok alapján 
fennálló jogait szabadon átruházhatja; 

4) Érvényesítheti kötbérigényét, melynek maximum 
összege szerződésszegésenként legfeljebb a 
ténylegesen folyósított Befektetés {1}%-a, több 
szerződésszegési esemény esetén legfeljebb a 
Befektetés (ténylegesen folyósított összeg) {3}%-a  

5) A Befektető Biztosítéki szerződések alapján fennálló 
jogának érvényesítése  

 

Szerződésszegés (i) a titoktartási rendelkezések megszegése;  
(ii) adatszolgáltatási kötelezettség sorozatos, egymást követő 

legalább két alkalommal történő elmulasztása amennyiben a 
mulasztást a Befektető által biztosított póthatáridő alatt sem 
teljesíti a Társaság;  

(iii) bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének 
elmaradása, amennyiben annak legfeljebb 30 (harminc) napon 
belül történő orvoslására, vagy a Befektető által előzetesen 
jóváhagyott cselekvési terv elfogadására nem kerül sor. 

 

Szerződésszegés esetén 
eljárás és  
jogkövetkezménye 

Szerződésszegés esetén a Befektető 30 napos határidő tűzésével írásban 
felszólítja a szerződésszegő Tulajdonost és/vagy a Céltársaságot a 
szerződésszegő állapot megszüntetésére és a szerződésszerű állapot 
helyreállítására. 

 
Abban az esetben, ha Tulajdonos és/vagy a Céltársaság a Befektető által 
meghatározott határidőben nem szünteti meg a szerződésszegő 
állapotot és a szerződésszerű állapotot nem állítja helyre, akkor a 
szerződésszegő Tulajdonos és/vagy a Céltársaság a Befektető 
felszólításától számított 3 (három) munkanapon belül …………Ft (azaz ……. 
forint) összegű kötbért köteles Befektető részére fizetni 

Adatszolgáltatás: A Céltársaság rendszeresen jelentéseket készít és küld a Befektetőnek és 
a többi tagnak az alábbiak szerint: 
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1. Naptári negyedévente: rövid szöveges üzleti tájékoztató, mérleg 

és eredménykimutatás, adófolyószámla egyenleg, bankszámla 
kivonatok, pénztárjelentések és főkönyvi kivonat, folyósított 
tőke és tagi kölcsön felhasználásáról/elköltéséről készített 
tételes kimutatás. Megküldésének határideje: az adott hónap 
végét követő 20. (huszadik) napig. 

 
2. Évente A tárgyév várható eredmény és saját tőke alakulásáról 

jelentés küldése. Megküldésének határideje: az adott év 
decemberének első naptári hete. 

 
A várható mérlegelemek megküldésének határideje a tárgyévet követő 
év február 28. napja. 
 
Az előző pénzügyi év elfogadott auditált mérlegének és pénzügyi 
beszámolójának megküldési határideje a tárgyévet követő év március 31. 
napja 
 

3. Az Céltársaság köteles a Befektető részére minden olyan 
esemény bekövetkezésekor, amely jelentős mértékű negatív 
hatással bír vagy bírhat a Céltársaság jövőjének alakulására, 
illetve amelynek jelentős hátrányos hatása lehet a Céltársaság  
üzletmenetére rendkívüli jelentést adni. 

 
4. A Befektető ésszerű időben és tájékoztatás mellett, az üzleti 

titokra való tekintet nélkül teljes hozzáférésre jogosult a 
Céltársaság könyveléséhez és beszámolóihoz, szerződéseihez. 

 
Adatszolgáltatást a Céltársaság Társaság akkor teljesíti 
szerződésszerűen, ha azt a Befektető tartalmilag megfelelőnek tekinti. 
 
 

Versenytilalom és 
Titoktartás: 

A Tulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra, hogy tulajdonosi 
jogviszonyuk alatt és annak megszűnését követő 1 (egy) éven belül 
semmilyen formában vesznek részt és nem támogatják olyan vállalkozás 
tevékenységét, amely a Céltársaság közvetlen versenytársának 
tekinthető.  Vállalják továbbá, hogy ugyanezen időtartam alatt nem 
törekszenek Céltársaság alkalmazottainak, ügyfeleinek és beszállítóinak 
elcsábítására.  A jelen rendelkezés szempontjából közvetlen 
versenytársnak minősül az alábbi tevékenység:  
              {XXXXXXX} 
A Felek kötelesek az iparági sztenderdek figyelembevételével megőrizni 
a bizalmas információkat. 
 

