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BEVEZETŐ
1. A jelen Információs Dokumentum a BÉT mint Piacműködtető által meghatározott tartalmú
és általa jóváhagyott dokumentum, amely tartalmaz minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági,
pénzügyi, jogi helyzetének és annak várható alakulásának, valamint a Kötvényhez
kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges
adatot.
2. A Kötvény az MNB Növekedési Kötvényprogramjának keretében értékpapír-aukció, mint –
a Prospektusrendelet 2. cikk d) pontjának megfelelő – értékpapírra vonatkozó nyilvános
ajánlattétel útján került forgalomba. A Kötvényeket a Kibocsátó a Prospektusrendelet 1.
cikkének (4) bekezdése szerint tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség nélkül
hozta forgalomba az akkor hatályban lévő Tpt. 14. §-a és a Kötvényrendelet alapján. A Tpt.
2019. december 26. napján hatályba lépett 5. § (1) bekezdés 95. pontja alapján a Kötvény
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak minősül.
3. Az Információs Dokumentummal kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget.
A Kötvény a befektetők, Kötvénytulajdonosok szempontjából ezen körülmény miatt
kiemelten kockázatos.
4. Az Információs Dokumentum teljes tartalmáért a Kibocsátó, azaz az UNIX AUTÓ ÉS
ALKATRÉSZKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (székhelye: 1139
Budapest, Frangepán u. 55-57.) mint a Kötvényekben foglalt kötelezettségek teljesítésére
kötelezettséget vállaló személy felel. Ez a felelősség az Információs Dokumentumban
foglalt minden információra, illetve az információ hiányára is kiterjed.
5. Az Információs Dokumentumot a felelős személy külön aláírt felelősségvállaló
nyilatkozattal látja el. A nyilatkozat tartalmazza, hogy az Információs Dokumentum a
valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan
tényeket és információkat, amelyek a Kötvény, valamint a Kibocsátó helyzetének
megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak (1. számú melléklet).
6. A felelős személyt az Információs Dokumentum közzétételétől számított 5 évig terheli a
fenti felelősség, és e felelősség érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.
7. A vonatkozó jogszabályok alapján a Kötvények forgalomba hozatalához szükséges
Információs Összeállítást a Kibocsátó a kibocsátás előtt 7 nappal a Kötvényrendelet 8. § (4)
bekezdésének megfelelően a Befektetők részére hozzáférhetővé tette.
8. A Kibocsátó a Kötvények forgalomba hozatalát a forgalomba hozatali eljárás lezárását
követő 15 napon belül bejelentette az MNB-nek.
5

DEFINÍCIÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK
9. A jelen Információs Dokumentumban szereplő egyes fontosabb definíciók és rövidítések
meghatározása az alábbiakban kerül ismertetésre. Az egyéb, vagyis e részben meg nem
határozott definíciók és rövidítések meghatározása a jelen Információs Dokumentum
megfelelő helyein található.
Árjegyző

az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138
Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Aukció

nem nyilvános ajánlati könyves aukciós
értékesítés
az
Aukciós
Kereskedési
Rendszeren keresztül

Aukciós Kereskedési Rendszer

a BÉT által üzemeltetett MMTS1 rendszer
részét képező ún. aukciós modul

Befektető

az a személy, aki számára az Információs
Összeállítás a Kötvények megvásárlása
érdekében átadásra került, ideértve azt is, aki
az Aukció során aukciós ellenajánlatot tett,
továbbá, aki a Kötvényeket az Aukción
megszerezte

BÉT/Piacműködtető

a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (székhely: 1054 Budapest,
Szabadság tér 7., Platina torony. I. ép. IV. em.,
cégjegyzékszám: 01-10-044764)

BÉT Honlap

a Piacműködtető
https://bet.hu/

Csődtörvény

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény

Felügyelet

a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét
ellátó hatóság jogkörében eljáró MNB illetve
annak a pénzügyi felügyeleti hatósági
minőségében mindenkori jogutódja vagy a
pénzügyi felügyeleti hatósági feladatokat
Magyarországon ellátó szerv

Fizető Ügynök

az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138
Budapest, Népfürdő utca 24-26.)

Fordulónap

a
KELER
Zrt.
mindenkor
hatályos
szabályzatában meghatározott fordulónap,
az Információs Dokumentum kiállításának
időpontjában a vonatkozó kamatfizetési
dátumot 2 Munkanappal megelőző nap
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internetes

honlapja:

Forgalmazó

a
Kötvény
forgalomba
hozatalában
közreműködő hitelintézet, az Erste Bank
Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest,
Népfürdő utca 24-26.)

Forgalomba Hozatal Napja

2019. november 7. (Aukció napja)

Információs Összeállítás

a Kötvényrendelet 8. §-a szerint elkészített, a
Befektetők előzetes tájékoztatását szolgáló
dokumentum

Információs Dokumentum

a jelen dokumentum, amely megfelel a
Piacműködtető által elvárt feltételeknek

Kamatidőszak

a Kamatszámítási kezdőnapon (ezt a napot is
beleértve) kezdődő időszak, amely az első
Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem
beleértve) ér véget és minden következő
időszak, amely a Kamatfizetési Napon (ezt a
napot is beleértve) kezdődik és az azt követő
Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem
beleértve) ér véget, azzal a kikötéssel, hogy
az utolsó Kamatfizetési nap a Végső
Visszaváltási Nap

KELER Zrt.

a KELER Központi Értéktár Zrt. (székhely:
1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
cégjegyzékszám: 01-10-042346)

KELER KSZF Zrt.

a KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zrt.
(székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046985)

KELER Szabályok:

a KELER Zrt., valamint a KELER KSZF Zrt.
Szabályzatai, Kondíciós listái, Elszámolóházi
leiratai, Leiratai és Eljárási rendjei

Kereskedési Nap

minden Munkanap, kivéve,
Piacműködtető
előzetesen
szünnappá nyilvánítja

Kibocsátó

az UNIX AUTÓ ÉS ALKATRÉSZKERESKEDELMI
KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
(székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 5557., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-072803)

Kibocsátás Értéknapja

2019. november 11. (elszámolási nap)

Kibocsátó honlapja

www.unixauto.hu
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ha azt a
kereskedési

Kibocsátói kötelezettségvállalás

a jelen Információs Dokumentum 151. és
152. pontjaiban a Kibocsátó által vállalt
kötelezettségek

Kötelező Visszavásárlás

a Kötvények Kibocsátó általi kötelező
megvásárlása
bármelyik
Kibocsátói
kötelezettségvállalás
(kovenánsok)
megsértése esetén

Kötelező Visszavásárlási Ár

az a forint összeg, amelyen a Kibocsátó a
Kötvényeket
megvásárolja
Kötelező
Visszavásárlás esetén

Kötvények

a jelen Információs Dokumentum alapján
forgalomba
hozott
hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

Kötvényrendelet

a kötvényről szóló 285/2001. (XII. 26.)
Kormányrendelet

Kötvénytulajdonos

a Kötvény mindenkori jogosultja, akinek az
értékpapírszámláján
a
Kötvényt
nyilvántartják

Tájékoztatási módok

(a)
a kibocsátást követően, de a BÉT
XBond multilaterális kereskedési rendszerbe
való regisztrációs kérelem benyújtását
megelőzően: a Kibocsátó honlapja;
(b)
a
BÉT
XBond
multilaterális
kereskedési rendszerbe való regisztrációs
kérelem benyújtását követően: az XBond
mindenkor
hatályos
Általános
Üzletszabályzata szerint

Minősítés

az NKP feltételeinek megfelelően a Minősító
által készített és 2019. augusztus 27-én
publikált kibocsátói minősítés, ami BB-

Minősítő

Scope Ratings GmbH Haakon VII’s gate
6 0161 Oslo

MNB

a Magyar Nemzeti Bank

Munkanap

minden olyan nap, amelyen egyszerre (a) a
kereskedelmi bankok fizetési műveleteket
végeznek és nyitva tartanak az általános
üzletmenet számára Budapesten; és (b)
amelyen a KELER Zrt. pénzátutalásokat és
értékpapír transzfereket hajt végre

NKP vagy Növekedési Kötvényprogram

az MNB által a vállalati kötvénypiac
likviditásának
növelése
érdekében
meghirdetett – a nem konvencionális
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monetáris politikai eszköztárát, illetve a
Növekedési Hitelprogram fixet kiegészítve –
program, melynek keretében az MNB 450
milliárd forint keretösszegben nem pénzügyi
vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel
rendelkező
kötvényeket,
valamint
vállalatokkal
szemben
fennálló
hitelkövetelések fedezete mellett kibocsátott
értékpapírokat vásárol
Piacműködtető
Rendszere(i)

Kereskedési a Piacműködtető vagy megbízottja(i) által
üzemeltetett hardver és szoftver elemek
összessége,
amelyeken
keresztül
a
kereskedés végbemegy

Piacműködtetői Szabályok

az
XBond
működésével
kapcsolatos
valamennyi,
a
Piacműködtető
által
elfogadott mindenkor hatályos szabályzatok,
rendelkezések, vezérigazgatói határozatok
rendelkezései, különösen az XBond Általános
Üzletszabályzata

Prospektusrendelet

az Európai Parlament és a Tanács 2017.
június 14-i (EU) 2017/1129 rendelete az
értékpapírokra
vonatkozó
nyilvános
ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a
szabályozott piacra történő bevezetésekor
közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről

Ptk.

a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény

Számviteli törvény

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Tpt.

a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény

Végső Visszaváltási Nap

2026. november 11.

