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36. szám

A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78.
I. em.), mint a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f. a.” (Cg.: [01 10 046028]; székhely: 1131 Budapest, Babér u. 1–5.; adószám:
[14332216-1-44]) Fõvárosi Törvényszék 29. Fpk. 01-15-003472/3. számú végzésével kijelölt felszámolója,
nyilvános pályázati felhívás
útján értékesíteni kívánja a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f. a”-nak a LEVINE-HUNGARY Kft. „cs. a.” (Cg.: [01 09 985493];
székhely: 1119 Budapest, Andor u. 21. C ép.; adószám: [23937503-2-43]; a továbbiakban: adós) adóssal kötött hitelszerzõdésbõl eredõen fennálló 650 000 000 Ft (hatszázötvenmillió forint) tõkeösszegû követelését (a továbbiakban: követelés).
A pályázatban szereplõ követelés irányára összesen. 272 000 000 Ft.
Az ajánlati biztosíték összege: 8 360 000 Ft.
Az ajánlatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/
Az ajánlatok benyújtásának kezdõ idõpontja: a pályázati felhívás Cégközlönyben történt megjelenését követõ 16. nap 09 óra 00 perc.
Az ajánlatok benyújtásának határideje: a pályázati felhívás Cégközlönyben történt megjelenését követõ 30. nap 12 óra 00 perc.
A követelés dokumentációja megtekinthetõségének helye, ideje, egyéb közlemény: a követelést megalapozó szerzõdések, illetõleg
a kapcsolódó biztosítéki megállapodások a jelen hirdetmény Cégközlönyben történt megjelenését követõ munkanaptól, az ajánlatok
benyújtására nyitva álló határidõ lejártát megelõzõ munkanapig tekinthetõek meg munkanapokon 10 óra és 16 óra közötti idõpontban,
az 1131 Budapest, Babér u. 1–5. I. emeleti címen. Az idõpontot három munkanappal, elõzetesen egyeztetni kell a Széchenyi Bank Zrt.
„f. a.” titkárságán [Mezey Tímea titkárságvezetõ; tel.: 06 (30) 946-9683]. A követelésekre vonatkozó dokumentációt egyszerre
egy ajánlattevõ, legfeljebb kettõ, meghatalmazással rendelkezõ képviselõje tekintheti meg, amennyiben a titoktartási nyilatkozatot
aláírták. Az ajánlattevõk az iratanyagról másolatot nem készíthetnek.
Az ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: a pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték
befizetése (közlemény rovatban: „Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. f. a. ajánlati biztosíték Levine-Hungary”) a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. „f. a.” MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10643001-49020017 számú bankszámlájára. Az ajánlatibiztosítékfizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendõ teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülõ befizetést igazoló
dokumentumon túl, az elõbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege.
A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülõ bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekbõl adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el és felelõsséget nem vállal.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok benyújtására
nyitva álló határidõ lejártakor ellenõrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati
eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – az 1991. évi XLIX. tv. (a továbbiakban: Cstv.) Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás
esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított nyolc munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot
a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerzõdés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes
pályázó a vételárat az elõírt határidõben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévõ pályázó az elrendelt
elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.
A szerzõdéskötés határideje: szerzõdéskötésre a pályázat elbírálását követõen, a szerzõdéskötésre vonatkozó felhívástól számított
15 napon belül kerül sor. A felszámoló felhívására a nyertes ajánlattevõ köteles a szerzõdést megkötni. A szerzõdéskötés feltétele
az EÉR-t üzemeltetõ számára történt és a felszámoló által véglegesnek elfogadott vételár 1% jutalékfizetési kötelezettség teljesítése,
amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerzõdés elkészítésével a felek a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg.
A vételár megfizetésének módja, határideje: a pályázat nyertese köteles a teljes vételárat az engedményezési szerzõdésben meghatározottak szerint átutalással, az aláírástól számított maximum 15 napon belül megfizetni. Ha ezt a vevõ elmulasztja, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. Az elõvásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják oly módon, hogy
a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A szerzõdéskötéskor az ajánlattevõ köteles
az ajánlati biztosítékot a kiíró által elfogadott vételár 10%-ára kiegészíteni. A szerzõdés lényeges feltétele a – foglalót meghaladó –
teljes vételárnak egy összegben legkésõbb az ajánlat elfogadásától számított 30 napon belül történõ kifizetése. A szerzõdésben meghatározottaktól eltérni csak a felek egyezõ akarata alapján lehetséges.