A Céltársaság és a 
Tulajdonosok által 
nyújtandó 
szavatosságok: 

A Tranzakciós dokumentumok aláírásakor és a Befektetés, valamint a 
Tagi Kölcsön folyósításakor a Céltársaság és a Tulajdonosok többek 
között kijelentik és szavatolják az alábbiakat: 
1. a Befektető, illetve az átvilágítást végző szakértő rendelkezésére 
bocsátottak minden a Céltársasággal és a tevékenységükkel kapcsolatos 
és a Befektetés szempontjából releváns és lényeges adatot és 
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információt, és az átadott adatok és információk pontosak és teljes 
körűek minden lényeges vonatkozásukat tekintve; 
2. minden, a Céltársaság tevékenysége szempontjából lényeges 
szerződés és dokumentum a Befektető számára a Tranzakció lezárását 
megelőzően feltárásra került; 
3. a Céltársaság nem rendelkezik olyan feltáratlan kötelezettségekkel, 
amelyek a Céltársaság jövőbeli pénzügyi eredményét lényegesen 
befolyásolnák; 
4.  a Céltársaság minden a Befektetés szempontjából releváns és 
lényeges szerződése teljes mértékben feltárt és megfelel a szokásos piaci 
elveknek, valamint minden kapcsolt vállalkozással létrejött 
megállapodás bemutatásra került;  
5.  a Céltársaság rendelkezik mindazon engedélyekkel és jogosultsággal, 
amelyek a tevékenysége végzéséhez szükségesek[, ideértve, de nem 
kizárólag a [szükséges engedély megnevezése] (ha ilyen engedély 
szükséges)];  
6. a Céltársasággal szemben nincs olyan per vagy hatósági eljárás 
folyamatban, amelyről a Befektetőt nem tájékoztatták a szükséges 
mértékben; továbbá a Céltársaság tudomása szerint az esetlegesen 
létező eljárásokon felül ilyen nem is fenyeget ilyen eljárás, továbbá a 
Tulajdonosok ellen nincs büntetőeljárás folyamatban. 
 

Költségek: Amennyiben a Tranzakció lezárul, Céltársaság visel minden, a 
Tranzakcióhoz kapcsolódó kiadást.  
 

Ügynöki díjak: A Befektetési Partnerek és a Céltársaság megerősítik, hogy a Céltársaság 
vagy a Befektetési Partnerek megbízásából eljáró ügynök, közvetítő, 
illetve bróker nem jogosult semmilyen ügynöki díjra, vagy egyéb hasonló 
jutalékra vagy díjra a tervezett Tranzakcióval összefüggésben. 
 

Rendes üzletmenet: Jelen Term Sheet aláírásának időpontjától a Tranzakció zárás időpontjáig 
a Céltársaság a rendes üzletmenet szerint, a jó gazda gondosságával 
végrehajtott vagyonkezelés mellett, a jogszabályoknak megfelelően 
folytatja gazdálkodását, és nem kezdeményezhet a rendes üzletmenettől 
eltérő kifizetéseket a Tulajdonosok vagy harmadik személy felé, vagy 
köthet bármilyen jelentős vagy szokatlan megállapodást a Befektető 
előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül. 
 

Titoktartás: A Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a Befektetéssel kapcsolatos 
tárgyalások tényét, és különösen a jelen Term Sheetben foglaltakat 
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 egyik oldalról az Alapkezelő, vagy a 
Befektető, másik oldalról a Tulajdonosok és a Céltársaság kötelező 
érvényű kötelezettségvállalását (előszerződést), kivéve a „Költségek”, a 
„Kizárólagossági időszak”, a „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. 
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Nyelv: A Tranzakciós dokumentumok és a kapcsolattartás a Befektető, a 
Tulajdonosok és a Céltársaság között magyar nyelven történik. 
 

Irányadó jog: A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Term Sheetre és minden 
Tranzakciós dokumentumra vonatkozóan a magyar jog az irányadó. 
 

 

 

 

Kelt: [aláírás helye és ideje] 

 

 

______________
____ 
Tulajdonos 

______________
____ 
Tulajdonos 

______________
____ 
Tulajdonos 

______________
____ 
Céltársaság 

______________
____ 
Befektető 

 

 