XBond

a
Piacműködtető
által
működtetett
multilaterális kereskedési rendszer, amely
harmadik felek hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokra irányuló vételi és eladási
szándékát
hozza
össze
megkülönböztetésmentes
módon,
szerződést eredményezve

FELELŐS SZEMÉLYEK
10. Zombori Antal ügyvezető, vezető tisztségviselő.
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Felelős személyek kötelezettségvállaló nyilatkozata
11. A Kibocsátó vezető tisztségviselője a felelős személy. A jelen Információs Dokumentum 1.
számú mellékletét képezi a felelős személy nyilatkozata arról, hogy az Információs
Dokumentumban szereplő információk az elvárható gondosság mellett, a lehető legjobb
tudása szerint megfelelnek a tényeknek, és nem mellőzik azon körülmények bemutatását,
amelyek befolyásolhatnák az információkból levonható fontos következtetéseket.
KÖNYVVIZSGÁLÓ
12. A Kibocsátó könyvvizsgálója a 2019. üzleti évre:
Név: Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.
Könyvvizsgálatért személyében felelős:
Név: Varga János
Anyja neve: Bucsuházy Éva Julianna
Lakóhelye: 1221 Budapest, Tanító utca 15. 2.
Kamarai nyilvántartásba vételi szám: 001165
Kamarai tagsági szám 007319
13. A Kibocsátó könyvvizsgálója a 2018. üzleti évre:
Név: Ernst&Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-267553
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 20.f
Könyvvizsgálatért személyében felelős:
Név: Varga János
Anyja neve: Bucsuházy Éva Julianna
Lakóhelye: 1221 Budapest, Tanító utca 15. 2.
Kamarai nyilvántartásba vételi szám: 001165
Kamarai tagsági szám 007319
KOCKÁZATI TÉNYEZŐK ÉS KOCKÁZATKEZELÉS
A Kibocsátóra vonatkozó kockázati tényezők
10

A Kibocsátót közvetlenül érintő kockázati tényezők egyértelmű bemutatása
14. A Minősítő összességében „BB-” besorolást rendelt a Kibocsátó üzleti kockázati profiljához,
amelyet többek között a vezető belföldi piaci részesedés és a termékskála is alátámaszt. A
jövedelmezőségi rátákra nehezedő nyomás az egyik olyan tényező, amely jelenleg gyengíti
az üzleti kockázati profilt.
15. Noha bizonyos pénzügyi mutatók jelenleg visszafogottak ehhez a hitelminősítési
kategóriához, a pénzügyi kockázati profil nagymértékben felméri a hitelmutatók rövid- és
középtávon várható romlását a Kibocsátó terjeszkedési célú befektetési terveit követően.
Ennek eredményeként a pénzügyi kockázati profil gyengébbként került értékelésre, mint
az üzleti kockázati profil, és így az előbbi „BB-” besorolással rendelkezik. A hitelmutatók
várható romlása mellett a pénzügyi kockázati profilt bizonyos mértékben befolyásolja a
Kibocsátó pénzügyi rugalmassága és likviditási korlátai is.
16. A mérlegben szereplő összes eszköz jelentős része a bankok javára el van zálogosítva, és
ez magában foglalja a készleteket, a követeléseket és a tárgyi eszközök nagy részét.
17. A Kibocsátó esetleges fizetésképtelensége esetén a Kötvényekből eredő követelések
kielégítésére a Csődtörvény rendelkezései alapján csak a biztosítékkal ellátott hitelezőket
követő rangsorban kerül sor.
18. A Kibocsátó a korábbiakban is kiegyensúlyozta növekedésének finanszírozását a külső
adósságállomány és a belső generált cash flow között, de a jelenlegi beruházási terv több
külső finanszírozást von maga után.
Kötelezettségvállalások, váratlan események bemutatása
19. A bemutatottakon túl a Kibocsátó egyéb kötelezettséget nem vállalt, váratlan esemény a
Kibocsátó gazdálkodásában nem történt.
Minden olyan kormányzati, gazdasági, költségvetési, pénzügyi vagy politikai tényezőre
vonatkozó információ, amely közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja vagy
befolyásolhatja a kibocsátó üzleti tevékenységét
20. Nincs olyan kormányzati, gazdasági, költségvetési, pénzügyi vagy politikai tényezőre
vonatkozó információ, amely közvetve vagy közvetlenül jelentősen befolyásolja vagy
befolyásolhatja a Kibocsátó üzleti tevékenységét. Az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztető

tömeges

megbetegedést

okozó

humánjárvány

következményeinek

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében
Magyarország egész területére a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet a Kibocsátót a
2020.03.20-i állapot szerint kis mértékben érinti. A kereskedelmi egységek 15:00 után
elrendelt bezárása miatt az üzletek nyitvatartási ideje lerövidült, a termékek házhoz
szállítása viszont zavartalanul üzemel. Az árbevétel 90 %-át biztosító, a Kibocsátó saját
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futárszolgálatán keresztüli szolgáltatás akkor is működőképes marad, ha a kereskedelmi
egységek teljes bezárását rendelik el. A nyitvatartási idő miatt a Kibocsátó új
munkarendeket igyekszik kialakítani. Fokozott figyelmet fordít a védő felszerelések és
higiéniai termékek biztosítására és használatára, ahol erre lehetőség volt – pl. az
adminisztráció területén elrendelte - a home office-ban történő munkavégzést.
A kibocsátó kockázatkezelési mechanizmusainak a bemutatása
21. A Kibocsátó a működését érintő jelentős befolyással bíró kockázatnak értékeli a szerverein
tárolt adatok esetleges sérülését és/vagy elvesztését, illetve a logisztikai központjának
bármilyen elemi kár miatti megsemmisülését. A Kibocsátó a kockázatok kezelésére
kialakította a saját belső „védelmi rendszerét”, amely a kockázatok minimalizálását, illetve
időben történő feltárását hivatott szolgálni. A kockázatkezelés fő elemei a szerverekkel
párhuzamosan, de fizikailag eltérő helyen működő tükörszerver működtetése, illetve a
logisztikai központba beépített automata technikai védelmi rendszer. Ezeken túlmenően a
vállalatirányítási rendszerbe kialakításra és beépítésre kerültek azok az ellenőrzési pontok,
amik hivatottak arra, hogy időben figyelmeztetést küldjenek a Kibocsátó vezetése felé. Az
önálló belső ellenőrzési rendszeren keresztül folyamatos a munkafolyamatokba épített
rendszeres ellenőrzés, melyről a belső ellenőrzés hetente készít riportot és juttatja el azt a
vezetőség részére.
A Kötvényekre vonatkozó kockázati tényezők
A Kötvényekbe történő befektetés kockázata
22. A Kötvényekbe történő befektetés során minden befektetőnek magának kell mérlegelnie,
hogy a Kötvény mint pénzügyi eszköz megfelelő-e a számára.
Piaci kockázat
23. Amennyiben egy adott Kötvénytulajdonos a Kötvényeit lejárat előtt értékesíti, akkor az
addig eltelt futamidő alatt történő hozammozgások függvényében a Kötvényeken
árfolyam-különbözet (nyereség, vagy veszteség) keletkezhet.
Likviditási kockázat
24. A Kötvények másodlagos piacán a jelen piaci körülmények között az árjegyzéssel együtt is
alacsony likviditás jellemző, emiatt lehetséges, hogy a Kötvénytulajdonos a lejárat előtt
csak árfolyamveszteséggel tudja a Kötvényét értékesíteni. Nem adható biztosíték a
Kötvények likviditását illetően. Sem a Kibocsátó, sem bármely forgalmazó nem köteles
ajánlatot tenni a Kötvények vissza-, illetve megvásárlására, az árjegyzés kivételével.
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A nem biztosított Kötvény-követelés kockázata
25. A Kötvénnyel kapcsolatosan kizárólag a Kibocsátó vállal felelősséget. A Kötvény a
potenciális befektetők, Kötvénytulajdonosok szempontjából ezen körülmény miatt
kiemelten kockázatos.
Egyéb kockázatok
26. A Kibocsátó tevékenységével kapcsolatosan felmerülő kockázat az elektromos autók
elterjedésének hatása az üzletmenetre. Még azt feltételezve is, hogy egyik napról a másikra
minden autó elektromos autóvá alakul, úgy a Kibocsátó kb. a forgalma 20%-át veszítené
el. Amellett, hogy ennek nincs reális esélye, a fenti becsült forgalomcsökkenés alapján a
Kibocsátó ezt sem értékeli kiemelkedő kockázatként.
A TÁRSASÁG (KIBOCSÁTÓ) ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
Céginformációk a Kibocsátóról
Céginformációk
27. A

kibocsátó

cégneve:

UNIX

AUTÓ

ÉS

ALKATRÉSZKERESKEDELMI

KORLÁTOLT

FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG.
28. A Kibocsátó cégbejegyzésének helye és cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága, Cg. 01-09-072803.
29. A Kibocsátó bejegyzésének időpontja és tevékenységének időtartama, amennyiben nem
határozatlan időre hozták létre: bejegyezve: 1991.04.30., határozatlan időre.
30. A Kibocsátó székhelye, jogi formája, a működésére irányadó jog, a bejegyzés országa,
létesítő okirat szerinti székhelyének (vagy a gazdasági tevékenység székhelyének, ha az
eltér a létesítő okirat szerinti székhelytől) címe és telefonszáma.
(a)

székhelye: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.,

(b)

jogi formája: korlátolt felelősségű társaság,

(c)

működésére irányadó jog: a magyar jog,

(d)

a bejegyzés országa: Magyarország,

(e)

létesítő okirat szerinti székhelyének címe és telefonszáma: 1139 Budapest,

Frangepán u. 55-57., telefonszám: 06-1-270-8790,
(f)

tulajdonos, tényleges tulajdonos személye: Zombori Antal.
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Fontos változások a Kibocsátó múltjára visszatekintve, 1 évre visszamenőleg
31. A Kibocsátó múltjában a megelőző 1 évben lényeges változások nem következtek be.
Cégstruktúra, szervezeti felépítés
A vállalatcsoport és jelentős leányvállalatok rövid bemutatása
32. A Kibocsátó cégcsoportja Magyarországon, ezen kívül Szlovákiában és Romániában is jelen
van, a Kibocsátó illetve a Kibocsátó tulajdonosa egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági
társaságok formájában.
33. A Kibocsátó 100%-os tulajdonban lévő leányvállalata:
Unix Auto Srl. – Románia
RO-400632 Cluj Napoca, Fabricii nr.118
Jegyzett tőkéje: 837 ezer RON
Saját tőkéje 2018-ban: -4,710 M RON
Eredménytartalék 2018-ban: -4,900 M RON
Adózott eredménye 2018-ban: -868 ezer RON
34. A Kibocsátó egyéb kapcsolt vállalkozása:
(a)

Unix Auto S.R.O. - Szlovákia

A Kibocsátó egyszemélyes tulajdonosának kizárólagos tulajdonában álló, azonos
tulajdonlású vállalkozás, tulajdonosi részesedés nincs.
SK Bratislava 83104 Stará Vajnorská 37
Jegyzett tőkéje: 100 ezer EUR
Saját tőkéje 2018-ban: -5,208 M EUR
Eredménytartalék 2018-ban: -4,485 M EUR
Adózott eredménye 2018-ban: -823 ezer EUR
(b)

A-Z Mester Szerviz Kft.