Részletfizetési lehetõség: nincs.
Az engedményezett követelés átruházásának módja, határideje: az engedményezõ a Ptk. 6:196. §-ban foglalt kötelezettségének
eleget téve, a követeléshez kapcsolódó valamennyi rendelkezésére álló dokumentumot, valamint a követelés átruházásának megtörténtét rögzítõ engedményezési okiratot és teljesítési utasítást, átadás-átvételi jegyzõkönyv alapján engedményes részére a teljes
vételár kiegyenlítését követõ három munkanapon belül átadja.
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A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:
A felszámoló felhívja az ajánlattevõk figyelmét arra, hogy a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés l) pontja szerint pénzügyi szolgáltatásnak minõsül a követelésvásárlási tevékenység üzletszerû végzése. A Hpt. 3. § (3) bekezdése értelmében pénzügyi szolgáltatás csak a Magyar Nemzeti Bank mint felügyelet engedélye
alapján végezhetõ. A követelésvásárlás definícióját a Hpt. 6. § (1) bekezdés 60. pontja határozza meg a követelésvásárlási tevékenység, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 116. pontja az üzletszerû tevékenység fogalmát.
A fentiekre tekintettel, az ajánlattétel feltétele, hogy az ajánlattevõ ajánlatához csatolja a felügyeleti engedély másolatát vagy írásban nyilatkozik a tenderfüzethez csatolt tájékoztató és nyilatkozat kitöltésével, hogy mint követelésvásárló, nem végez üzletszerû tevékenységet.
Ajánlatot a fentieken megfelelõ, tulajdonszerzési képességgel rendelkezõ természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkezõ jogi személyek (továbbiakban: ajánlattevõ) tehetnek. Az adóssal szembeni hitelezõi követelések vételárba történõ beszámítására
nincs lehetõség. A felszámoló a pályázati ajánlatokat a felkínált vételárak nagysága szerinti sorrendbe állítja, figyelmen kívül hagyva
az érvénytelen ajánlatokat. A vásárlásra jogosult kiválasztásánál kiemelt szempont az ajánlati ár nagysága. A pályázatok bontására
a pályázati határidõ lejártát követõ nyolc napon belül kerül sor. A felszámoló több megfelelõ, azonos értékû (a vételár vonatkozásában
legfeljebb 10%-kal eltérõ pályázat esetén) nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR-en keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelõ ajánlat hiányában
eredménytelenné nyilvánítható.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye:
Az értékesítésre az áfa-tv. megfelelõ rendelkezései az irányadóak.
A pályázat lebonyolítására a Cstv., a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet, a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet és az EÉR Felhasználói
Szabályzata az irányadó.
Az EÉR igénybevételével elektronikusan, írásban benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a pályázó nevét, azonosító adatait (természetes személynél: név, születési név, lakcím, anyja neve, születési hely és idõpont;
jogi személynél: név, székhely, cégjegyzékszám, képviselõ neve);
– cég esetén egy hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt;
– a megvásárolni kívánt követelés megjelölését;
– a vételi ár egyértelmû megjelölését;
– a szerzõdés 15 napon belüli megkötésére vonatkozó kötelezettségvállalást és a vételár szerzõdéskötéstõl számított 15 napon
belüli megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást;
– annak kijelentését, hogy az ajánlattevõ vételi ajánlata elõtt a követelésre vonatkozó okiratokat, valamint a megkötendõ szerzõdést megtekintette és ennek alapján tette meg vételi ajánlatát;
– az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását;
– 60 napos ajánlati kötöttség vállalását;
– az EÉR üzemeltetõje felé az 1% + áfa mértékû jutalék megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást;
– tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 15 napos fizetési határidõ eredménytelenül telik el, akkor az adós elállhat a szerzõdéstõl.
Az elõvásárlási jog gyakorlása érdekében a felszámoló felhívja az érdekeltek figyelmét arra, hogy a jog gyakorlására irányuló
szándékukat a pályázatok benyújtási határidejéig írásban jelentsék be. A felszámoló felhívja az elõvásárlási jogosultak figyelmét,
hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elõvásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követõen, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követõ tíz napon belül, írásban tehetik meg. Az elõvásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat elmaradásra vagy határidõn túli megtétele esetén a felszámoló úgy tekinti, hogy az elõvásárlási jogosultak elõvásárlási jogukkal
élni nem kívánnak.
***

