






VI. Engedelyek

A:z el6zmenyekben feltlintetett fo.zi6t a Gazdasagi Versenyhivatal 2016. okt6ber 28. napjan 
kelt Vj/92/2016. szamu, az MNB a 2016. december 22. napjan kelt H-EN-H 267/2016., illetve · 
a H-EN-II 269/2016. szamu hatarozataval engedelyezte. 

. � . 
. . . . . . . . . 

A·vallalkozasok osszefon6dasara (kon6entraci6jara) tekintettel·az MKB Eletbiztosit6.Zrt. es.a
CIG Pann6nia Eletbiztosit6 Nyrt. nem min6slilnek egymast61 fliggetlen vallalkozasnak; igy az ..

atalakulas (beolvadas) . a· tisztessegtelen piaci magatartas es a versenykorlatozas tilalmar61 
sz616 1996. evi LVII. Wrveny 1 L § es a 15. §-ra tekintettel a 23. § (1) es (2) bekezdese 
alapjan a Gazdasagi Versenyhivatal engedelyehez nem kotott. Errol· az atvevo tarsasag vezet6 

. tisztsegviseloi frasban nyilatkoznak a jelen atalakulasi terv melleklete szerint. 

A biztositasi tevekenysegrol sz616 2014. evi LXXXVIIL torveny 237. § (l) bekezdesi) pontja 
. szerint a felUgyelet engedelye sitikseges biztosit6 vagy a viszontbiztosit6 atalakulasahoz, 
egyeslilesehez: Az engedely a cegnyilvanossagr61, . a · bir6sagi . cegeljarasr61 . es a
vegelszamolasr61 sz616 · 2006. evi V. torveny rendelkezesei szerint a . valtozasbejegyzes .
mellekletet kepezi, igy az engedely a cegbir6sagi eljarasalapfeltetele es egyben ervenyessegi 
kelleke. Az MNB engedely ·megkeresere es a cegbir6sagi eljarasra az atalakulasr61 sz616 . 
kozgyulesi donteseket kovetoen: kerlilhet sor: 

. ·. .. 
. 

·.. . . . 

A Ptk 3: 318. § (2} bekezdese. alapjan a valtozast ( egyestilest). bej egyzo vegzes kezhezvetelet61
szamitott harminc napori. bellil a jogut6d vezet6 tisztsegvisel6i intezkednek az ervenytelenne 

· valt, Iiyomdai uton el6allitott ·reszvenyeknek a jogut6dhoz torten6 ·benyujtasa, illetve az
ertekpapirszamlakr61 val6 kivezetese erdekeben. A benyujtott nyomdai uton el6allitott .
reszvenyeket a jogut6d megse:mmisiti. ·

VII. Az atalakulas modja

1.) Az atalakulasra a Ptk 3:44. § (1) bekezdes harmadik mondata alapjan beolvadassal 

. kerlil sor. A beolvadasnal a beolvad6 jogi szemely szunik meg, altalanos jogut6dja az
egyeslilesben teszt vevo masik jogi szemely. 

2.) Ennek megfeleloen az MKB Altalanos Biztosit6 Zrt. az egyeslile�sel heolvad a CIG 
Pann6nia Els6 Magyar Altalanos Biztosit6 Zrt-be. A:z MKB Altalanos Biztosit6 Zrt. az 
egyeslilessel inegszunik, egyetemes jogut6dja a CIG Pann6nia Elso Magyar Altalanos 
Biztosit6 Zrt. lesz. 

3.) Az atalakulas az atalakul6 jogi szemellyel szemben fenna.116 koveteleseket nem teszi 
lejartta. 