A Kibocsátó egyszemélyes tulajdonosának kizárólagos tulajdonában álló, azonos
tulajdonlású vállalkozás, tulajdonosi részesedés nincs.
HU 1039 Budapest, Szentendrei út 255.
Jegyzett tőkéje: 3 M HUF
Saját tőkéje 2018-ban: 35,875 M HUF
Eredménytartalék 2018-ban: 0,700 M HUF
Adózott eredménye 2018-ban: 32,175 M HUF
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35. A Kibocsátó vállalatcsoportjának szervezeti ábrája az Információs Dokumentum 2. számú
melléklete.
Szervezeti ábra
36. A Kibocsátó szervezeti ábrája az Információs Dokumentum 3. számú melléklete.
37. A Kibocsátó legfőbb menedzsmentje stabil és változatlan. A legfőbb és egyedüli
döntéshozó a Kibocsátó kizárólagos, egyszemélyi tulajdonosa és egyben ügyvezető
igazgatója. A közvetlen irányítása alatt álló menedzsment
(a)

a kereskedelmi igazgató,

(b)

a gazdasági és adminisztrációs igazgató,

(c)

a logisztikai központ vezető,

(d)

az IT üzemeltetési vezető,

(e)

a szoftver fejlesztési vezető,

(f)

a HR és belső kommunikációs vezető.

Lényeges szabadalmak, licencek, ipari, kereskedelmi vagy pénzügyi szerződések vagy
gyártási eljárások rövid bemutatása
38. A Kibocsátó lényeges szabadalmai, licencei a következők:
(a)

védjegy: UNIX, nyilvántartási ügyszám: M1503589, lajstromszám: 220357,

(b)

szabadalom: raktári árukezelő rendszer és rakodóberendezés raktári árukezelő

rendszerhez, nyilvántartási ügyszám: P1044194, lajstromszám: 230618,
(c)

védjegy: UNIX ROBOT-X, nyilvántartási ügyszám: M0901496, lajstromszám:

199430,
(d)

védjegy: UNIX ROX-X, nyilvántartási ügyszám: M0901495, lajstromszám:

199531,
(e)

védjegy: ROX X, nyilvántartási ügyszám: M0901494, lajstromszám: 199530,

(f)

védjegy: UNIX-No., nyilvántartási ügyszám: M0003017, lajstromszám: 165411,

(g)

védjegy: UNIX-Nr., nyilvántartási ügyszám: M0003016, lajstromszám: 165409,

(h)

védjegy: UNIX AUTÓALKATRÉSZEK, nyilvántartási ügyszám: M0000663,

lajstromszám: 164131,
(i)

védjegy: UNIX, nyilvántartási ügyszám: M9300693, lajstromszám: 137533.

39. A Kibocsátó lízingszerződéssel, részletfizetési megállapodással, kibocsátott váltóval,
kötvénnyel nem rendelkezik, kezességvállalása nincs.
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A Kibocsátó alkalmazottainak létszáma az Információs Dokumentumban szereplő
pénzügyi időszak végén
40. Az alkalmazottak létszáma 2018-ban 2272 fő
A TÁRSASÁG (KIBOCSÁTÓ) ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA
A Kibocsátó működése
41. A Kibocsátó társaság cégbejegyzésére 1991. április 30-án került sor. Működésének főbb
állomásait az Információs Dokumentum 4. számú melléklete szemléletesen mutatja.
42. 1990-ben Zombori Antal Unix-Trade Kft. néven megalapította, a ma UNIX AUTÓ ÉS
ALKATRÉSZKERESKEDELMI

KORLÁTOLT

FELELŐSSÉGŰ

TÁRSASÁG

néven

működő

gazdasági társaságot, a Kibocsátót, melynek Zombori Antal a mai napig is egy személyben
a tulajdonosa, ügyvezető igazgatója. 1995-ben megjelent az első TradeLine® program,
mely akkoriban a piacon egyedülállóként felváltotta a papír alapú katalógusokat az
elektronikus alkatrészkereső rendszerre. 1999-ben elindult a romániai leányvállalat. 2000től a marketing tevékenység egyik fő elemeként havi rendszerességgel jelenik meg az
INFOMIX magazin, mely 2010-től Romániában, 2013-tól pedig Szlovákiában is elérhető. A
magazin a három országban 30000 példányban jelenik meg, és többek között akciókat,
beszállítói újdonságokat, valamint szerelési tippeket tartalmaz. Minden évben kiadásra
kerülnek az egyedi UNIX naptárak, különböző katalógusok és más reklámkiadványok.
43. 2005-ben a Kibocsátó felvételt nyert az ATR nemzetközi bevásárló csoportba, és ebben az
évben megalakult az Unix Akadémia, ahol szervezett keretek között magas színvonalon
folyik a Kibocsátó munkatársai oktatása, képzése. 2010-ben elkészült a budapesti IX.
kerületben épült logisztikai központ. Jelenleg a 22.000 m²-es Logisztikai Központban több
mint 400.000 féle termékből több mint 12 millió darabos alkatrész készlet van raktáron. A
központban a legmodernebb logisztikai folyamatok működnek, saját tervezésű és
kivitelezésű automata szortergépek segítik az áru pontos célba jutását, egyedi azonosító
alapján PDA-val történik minden árumozgatás.
44. 2011-ben megalakult a szlovákiai vállalat.
45. 2014-ben megnyílt a 100. UNIX kirendeltség. Az UNIX hálózata 2019 végén 3 országban,
összesen 170 kirendeltségből állt, Magyarországon 100 kirendeltség, Romániában 65
kirendeltség, Szlovákiában 5 kirendeltség biztosítja a szervizek és egyéb vásárlók
kiszolgálását. A központ és a kirendeltségek összesített alapterülete közel 100.000 m².
46. 2015-ben elindult az Unix Autókártya program, melynek keretében a kirendeltségeken,
valamint a weboldalon keresztül az autótulajdonosok regisztrálhatnak, ezzel a pontgyűjtő
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hűségkártyával, a vásárlások után gyűjtött pontokat a következő vásárlásnál az
autótulajdonosok kedvezményre válthatják.
47. 2016-ban a Kibocsátó elnyerte a Figyelő által alapított „Év magyar vállalata” díjat, melyet
minden évben a legeredményesebb magyar vállalatnak ítélnek oda. 2017-ben a logisztikai
Központ további 7500 m² raktárterülettel bővült, és ebben az évben a Kibocsátó a Forbes
TOP 100 Magyar vállalat 12. helyezését érte el. 2018-ban a Kibocsátó a HVG TOP 500
legnagyobb árbevételű vállalat 150. helyezésére került.
A Kibocsátó főbb tevékenységi köreinek/termékeinek és/vagy szolgáltatásainak
ismertetése
48. A Kibocsátó fő tevékenysége: 4531’08 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
49. A Kibocsátó tevékenységi körei
(a)

1413 '08 Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)

(b)

1820 '08 Egyéb sokszorosítás

(c)

4540 '08 Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása

(d)

4641 '08 Textil-nagykereskedelem

(e)

4642 '08 Ruházat, lábbeli nagykereskedelme

(f)

4730 '08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem

(g)

4751 '08 Textil-kiskereskedelem

(h)

4771 '08 Ruházat kiskereskedelem

(i)

5224 '08 Rakománykezelés

(j)

7734 '08 Vízi szállítóeszköz kölcsönzése

(k)

4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

(l)

4213 '08 Híd, alagút építése

(m)

1392 '08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)

(n)

4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés

(o)

4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s.

(p)

4520 '08 Gépjárműjavítás, -karbantartás

(q)

4532 '08 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem

(r)

4638 '08 Egyéb élelmiszer nagykereskedelme

(s)

4649 '08 Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.

(t)

9521 '08 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása
17

(u)

9522 '08 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása

(v)

9529 '08 Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása

(w)

4941 '08 Közúti áruszállítás

(x)

4942 '08 Költöztetés

(y)

4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

(z)

4511 '08 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem

(aa)

4519 '08 Egyéb gépjármű-kereskedelem

(bb)

4665 '08 Irodabútor-nagykereskedelem

(cc)

4666 '08 Egyéb irodagép, -berendezés nagykereskedelme

(dd)

5829 '08 Egyéb szoftverkiadás

(ee)

6209 '08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

(ff)

7722 '08 Videokazetta, lemez kölcsönzése

(gg)

7729 '08 Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése

(hh)

4772 '08 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem

(ii)

4752 '08 Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem

(jj)

4669 '08 Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme

(kk)

4675 '08 Vegyi áru nagykereskedelme

(ll)

4673 '08 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem

(mm) 4634 '08 Ital nagykereskedelme
(nn)

4639 '08 Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme

(oo)

4725 '08 Ital-kiskereskedelem

(pp)

6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység

50. A Kibocsátó fő tevékenysége a következő termékek nagykereskedelmi forgalmazása:
(a)

személygépkocsi alkatrészek,

(b)

kenőanyagok,

(c)

felszerelési cikkek,

(d)

garázsipari cikkek,

(e)

gyári alkatrészek,

(f)

motorkerékpár alkatrészek,

(g)

teherautó alkatrészek.
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51. A Kibocsátó központjában ISO:9001 minőségirányítási rendszer működik.
A Kibocsátó legfontosabb piacainak bemutatása, ideértve a teljes forgalmat
tevékenységi körönkénti és földrajzi bontásban, a Kibocsátó versenyhelyzete
52. A Kibocsátó a hazai piac mintegy 35%-át birtokolja, valamint jelen van Romániában és
Szlovákiában is. A kibocsátói vállalatcsoport 2019 végén 170 üzlettel rendelkezett.
53. A Kibocsátó üzleti kockázati profilját pozitívan befolyásolja domináns piaci részesedése a
magyar autóalkatrész-piacon és a belföldön jól ismert márka. A jelenlegi gazdasági
körülmények és a stabil GDP növekedés a két fő működési országban, Magyarországon és
Romániában szektorális szempontok alapján a hitelezés vonatkozásában szintén kedvező.
A diverzifikáció jó a beszállítók és az ügyfelek szempontjából, mivel egyik fél sem képvisel
jelentős

piaci

részesedést.

Ezen

túlmenően

a

Kibocsátó

hatalmas

alkatrész-

termékválasztékkal, valamint néhány szolgáltatási és speciális szerszám-kölcsönzéssel
foglalkozó üzlettel rendelkezik, amely bizonyos mértékben segíti a termékkínálat
diverzifikálását. Azonban a viszonylag magas szintű, a Magyarországhoz kapcsolódó
földrajzi függőség (az értékesítés körülbelül 70%-a itt zajlik) némileg negatívan
befolyásolja a diverzifikáció értékelését. Az autóalkatrész-piac Európában az általános
kiskereskedelmi szegmens átalakulásával párhuzamosan fejlődik, a logisztika további
automatizálásával. A Kibocsátó arra is törekszik, hogy Magyarországon kívül is
terjeszkedjen.
Stratégiai partnerek és a velük történő együttműködés bemutatása
54. A kibocsátó ügyfelei között szervizek, viszonteladók, és közvetlenül az autótulajdonosok is
megtalálhatóak. 2010-től folyamatosan épül és bővül az autótulajdonosok egységes,
minőségi kiszolgálása érdekében létrejött UNIX Szervizhálózat. A saját szervizeknek
állandó központi akciókkal marketingtámogatást nyújt a cég, továbbá rendszeresen
szervezett oktatásokkal, gyárlátogatásokkal segíti a mindennapi munkájukat. A teljes UNIX
Szervizhálózat jelenleg több mint 40 szerződött autószervizből áll.
55. A kibocsátó több mint 350 beszállítója között a világ valamennyi vezető alkatrészgyártója
megtalálható:
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2005-től az Unix Autó Kft.-t tagjává választotta a német ATR csoport, melynek tagjai közt
Európa legnagyobb alkatrész-disztribútorai találhatóak. A csoportba kizárólag meghívásos
alapon lehet bekerülni, országonként egyetlen tagot jegyeznek, jellemzően az adott ország
piacvezető disztribútorát.
A Kibocsátó üzleti stratégiájának rövid összefoglalása
56. A Kibocsátó legutolsó mérlegének fordulónapja 2018.12.31. A mérlegkészítés időpontja
2019.04.30.
57. A Kibocsátó 2018-ban folytatta a tervezett fejlesztéseit az értékesítés területén: 2018
januárjától 11 boltot nyitott országszerte.
58. Tervezett

további

telephelyek:

A

vállalatcsoportban

a

hálózatbővítési

stratégia

Romániában és Szlovákiában is folytatódik, az elkövetkező 3-5 évben a kibocsátói
vállalatcsoport a román hálózatot a 2019. végi 65 telephelyről 150 telephelyre, a szlovák
hálózatot pedig a jelenlegi 5 telephelyről 10 telephelyre kívánja bővíteni.
59. 2018-ban tovább folytatódott az automatizált raktár kifejlesztésére irányuló kutatásifejlesztési tevékenység. Az első generációs köteles ROB-X rendszer, továbbá a második
generációs mátrix ROB-X rendszer mellett a fejlesztés új irányba fordult. Az elmúlt évek
kutatás-fejlesztési

tapasztalatai

új

távlatokat

nyitottak

a

működési

modell

hatékonyságának növelésére és a bekerülési költség optimalizálására. Az automatizált
egyedi árutovábbítás a ROB-X rendszer új változatában az Unix Shuttle System-nek
keresztelt automata rendszerben kerül megvalósításra.
60. A Kibocsátó üzletpolitikája a piacvezető pozíció megőrzésére és további erősítésére
irányul.
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61. A Kibocsátó a 2018. évi eredményei alapján egyértelmű, hogy a konkurenciával szemben
a Kibocsátó tovább növelte piaci előnyét. Az is megállapítható, hogy a szakmában a Bárdi
Autón kívül szinte egyik vállalkozás sem képes jelentősebb profitot termelni. Ennek
tükrében komolyabb feladat a Kibocsátó számára felkészülni arra az esetre, amikor egy
stratégiai versenytárs vonul ki a piacról, mint tette ezt korábban a Trost Autó és a Start
Autó. Minderre felkészülve a Kibocsátó növeli a logisztikai rendszere kapacitása tartalékait,
elsősorban a gépjárműpark bővítésével, illetve a raktár folyamatban lévő további bővítése
is ezt a célt szolgálja.
62. Az új termékek folyamatos bevezetésével komplett csoport foglalkozik. 2018-ban további
új márkanevek kerültek fel a palettára.
63. A Kibocsátó kiemelkedő figyelmet fordít munkatársai képzésére, oktatására. Az értékesítési
csapat folyamatos képzésével a Kibocsátó maximális szolgáltatást igyekszik nyújtani a
vevőinek. Az Unix Akadémia oktatói létszáma 8 fő.
64. A Kibocsátó legfontosabb versenyelőnye a tökéletes minőségű, pontos, kiszámítható
szolgáltatás, amely nem feltétlenül a piacon elérhető legalacsonyabb árat jelenti. A
versenyelőny további növelése érdekében a Kibocsátó sok apróbb változtatással igyekszik
a vevői elégedettségét, a kiszolgálás színvonalát tovább növelni:
(a)

bevezetésre került a vevőkártya rendszer, elkészült az UNIX által ajánlott

szervízhálózat együttműködési megállapodása, jelenleg több szerződött partnerrel
működik a kapcsolat;
(b)

stratégiai partnerlátogatásokon keresztül igyekszik a Kibocsátó felszínre hozni

partnerei igényeit, elvárásait, illetve saját rendszere, szolgáltatása esetleges hibáit;
(c)

a kiszállítás, áruátadás terén a Kibocsátó bevezette a PDA rendszert, ennek

segítségével még pontosabbá és követhetőbbé tette az árumozgási rendszert, ennek
különösen a jóváírások, visszáruk terén volt jelentősége;
(d)

teljesen megújultak a Kibocsátó üzletei. A Kibocsátó lecserélte az üzlet

berendezéseit, és új egységes arculattal, új külső dekorációval áll partnerei
rendelkezésére. A Kibocsátó klimatizálta az üzletek eladótereit, ezzel kulturáltabb,
komfortosabb vásárlási körülményeket biztosít ügyfelei részére;
(e)

a Kibocsátó a kiszolgálás színvonala emelése érdekében vevőhívó sorszámhúzó

rendszert vezetett be;
(f)

a Kibocsátó termékpalettája különböző árszínvonalú termékeket kínál

valamennyi fogyasztói érdek kielégítése érdekében. A Kibocsátó kiemelt figyelmet
fordít a gyors garancia-elbírálásra. A szakmában egyedülálló logisztikai rendszer
biztosítja a termékek pontos azonosítását, a rendelések azonnali visszaigazolását és
pontos házhoz szállítását.
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A Kibocsátó ügyfélköre bemutatása
65. A Kibocsátó ügyfélköre jellemzően kisebb-nagyobb szervizekből és alkatrész boltokból áll.
A nagyobb stratégiai viszonteladók részaránya tovább csökkent. A Kibocsátó folyamatos
akciókkal, árkedvezményekkel, nyereményjátékokkal és vevőlátogatásokkal ápolja a
vevőkapcsolatot. A fő célkitűzés továbbra is új vevők szerzése a konkurenciától.
Saját márkás termékek bevezetése
66. 2013-ban bevezetésre került az A.Z. MEISTERTEILE saját márkanevű termékcsoport,
amelynek első kiemelkedő termékcsoportja az olaj- és kenőanyag továbbra is komoly
forgalmat generál. A saját márkás termékek további fejlesztése a Kibocsátó stratégiai
célkitűzése. 2016-ban került a Kibocsátó termékpalettájára az A.Z. MEISTERTEILE futómű,
lengéscsillapító és fékalkatrész, illetve teherautó alkatrészekkel is bővült a kínálat.
A társaság vezetésének elemzése a társaság elmúlt egy évének pénzügyi helyzetéről és
a működés eredményéről
Üzleti tevékenységből származó eredményt jelentősen befolyásoló lényeges tényezők
bemutatása
67. A gépjárműalkatrész kereskedelem piacának legfőbb mozgató rugója a teljes
gépjárműpark által futott kilométerek száma. Az értékesítés volumene arányosan
növekszik/csökken az üzemanyag forgalmazó cégek által értékesített üzemanyag
mennyiségével.
68. A piaci részesedés megtartásához/növeléséhez szükséges fontosabb tényezők:
(a)

az üzletekben polcon tartott árban és választékban egyaránt széles palettájú

készlet, mely az azonnali kiszolgálást biztosítja üzletfeleiknek;
(b)

magasan képzett, motivált munkatársak, akiknek oktatásáról a Kibocsátó külön

erre a célra létrehozott ún. Unix Akadémián gondoskodik, ezen munkatársaknak
kiemelkedő szerep jut a bolti értékesítés során;
(c)

felhasználóbarát program biztosítása, mely segítségével a Kibocsátó üzleti

partnerei közvetlenül rálátnak és rendelhetnek az árukészletből;
(d)

a naponta többször biztosított kiszállítási rendszer, mely gyors és pontos

megoldást nyújt a Kibocsátó partnerei alkatrész igényére.
69. Költség oldalról a legfontosabb tényező a létszámhatékonyság fenntartása.
Árbevétel
70. 2018-ban a Kibocsátó árbevétele 51,8 Md Ft értékben belföldi, 22,8 Md Ft értékben EU-n
belüli külkereskedelmi értékesítés árbevételéből tevődött össze. A Kibocsátó EU-n belüli
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értékesítést Románia és Szlovákia területére kapcsolt vállalkozásai részére végez, a területi
megoszlás a következő:
(a)

Unix Auto S.R.O. – Szlovákia 0,9 Md Ft,

(b)

Unix Auto Srl. – Románia 21,7 Md Ft,

(c)

egyéb export 0,2 Md Ft.

71. A Kibocsátó belföldi árbevétele 12,73%-os növekedést mutat a 2017-es évhez képest. Az
EU-n belüli értékesítés árbevételének növekedése 9,51% a 2017. évhez képest. Az egyéb
bevételek 4,9 Md Ft-ot tettek ki, melynek jelentős részét a szállítói bónuszok és
visszatérítések alkotják. A Kibocsátó egyéb bevételei 13,87%-kal növekedtek a 2017. évhez
képest.