4.) Az atalakulasi tv. bekezdesei szerint: 

a.) az atalakulassal egyidejuleg uj tag belepesere nem kerlil sor; 

b.) az atalakulas soran a meglev6 tagokat terhel6, p6tl6lag teljesitend6 vagyom 
hozzajarulast nem kell fizetni; 

c.) a jogut6d jogi szemelyben reszt venni nem kivan6 tagnak a szamviteli torveny 
el6irasai alapjan meghatarozott vagyonhanyada az alabbiak szerint alakul: 
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A jogut6d tarsasag a jogut6d jogi szemelyben reszt venni nem kivano tag 
reszesedeset, annak tulajdoni reszesedesere jut6 vagyonat adja ki. A reszvenyenkenti 
ertek az alabbi adatok figyelembe vetelevel kerultek kiszamitasara. 

Sajat toke erteke (ezer forintban) I 675 619 I 588 655 

Reszvenyek db szama I 030 2 360 

I reszvenyre jut6 sajat toke Ft/db I 626 815 673 159 

A fenti tenyadatok figyelembe vetelevel a jogut6d tarsasagban reszt venni nem kivan6 
(megva.16 tag) reszesedesenek merteke: 

A megva.16 MKB Altalanos Biztosit6 Zrt. reszvenyes reszesedesenek reszvenyenkenti 
erteke: a MKB Altalanos Biztosit6 Zrt. 2016. december 31 . napjara szamitott sajat 
t6kejenek egy torzsreszvenyre es6 erteke, amely 673 159 Ft, azaz 
hatszazhetvenharomezer-szazotvenkilenc forint. 

5.) Ezen eljarassal az atvev6 tarsasag a beolvad6 tarsasag reszvenyese szamara a Ptk 
3:324. §-a szerinti jogokat maradektalanul biztositja. 

6.) Az atalakul6 jogi szemelyek az atalakulas soran a szamviteli torveny szennt1 
beszamol6janak merlegeben kimutatott eszkozeit es kotelezettsegeit nem ertekelik at. 

VIII. Az Atalakulasi torvenynek a reszvenytarsasagok egyesiilesere vonatkozo
kiilonos szabalyok alkalmazasa:

1 .) Az egyesul6 reszvenytarsasagok reszvenyeinek cserearanya az alabbiak szerint 
kerulnek meghatarozasra: 

Az egyesulesben resztvev6 egyes tarsasagok reszvenyenkenti ertekenek el6z6ekben 
szamitott m6dja alapjan az MKB Altalanos Biztosit6 Zrt. reszvenyese szamara alabbi 
cserearany allapithat6 meg: 
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Az atalakulassal a CIG Pann6nia Els6 Magyar Altalanos Biztosit6 Zrt. iranyit6 es 
ellen6rzesi szervei valtozatlanok maradnak, azok m6dositasara, vagy kiegeszitesere 
nem kerlil sor. Az MKB Altalanos Biztosit6 Zrt. iranyit6 es ellen6rz6 szervei 
megsziinnek, az Igazgat6sag es a Feliigyel6bizottsag tagjainak tisztsege automatikusan 
megsziinik. 

10.) A CIG Pann6nia Els6 Magyar Altalanos Biztosit6 Zrt-nel es az MKB Altalanos
Biztosit6 Zrt-nel munkavallal6i erdekkepviseleti szerv nem miikodik, azonban
tajekoztatasukra a mellekletben foglalt nyilatkozat szerint keriilt sor. (tv. 7 .§.) 

Kelt Budapesten, 2017. marcius 9. napjan 

···ck·� ·ti�·€; :E?b:L··· 
A CIG Pt6nia Els6 Magyar Altalanos 

Biztosit6 Zrt. kepviseleteben 

�i��i�·i,��··· 
az MKB Altalanos Biztosit6 Zrt. 

kepviseleteben 

Budapesten, 2017. marcius 9. napjan ellenjegyzem: 

.. �T. ....................... . 
( dr. Csevar Antal) 
vezet6 jogtanacsos 

CIG Pann6nia Els6 Magyar Altalanos 
Biztosit6 Zrt.

reszer61 
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.......... �· .. !� ... \ ............ . 
( dr. Har�ulianna) 

vezet6 jogtanacsos 
MKB Altalanos Biztosit6 Zrt.

reszer61 