Működési ráfordítások
72. Anyagköltség: 2,5 Md Ft, mely 27,31%-os növekedést mutat a 2017. évhez képest. Az
igénybe vett szolgáltatások értéke 3,3 Md Ft, amely összegből 32,16%-ot a bérleti díjak,
3,08%-ot a telekommunikációs szolgáltatások, 12,17%-ot a karbantartási költségek, 6,0 %ot a csomagolás, szállítás, rakodás, árukezelés költségei, 18,65%-ot a kölcsönzött
munkaerő költségei tesznek ki. A személyi jellegű ráfordítások összege 11,4 Md Ft, mely
27,21%-os növekedést mutat 2017. évhez képest. A személyi jellegű ráfordításokból 8,8
Md Ft bérköltség, 0,5 Md Ft személyi jellegű egyéb ráfordítás, 2,0 Md Ft bérjárulék. A
Kibocsátó 2018. év végi átlagos állományi létszáma 1960 főről 2272 főre nőtt, mely
15,92%-os növekedés.
73. Egyéb ráfordítások összege 2,3 Md Ft, mely 14,21%-kal növekedett a 2017. évhez képest.
Ebből 0,8 Md Ft összeg a kapcsolt vállalkozásnak adott forgalmi visszatérítés, 0,4 MdFt
fizetett adók. A Kibocsátó behajthatatlan követelésnek minősíti a felszámoló vagy
végrehajtó által behajthatatlannak minősített követeléseit. A Kibocsátó az éven túli
követeléseire 100%-ban értékvesztést számol el, melynek évenkénti összege 10-20 millió
Ft közötti összeg.
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74. A Kibocsátó által eladott áruk beszerzési értéke 54,6 Md Ft, a belföldi értékesítésen realizált
átlagos árrés 46,4%, mely 5,75%-kal magasabb a 2017 évi árrés százaléknál. Az árrés
százalékos növekedése a piaci árak emelkedésére, illetve az értékesítésen belül a
magasabb árrés tartalmú termék eladások részarányának növekedésére vezethető vissza.
Üzleti tevékenység eredménye, EBITDA
75. A Kibocsátó üzemi tevékenységének eredménye 2018-ban 3,2 Md Ft volt, ez 23,3%-os
csökkenést mutat a 2017. évhez viszonyítva. A csökkenés oka a bérköltségek 27,21%-os
növekedésére vezethető vissza. A Kibocsátó EBITDA értéke 2018-ban 4,9 Md Ft volt, ez
10,7%-os csökkenés a 2017. évhez képest. Az üzemi eredmény/EBITDA csökkenésének
megállítására, a jövedelmezőség korábbi években elért szintjének visszaállítására 2019ben a Kibocsátó komoly intézkedéseket vezetett be, elsősorban a működési folyamatok
optimalizálása, illetve a létszámhatékonysági mutatók konzekvens beállítása révén, ezen
intézkedések hatása a 2020-as évben lesz kimutatható.

Üzemi eredmény / EBITDA
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Üzemi eredmény 1 002 1 279 2 243 2 236 2 779 3 954 4 396 4 215 3 233
EBITDA /Mft
Log. (Üzemi eredmény 1 002 1 279 2 243 2 236 2 779 3 954 4 396 4 215 3 233)
Log. (EBITDA /Mft)

Pénzügyi eredmény
76. A Kibocsátó pénzügyi műveleteinek bevétele 0,5 Md Ft volt a 2018. évben, ebből 0,4 Md
Ft realizált árfolyamnyereség. A pénzügyi műveletek ráfordítása 0,4 Md Ft, ebből 0,3 Md Ft
realizált árfolyamveszteség, 0,1 Md Ft bankhitelek után fizetett kamat.
Adózott eredmény
77. A Kibocsátó adózott eredménye 3 Md Ft volt a 2018. évben, ez 18,09%-os csökkenés a
2017. évhez viszonyítva.
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Befektetett eszközök
78. A Kibocsátó befektetett eszközeinek értéke 15,43%-kal növekedett a 2017. évhez képest,
ezen belül az ingatlanok, műszaki gépek, berendezések, valamint egyéb berendezések,
felszerelések, és járművek értéke emelkedett kiemelkedően. A Kibocsátó befektetett
eszközeinek 98,11%-át a tárgyi eszközök alkotják 11,3 Md Ft értékben, ezen belül a
Kibocsátó ingatlanjainak értéke 5,4 Md Ft, a gépjárműpark értéke 2,7 Md Ft. A Kibocsátó
az értékcsökkenési leírás elszámolására a Számviteli törvénynek megfelelően lineáris leírási
kulcsokat alkalmaz, a 100 ezer Ft egyedi beszerzési értéket meg nem haladó eszközöket a
használatba vételkor egy összegben számolja el költségként, de a könyveiben a használat
teljes időtartama alatt szerepelteti. A beruházások soron kerül kimutatásra a Kibocsátónál
folyamatban lévő kutatás-fejlesztés bekerülési értéke, ennek aktiválása 2020-ban várható.
A Kibocsátó értékpapírral, hosszú lejáratú bankbetéttel 2018-ban nem rendelkezett, a
könyveiben kimutatott részesedés a romániai leányvállalatba és az ATR International AGbe fektetett összegeket tartalmazza.
Forgóeszközök
79. A Kibocsátó forgóeszközeinek értéke 19,86%-kal növekedett, melynek oka jellemzően a
készlet növekedése. A forgóeszközök értéke 2018 év végén 39,1 Md Ft volt, ebből a
készletek értéke 22,5 Md Ft. Az árukészlet értéke egyedi beszerzési ár alapján kerül
megállapításra. A készletek értékelése során értékvesztés nem került elszámolásra. Saját
termelésű készlete a vállalkozásnak év végén nincs. A követelések értéke 16,3 Md Ft, ebből
vevő követelés 0,9 Md Ft, 12,9 Md Ft pedig a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló
követelés, az egyéb követelések értéke 3,3 Md Ft, amelynek 90,9%-át az év végi szállítói
bónuszok teszik ki. A Kibocsátó az éven túli követeléseire 100% értékvesztést számol el,
ennek összege 2018-ban 16 M Ft volt.
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Pénzeszközök és időbeli elhatárolások
80. A Kibocsátó pénzeszközeinek záró egyenlege 2018-ban 0,2 Md Ft. A Kibocsátó aktív időbeli
elhatárolása 49,35 %-kal növekedett 2018-ban, a mérlegérték 87,79%-át a költségek
időbeli elhatárolása alkotja.
Források
81. A Kibocsátó eszközeinek finanszírozása saját és idegen forrásból történik, a saját forrás
aránya 46,3%. Saját források: a Kibocsátó saját tőkéje 23,9 Md Ft, ebből jegyzett tőke 0,1
Md Ft, eredménytartalék 19,7 Md Ft, lekötött tartalék 1 Md Ft, adózott eredmény 3,1 Md
Ft. Osztalék kifizetés 2018-ban a 2016-os év eredménye terhére 0,6 Md Ft összegben
történt. A Kibocsátó a korábbi években 2 Md Ft összegben tartalékot képzett a 2018. évi
beruházásaira és kísérleti fejlesztéseire. A beruházási tartalékból a 2018-as évben 1,5 Md
Ft összegben történt felhasználás. A Kibocsátó 2018-ban újabb 0,5 Md Ft értékben
fejlesztési tartalékot képzett a 2019. évi beruházásainak a fedezetére, így a fejlesztési
tartalék összege 1 Md Ft. A lekötött tartalék mérleg szerinti értéke 1 Md Ft, mely a
fejlesztési tartalék képzés miatt került lekötésre. Az adózott eredmény: 3,1 Md Ft, teljes
összegével az eredménytartalékba került.
82. Idegen források: a Kibocsátó kötelezettségei 2018-ban 26,37%-kal növekedtek. A
kötelezettségeken belül a hosszú lejáratú kötelezettségek 3,61%-kal emelkedtek, a rövid
lejáratú kötelezettségek 27,80%-kal emelkedtek, a kötelezettségek között a rövid lejáratú
kötelezettségek aránya 95,16%. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke 2018. év végén
1,3 Md Ft, mely a Timót/Fegyvergyár u-i logisztikai központ bővítéséhez kapcsolódó
beruházási hitel éven túli összege. Hátra sorolt kötelezettségei a Kibocsátónak 2018.
december 31-én nem voltak. A rövid lejáratú kötelezettségek év végi záró állománya 25,9
Md Ft, ebből 10,6 Md Ft összegű éven belüli lejáratú hitel állomány, amelyből 0,4 Md Ft a
beruházási hitel éven belül esedékes része, 10,2 Md Ft lejárat nélküli folyószámlahitel. A
hitelek fedezeteként a készletállományt, a követeléseket, valamint a Timót u-i ingatlant
keretbiztosítéki jelzálogjog terheli az Erste Bank Hungary Zrt. és a Budapest Bank Zrt.
javára.
83. A rövid lejáratú kötelezettségek között:
(a)

11,9 Md Ft a szállítókkal szembeni tartozás 2018. év végi állománya,

(b)

2,4 Md Ft az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege, melyből, 1,1 Md Ft

a költségvetéssel szemben fennálló kötelezettség, 0,5 Md Ft a munkavállalók felé
fennálló kötelezettség, 0,3 Md Ft az alapítóval szemben fennálló kötelezettség,
(c)

1 Md Ft a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló rövid lejáratú

kötelezettség.
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84. A Kibocsátó 2018-ban 0,4 Md Ft összegben mutatott ki passzív időbeli elhatárolásként
olyan költséget, mely 2019-ben jelentkezett, de a 2018-as évet terheli. Ebből 48,42% 2018.
évi üzemanyag költség, 15,94% munkaerő kölcsönzési költség, 10,79% rezsi költség, 2,94%
vagyon őrzési költség.
Saját tőke mozgástábla 2018. (adatok eFt-ban)
MEGNEVEZÉS

2017. évi záró Növekedés

Jegyzett tőke

Csökkenés 2018. évi záró

150 000

0

0

150 000

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

0

0

0

0

Tőketartalék

0

0

0

0

Eredménytartalék

14 981 915

5 230 647

500 000

19 712 562

Lekötött tartalék

2 006 022

500 000

1 500 000

1 006 022

0

0

0

0

Adózott eredmény

3 730 647

3 056 244

3 730 647

3 056 244

Saját tőke összesen

20 868 584

8 786 891

5 730 647

23 924 828

Értékelési tartalék

Cash Flow
85. A Kibocsátó cash flow-ját az alábbi táblázat mutatja:
(adatok eFt-ban)
Sorszám
I.

A tétel megnevezése

2017.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás
(Működési cash flow, 1-13. sorok)

2018.

-900 622

1 539 991

1.

Adózás előtti eredmény (+/-)

4 039 727

3 298 990

2.

Elszámolt terv szerinti amortizáció (+)

1 329 258

1 715 495

42

15 838

0

0

-21 190

6 052

1 495 513

3 863 099

3.

Elszámolt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés és
visszaírás (+/-)

4.

Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (+/-)

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (-/+)

6.

Szállítói kötelezettség változása (+/-)

7.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (+/-)

352 521

44 663

8.

Passzív időbeli elhatárolások változása (+/-)

-15 080

184 930
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9.
10.

Vevőkövetelés változása (-/+)
Forgóeszközök (vevők és pénzeszközök nélkül) változása (/+)

-2 390 623

-2 800 184

-3 381 402

-4 490 557

-308

-55 589

Aktív időbeli elhatárolások változása (-/+)
12.

Fizetendő adó (nyereség után) (-)

-309 080

-242 746

13.

Fizetendő osztalék, részesedés (-)

-2 000 000

0

-3 508 586

-3 259 894

-3 561 723

-3 396 492

53 137

136 598

0

0

4 405 737

1 778 000

0

0

0

0

3 969 862

1 801 987

0

0

II.

Befektetési

(beruházási)

tevékenységből

pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)

14.

Befektetett eszközök beszerzése (-)

15.

Befektetett eszközök eladása (+)

16.

Kapott osztalék, részesedés (+)

III.
17.
18.
19.
20.

származó

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás
bevétele (+)
Hitel és kölcsön felvétel (+)
Hosszú

lejáratra

nyújtott

kölcsönök

és

elhelyezett

bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása (+)

21.

Véglegesen kapott pénzeszköz (+)

0

0

22.

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)

0

0

0

0

-500 000

-23 987

23.
24.
25.
26.
27.
IV.

Kötvény

és

hitelviszonyt

megtestesítő

értékpapír

visszafizetése (-)
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)
Hosszú

lejáratra

nyújtott

kölcsönök

és

elhelyezett

0

bankbetétek (-)
Véglegesen átadott pénzeszköz (-)

0

Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú
kötelezettségek változása (+/-)

0

935 875

Pénzeszközök változása (+/-I.+/-II.+/-III. sorok)

-3 471

58 097

Információk a Kibocsátó meglévő, folyamatban lévő befektetéseiről és jövőbeli beruházásairól és
befektetéseiről
86. A Kibocsátónak meglévő és tervezett befektetései nincsenek.
87. Tervezett

beruházások:

Éves

fenntartó

beruházások:

A

gépjármű

park

fenntartására/bővítésére évente átlagosan 0,8-1,2 Md Ft szükséges, a polcrendszerek,
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üzemi gépek fenntartása/bővítése évente átlagosan 0,5-0,7 Md Ft-ot igényel, az IT és
kommunikációs beruházások szükséges beruházási értéke 0,5 Md Ft-ra becsülhető, az
ingatlanokra további 0,2-0,5 Md Ft-ot tervez a Kibocsátó.
88. Logisztikai központ bővítése: A Budapest, IX. kerület Ferencváros, Timót utca 5. sz. (HRSZ.:
38224/18) alatti telken a Kibocsátó központi logisztikai raktára működik. Az évek óta tartó
folyamatos fejlesztések során az első csarnoképületek mellé újabbak épültek. A 2010-ben
épült épületet 2017-ben a központi irodablokkot is magába foglaló magasraktár
csarnokkal bővítette a Kibocsátó, így jelenleg több, mint 20.000 m² alapterületű csarnok áll
rendelkezésre. A telken még meglévő két régi, kisebb, egytraktusos raktárépület elbontása
után a telek meglévő beépítési lehetőségeit kihasználva két nagyobb és egy kisebb,
különálló raktárépületet tervez a Kibocsátó 2020-ban építeni. Ezzel a fejlesztéssel a telken
a meglévő épületekkel együtt a logisztikai központ funkciójában és formájában teljes
egységet képezve nem csak a mostani, hanem a jövőbeli raktározási, igazgatási és
logisztikai igényeket is ki fogja elégíteni. A tervezett új beépítéssel további 10.000 m²
raktárkapacitás áll majd a Kibocsátó rendelkezésére. A bővítés becsült bekerülési értéke
2,4 Md Ft.
89. Automata raktározási rendszer: A Kibocsátó 2010 óta folytatja az automatizált raktár
kifejlesztésére irányuló kutatási-fejlesztési tevékenységét. Az elmúlt évek fejlesztési
tapasztalatai új távlatokat nyitottak a működési modell hatékonyságának növelésére és a
bekerülési költség optimalizálására, így az első generációs köteles ROB-X rendszer,
továbbá a második generációs mátrix ROB-X rendszer mellett az automatizált egyedi
árutovábbítás a ROB-X rendszer új változatában az Unix Shuttle System-nek keresztelt
automata rendszerben kerül megvalósításra. Ennek becsült bekerülési értéke 2,3 Md Ft.
Tőkeforrások bemutatása mind rövid, mind hosszú távon (saját tőke, hitelek mértéke, lejárata,
fajtája, EU-s és állami támogatások)
90. A tőkeforrások bemutatását a jelen Információs Dokumentum 5. számú mellékletét
képező, a legutolsó lezárt pénzügyi évre, 2018. évre vonatkozó, auditált pénzügyi
beszámoló Kiegészítő Mellékletének Forrásokra vonatkozó szakasza (11-13. oldal)
tartalmazza.
91. A Kibocsátó a tárgyévben támogatást nem kapott.
A mérleg fordulónapja utáni olyan esemény, amely befolyásolta a Kibocsátó 2018. december 31i éves beszámolóját
92. A mérleg fordulónapja után nem zajlott le olyan esemény, amely befolyásolta volna a
Kibocsátó 2018. december 31-i éves beszámolóját.

29

TULAJDONOSOK, TISZTSÉGVISELŐK BEMUTATÁSA
Tulajdonos
93. A Kibocsátó alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Zombori Antal.
94. Zombori Antal 1966-ban született Gyöngyösön, a középiskolai tanulmányai után 1987-ben
végzett a kecskeméti Gépipari és Automatikai Műszaki Főiskolán (GAMF). 2000-ben
egyszemélyes „garázsvállalkozóként” megalapította az Unix-Trade Kft.-t, amely az akkori
piaci igényeket kielégítendően konnektorba dugható szúnyogriasztó értékesítéssel, majd
később Wartburg-Trabant gépjármű alkatrészek kereskedelmével foglalkozott. 2005-ben
az Unix-Trade Kft. neve Unix Autó és Alkatrészkereskedelmi Kft.-re változott. Zombori Antal
2000-től tölti be a Kibocsátó ügyvezető igazgatói tisztségét.
95. Zombori Antal ellen az elmúlt 3 évben – illetve azt megelőzően – semmilyen, szakmai
tevékenységével kapcsolatos eljárás nem folyt.
Ügyvezető
96. A Kibocsátó ügyvezetője vezető tisztségviselőként Zombori Antal.
Egyéb testületi vezetés, felügyelő bizottság
97. A Kibocsátónál egyéb testületi vezetés, igazgatási, irányító és felügyelő szerv (ügyvezetés,
IT, IG, audit bizottság, felügyelő bizottság), egyéb bizottság, testület nem működik.
PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK
A legutolsó pénzügyi évre, 2018. évre vonatkozó, auditált pénzügyi beszámoló (az üzleti
jelentéssel és egyéb mellékletekkel együtt), továbbá könyvvizsgálói jelentés
98. A legutolsó lezárt pénzügyi évre, 2018. évre vonatkozó, auditált pénzügyi beszámoló (az
üzleti jelentéssel és egyéb mellékletekkel együtt), továbbá könyvvizsgálói jelentés (IFRS
alkalmazása nem kötelező) a jelen Információs Dokumentum 5. számú melléklete
99. A Kibocsátó a Számviteli törvény 119. § (2) bekezdése alapján összevont (konszolidált)
beszámolót nem készít. A kapcsolt vállalkozások összevonásból (konszolidálásból) való
kihagyása nem torzítja az anyavállalat és egyéb leányvállalatai együtteséről kialakuló
megbízható és valós összképet. 2019-ben a Kibocsátó elkezdte a konszolidációra való
felkészülést, amely jelen Információs Dokumentum összeállításakor is tart.
100.

A Kibocsátó 2018. évi árbevétele 74.706 millió forint volt, ami 11,72%-os növekedés az

előző évhez képest, az adózott eredmény azonban csökkenést mutatott, elsősorban a
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nemzetgazdasági szinten megjelenő bérköltség növekedés szükségszerű követése miatt.
Ennek ellentételezésére a Kibocsátó az áremelések mellett 2019-ben kiemelten előtérbe
helyezte a logisztika automatizálását szolgáló fejlesztéseket.
A Kibocsátó utolsó ellenőrzött pénzügyi beszámolójának időpontja óta negyedévente [vagy
félévente] közzétett pénzügyi információk
101.

A Kibocsátó negyedévente vagy félévente közzéteendő pénzügyi információkat nem

készít.
A SAJÁT TŐKE 10%-ÁT MEGHALADÓ ÉRTÉKRE VONATKOZÓ, FOLYAMATBAN LÉVŐ
BÍRÓSÁGI, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI VAGY EGYÉB HATÓSÁGI (PL. ADÓ) ELJÁRÁSOK
102.

A Kibocsátónak a saját tőke 10%-át meghaladó értékre vonatkozó pere nincs.

103.

A Kibocsátó egyetlen jelentős pere a NAV-val folyik a 2011-2012. évek vonatkozásában

egy EU árubeszerzési ügylet ÁFA levonásával kapcsolatban. A NAV-határozat bírósági
megtámadása folytán indult per 5 éve tart. A Kibocsátó álláspontja szerint – az európai
uniós bírósági döntéseket alapul véve – a perben jó esélyei vannak, de nem kizárt, hogy a
jogvitát az Európai Bíróságnak kell majd eldöntenie. A pertárgy értéke 160 millió Ft.
LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK
104.

A szokásos üzletmenet körében a Kibocsátó működése finanszírozására irányuló

szerződéseket lehet a Kibocsátó működése szempontjából lényegesnek tekinteni. A
Kibocsátó a szokásos üzletmenete során kötött szerződéseken kívül nem rendelkezik olyan
fontosabb szerződéssel, amelynek értelmében a Kibocsátót olyan kötelezettség terheli,
illetve olyan jogosultsággal rendelkezik, ami jelentőséggel bír a Kibocsátó megítélése vagy
az általa kibocsátott értékpapír értékelése szempontjából.
INFORMÁCIÓ A KIBOCSÁTÁSRÓL
A kibocsátás célja és a bejövő források felhasználása
105.

A 2019. november 11-i értéknappal megvalósított Kötvény kibocsátás célja és a

kibocsátás felhasználása: bankhitel kiváltás, logisztikai elosztók létrehozása, üzlethálózat
fejlesztése, AZ-MT (saját márka) választék és készlet fejlesztése, működési tartalékképzés.
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A Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének tervezett pénzügyi fedezetének bemutatása
106.

A Kibocsátó teljes vagyonával felel a Kötvények tőketörlesztéseinek és kamatainak

esedékességkori megfizetéséért. A Kötvényeken alapuló kötelezettségek teljesítésének
tervezett

pénzügyi

fedezetét

a

Kibocsátónak

„A

társaság

(Kibocsátó)

üzleti

tevékenységének bemutatása” című fejezetben részletezett eszközei, illetve forrásai
alkotják. A Kötvényen alapuló kötelezettségeket a Kibocsátó a rendes gazdálkodása
keretében tervezi teljesíteni. A Kötvényen alapuló kötelezettségek teljesítésének
garanciája, elkülönített pénzügyi fedezete nincs.
EGYÉB, KULCSFONTOSSÁGÚNAK ÍTÉLT INFORMÁCIÓK
107.

Nincs egyéb, a Kibocsátó által a Kötvényeknek a BÉT XBond multilaterális kereskedési

rendszerbe történő regisztrációjához kapcsolódó kulcsfontosságúnak ítélt információ.
AZ ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK (KÖTVÉNYFELTÉTELEK)
A KÖTVÉNYEK
108.

Kötvény elnevezése: UNIX 2026 Kötvény

A kibocsátás teljes össznévértéke
109.

12.000.000.000 HUF azaz Tizenkettőmilliárd forint.

Címletbeosztás (névérték)
110.

A Kötvények névértéke (Névérték): 50.000.000 HUF azaz Ötvenmillió forint.

111.

A Kötvények forint devizanemben kerültek forgalomba hozatalra.

A Kötvények darabszáma
112.

A Kötvények 240, azaz Kettőszáznegyven darabból álló 1 (egy) sorozatban kerültek

forgalomba hozatalra.
A Kötvények forgalomba hozatali ára
113.

A minimális forgalomba hozatali ár, azaz az Aukció során benyújtható árajánlatok alsó

korlátja Kötvényenként a névérték 92,8321 %-a volt (amely évi 5,25 %-os hozamnak felelt
meg). Az Aukció eredményeként a Kötvények átlagos forgalomba hozatali ára 103,1607%
volt, így a Kibocsátó 12.379.284.300 HUF forrásbevonást valósított meg.
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A futamidő, a lejárat
114.

Forgalomba hozatal napja: 2019. november 7. (Aukció napja).

115.

A Kibocsátás Értéknapja: 2019. november 11. (elszámolási nap).

116.

A Kötvények futamideje 7 év, a 2019. november 11-től 2026. november 11-ig tartó 7

éves időszak.
117.

A Kötvények tőkeösszegét (Névértékét) a Kibocsátó egy összegben a Végső

Visszaváltási Napon vállalja megfizetni a Kötvénytulajdonosoknak.
118.

A Kötvények esedékessége (Végső Visszaváltási Nap): 2026. november 11.

Kamat vagy egyéb járulékok
119.

A Kötvények fix kamatozásúak.

120.

A kamat mértéke (Kamatláb): 4,00 %/év.

121.

Kamatszámítási kezdőnap: 2019. november 11.

122.

Kamatfizetés: évente, utólag. A Kötvény a Végső Visszaváltási napra nem fizet kamatot.

123.

Kamatfizetési Napok: 2020. november 11.; 2021. november 11.; 2022. november 11.;

2023. november 11.; 2024. november 11.; 2025. november 11.; 2026. november 11.
124.

Fix kamatösszegek:
2020. november 11.

2.000.000 Ft 50.000.000 Ft névértékenként

2021. november 11.

2.000.000 Ft 50.000.000 Ft névértékenként

2022. november 11.

2.000.000 Ft 50.000.000 Ft névértékenként

2023. november 11.

2.000.000 Ft 50.000.000 Ft névértékenként

2024. november 11.

2.000.000 Ft 50.000.000 Ft névértékenként

2025. november 11.

2.000.000 Ft 50.000.000 Ft névértékenként

2026. november 11.

2.000.000 Ft 50.000.000 Ft névértékenként

125.

Kamaszámítás módja (kamatbázis): Tényleges/Tényleges (ISMA)

126.

Az egy Kötvény alapján a teljes évre fizetendő kamat kiszámításához a Kötvény

Névértékét össze kell szorozni a Kamatlábbal. Amennyiben a (felhalmozott) kamatot egy
teljes évnél rövidebb időszakra kell kiszámítani, akkor a legutóbbi Kamatfizetési Nap óta
eltelt napok számát el kell osztani 365-tel (vagy 366-tal, ha az adott Kamatidőszak
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tartalmazza február 29. napját), majd az így kapott hányadost össze kell szorozni a teljes
évre fizetendő kamatösszeggel.
127.

Munkanap szabály: Ha bármely Kötvény alapján teljesítendő kifizetés esedékes

időpontja nem Munkanapra esik, a kifizetést az esedékességi időpontot követő
Munkanapon kell a Kötvénytulajdonos részére teljesíteni, és a Kötvénytulajdonos nem
tarthat igényt az ilyen késedelem miatt felmerülő kamatra vagy egyéb más kifizetésre.
128.

Késedelmi kamat: Az egyes Kötvények a Végső Visszaváltási Naptól kezdve nem

kamatoznak. Abban az esetben, ha a Kibocsátó a Kötvényeken alapuló bármely fizetési
kötelezettségét késedelmesen teljesíti, köteles késedelmi kamatot fizetni, melynek mértéke
a Kötvények tőkeösszege után a késedelembe esés időpontjától a Kötvény szerinti
kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki
alapkamat egyharmadával egyezik meg, de összesen legalább a késedelemmel érintett
naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értékének
felel meg.
Befektetési szolgáltató(k):
129.

A Kibocsátó a Kötvényekkel kapcsolatos forgalomba hozatali feladatokkal, fizető

ügynöki (kamat-, és tőkefizető banki) feladatokkal, valamint másodpiaci árjegyzői
feladatokkal az Erste Bank Hungary Zrt.-t bízta meg.
130.

Aukciós ajánlattevőként az Erste Befektetési Zrt. mint tőzsdetag járt el az Erste Bank

Hungary Zrt. közreműködőjeként.
A forgalomba hozatal jellege, módja
131.

A forgalomba hozatal jellege a Prospektusrendelet 1. cikkének (4) bekezdése szerint

tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettség nélküli forgalomba hozatal volt a
kibocsátáskor hatályos Tpt. 14. §-a és a Kötvényrendelet alapján, ami a Prospektusrendelet
2. cikk d) pontjának megfelelően értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételnek minősül,
így a Tpt. 2019. december 26. napján hatályba lépett 5. § (1) bekezdés 95. alapján a Kötvény
nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak minősül.
132.

A forgalomba hozatal módja nem nyilvános ajánlati könyves aukciós értékesítés volt a

BÉT által üzemeltetett MMTS1 rendszer részét képező aukciós modulon keresztül. A
Kötvények keletkeztetésére a Kibocsátás Értéknapjával került sor.
133.

Az Aukció eredményeként a forgalomba hozatalra került Kötvénysorozatba tartozó

Kötvények legfeljebb 50%-a kerülhetett egy Kötvénytulajdonos birtokába.
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A Kötvénytulajdonosok tervezett köre az elsődleges piaci forgalomba hozatal során
134.

A Kötvénytulajdonosok tervezett köre: az elsődleges piaci forgalomba hozatal során az

MNB, valamint az Információs Összeállításban felsorolt Befektetők vásárolhattak
Kötvényeket.
A forgalomba hozatal helye
135.

A forgalomba hozatal helye Magyarország.

A forgalomba hozatalra és a Kötvényekre alkalmazandó jog
136.

A forgalomba hozatalra és a Kötvényekre a magyar jog alkalmazandó.

A Kötvény kiállítási helyének és napjának megjelölése
137.

A kiállítás helye: Budapest.

138.

A kiállítás napja: a Kibocsátás Értéknapja.

A Kötvény-sorozat értékpapírkódja
139.

A Kötvénysorozat értékpapírkódja (ISIN): HU0000359286

Tőzsdei bevezetés
140.

A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb a forgalomba hozatal lezárását

követő 180 napon belül a Kötvények regisztrációra/bevezetésre kerülnek a BÉT XBond
multilaterális kereskedési rendszerbe és a Kibocsátó a Kötvényeket a lejáratig a BÉT XBond
multilaterális kereskedési rendszerben forgalomban tartja.
Kötelező másodpiaci árjegyzés
141.

A Kibocsátó és az Erste Bank Hungary Zrt., mint árjegyző között árjegyzői

megállapodás megkötésére került sor, amellyel a Kibocsátó a Kötvényekkel kapcsolatos
árjegyzői feladatokkal a Kötvények teljes futamideje alatt az Erste Bank Hungary Zrt.-t bízta
meg. Az árjegyzési megállapodás alapján az Árjegyző az első XBond Kereskedési naptól
kezdődően:
(a)

minden Kereskedési napon saját számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű

vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább 15 percen keresztül fenntart;
(b)

az ajánlat névértéke a vételi és az eladási oldalon is egyaránt eléri a legalább

50.000.000 forintnak megfelelő forintösszeget (legalább egy (1) darab Kötvény;
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(c)

a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az árjegyzés napját követő második

Kereskedési napra számított hozamok közötti különbség nem haladja meg a 200
bázispontot.
A Kötvényekhez kapcsolódó jogok ismertetése (ideértve a jogok bármely korlátozását, és a
gyakorlásukra vonatkozó eljárást, az Értékpapír szabad átruházhatóságára vonatkozó
korlátozások leírása, kiemelve a többségi tulajdonosok és a társaságra vonatkozó értékesítési
korlátozásokat
142.

A Kötvények Tpt. 12/B. §-a, valamint a Kötvényrendelet, továbbá a Ptk. alapján

hitelviszonyt megtestesítő, átruházható, névre szóló értékpapírok.
143.

A Tpt. 12/B. § (1) bekezdése értelmében a kötvény névre szóló, hitelviszonyt

megtestesítő értékpapír, amely lejárat nélküli vagy lejárattal rendelkezik. A kötvényben a
kibocsátó (az adós) arra kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre
meghatározott kamatát vagy egyéb jutalékait, valamint az általa vállalt esetleges egyéb
szolgáltatásokat (a továbbiakban együtt: kamat), továbbá a pénzösszeget a kötvény
mindenkori tulajdonosának, illetve jogosultjának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és
módon megfizeti és teljesíti.
144.

A Kötvénytulajdonosok jogosultak a Kötvényből eredő tőke- és kamatkifizetésekre,

valamint a Kötvényben meghatározott vagy jogszabály alapján a Kötvénytulajdonosokat
megillető egyéb jogaik gyakorlására. A Kötvényrendelet értelmében a Kötvényen alapuló
követelések a Kibocsátóval szemben nem évülnek el.
145.

A Kötvények dematerializált értékpapírként kerültek előállításra. A Kibocsátó a Tpt.

értelmében kiállította, és a KELER Zrt.-nél letétbe helyezte a Kötvények adatait tartalmazó
– értékpapírnak nem minősülő – okiratot (az Okirat). Az Okirat mindaddig letétben marad,
amíg a Kötvénytulajdonosoknak a Kötvényeken alapuló fizetési igényei teljes mértékben
kielégítésre nem kerülnek. A Tpt. 6. § (5) bekezdése értelmében, ha a kibocsátó
dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá
alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról  zártkörűen működő
részvénytársaság részvényei kivételével  utóbb nem rendelkezhet.
146.

A Tpt. 138. § (2) bekezdésének megfelelően a Kötvénytulajdonosra vagy

Kötvénytulajdonosokra történő hivatkozások a Kötvények vonatkozásában ellenkező
bizonyításáig azon személyt vagy személyeket jelentik, akiknek az értékpapír-számláján a
Kötvényeket nyilvántartják. Amennyiben illetékes bíróság vagy jogszabályi előírás másként
nem rendelkezik, bármely Kötvénytulajdonos, aki jogosultságát a fentieknek megfelelően
igazolja, a Kötvény jogosultjának tekintendő és akként kezelendő, és jogosult minden, a
Kötvény kapcsán teljesített kifizetésre akkor is, ha a Kötvény lejárt.
147.

A Kötvények átruházhatóak, az átruházás az átruházó értékpapírszámlájának
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megterhelésével, és a Kötvényeknek a Kötvényeket megszerző értékpapírszámláján
történő jóváírásával valósul meg. A Kötvények átruházása esetén az értékpapírszámlavezetők összevont értékpapírszámlái közötti átvezetésre vonatkozóan

a KELER

Szabályzatok a Kötvényekhez kapcsolódó jogok átszállása tekintetében korlátozásokat és
zárt időszakokat tartalmazhatnak, amelyek a Kötvénytulajdonosokra kötelezőek.
148.

A Kibocsátó a forgalomba hozatalra vonatkozóan vállalta, hogy tartózkodik minden

olyan ügylettől vagy ügylet együttestől, konstrukciótól (együttesen: Ügylettől), ami
önmagában vagy együttes hatásait tekintve alkalmas lehet arra, hogy azon vállalatcsoport
tagjától, vagy a vállalatcsoportba tartozó vállalat tulajdonosától, illetve tulajdonosának
közeli hozzátartozójától a Kötvény révén történő forrásbevonást valósítson meg, amelynek
a Kibocsátó a csoporttagja. A Kibocsátó tehát az aukcióra kötelezettséget vállalt az
Ügyletektől való tartózkodásra és arra, hogy az MNB felhívására a feltétel teljesülésének
ellenőrzése céljára az MNB részére eseti adatszolgáltatást teljesít. A Kötvények
átruházására egyéb korlátozás nem vonatkozik.
149.

A Kibocsátó elfogadja és betartja a KELER Szabályokat és a KELER Zrt., mint letéti hely

által, illetve a KELER Zrt. igazolása alapján kiállított tulajdonosi (letéti) igazolást az
értékpapír jogosultság igazolásául.
150.

A Kötvénytulajdonosok tehát jogosultak:
(a)

igényelni a tőkeösszeget, annak összes kamatával együtt;

(b)

megismerni az összes, a kibocsátással kapcsolatos tranzakciós dokumentumot;

(c)

értékpapírszámla nyilvántartás útján birtokolni a Kötvényeket azok lejáratáig az

alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően;
(d)

megterhelni, elidegeníteni a Kötvényeket az alkalmazandó jogszabályoknak

megfelelően;
(e)

gyakorolni a Tpt.-ben, az alkalmazandó jogszabályokban és a jelen Információs

Dokumentumban meghatározott és rájuk ruházott jogokat; és
(f)

a

Kibocsátói

kötelezettségvállalások

megsértése

esetén

a

Kötvények

ellenértékére a jelen Információs Dokumentumban foglaltaknak megfelelően a
Kibocsátói kötelezettségvállalások (kovenánsok) című részben foglaltak szerint.
Kibocsátói kötelezettségvállalások (kovenánsok)
151.

A Kibocsátó a Kötvények futamideje alatt
(a)

kötelezettséget vállal arra, hogy a Kibocsátóban a jelenlegi tulajdonosi kontroll

nem változik meg („change of control”). Nem minősül ilyen változásnak
(i)

ha a jelenlegi egyszemélyi tulajdonosnak a Tpt. 5. § (1) bekezdés 22.

pontjának alkalmazásával számított befolyása nem csökken 100% alá; vagy
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(ii)

ha az új tulajdonos(ok) a jelenlegi egyszemélyes tulajdonos Ptk. 8:1. §

(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozójának minősül(nek);
(b)

hozzájárul ahhoz, hogy az MNB és a Minősítő a Kibocsátó, valamint a

kibocsátásra kerülő Kötvény minősítését és annak évenkénti felülvizsgálatát a
kapcsolódó minősítési (rating) riportokkal együtt a honlapján közzétehesse;
(c)

kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvény külső, független hitelminősítő általi

éves minősítése nem lehet „B-” kategóriánál kedvezőtlenebb;
(d)

kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kötvény külső, független

hitelminősítő általi éves minősítése „B” vagy „B-” kategóriába esik, a Kibocsátó
minősítése legkésőbb a leminősítést követő két éven belül eléri legalább a „B+” éves
minősítést és azt közzéteszik;
(e)

kötelezettséget vállal arra, hogy minden, a jelen Kötvényektől eltérő egyéb

fedezetlen kötvénytartozását a Kibocsátó legkésőbb az esedékességet követő 30
napon belül megfizeti („cross default”), valamint
(f)

kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények egymással, illetve (kivéve

esetleges, a jogszabályi előírások révén elsőbbséget élvező kötelezettségeket) a
Kibocsátó mindenkor fennálló egyéb, nem biztosított, nem alárendelt kötvény
kötelezettségeivel legalább azonos (megkülönböztetés nélküli, ún. „pari passu”
besorolású) rangsorban vannak.
152.

Amennyiben a fenti 151. pont szerinti vállalások bármelyike nem teljesül, a Kibocsátó

köteles

erről

a

Kötvénytulajdonosokat

a

Tájékoztatási

módoknak

megfelelően

haladéktalanul tájékoztatni.
153.

Amennyiben a Kötvények futamideje alatt a Kibocsátó olyan körülményekbe ütközik,

amelyek meggátolják, vagy akadályozhatják a határidőben történő teljesítést, úgy a
Kibocsátó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három) Munkanapon belül közvetlenül
írásban, egyidejűleg értesíteni a Kötvénytulajdonosokat a késedelemről, annak okáról, az
orvoslás, illetve hasonló eset elkerülése céljából tett és tenni szándékozott intézkedésekről,
illetve várható időtartamáról.
154.

Ezen felül, amennyiben a 151. pont szerinti Kibocsátói kötelezettségvállalások

bármelyike nem teljesül, a Kibocsátó köteles a Kötvények 30 munkanapon belüli
megvásárlására a Kötvénytulajdonosoktól („Visszavásárlás”). A Kötvények Kötelező
Visszavásárlási Árát a Kibocsátó banki átutalással, forintban köteles teljesíteni. A Kötvények
Kötelező Visszavásárlási Ára a Kötvények tőkeösszege (névértéke) a tényleges kifizetés
napjáig számított kamatokkal. A tényleges kifizetés napjára kamat nem jár. A Kötelező
Visszavásárlás okán a Kibocsátó által megvásárolt és kifizetett Kötvényeket a Kibocsátó
haladéktalanul bevonja és eljár a KELER Zrt.-nél az ilyen Kötvények törlése érdekében. A
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Kötelező Visszavásárlási Ár késedelmes megfizetése esetén a Kibocsátó a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdése szerinti (törvényes) mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
A Kötvények Kibocsátó általi megvásárlása
155.

A Kötvények forgalomba hozatalát követően – harmadik személyek mellett – a

Kibocsátó is jogosult Kötvényeket vásárolni.
156.

A Kibocsátó vállalta és vállalja, hogy ha a Kötvények lejárata előtt akár a Kötelező

Visszavásárlás eredményeként, akár más okból Kötvényeket vásárol, úgy legalább olyan
arányban vásárol Kötvényeket az MNB-től is, mint amilyen arányban az MNB a
kötvénysorozatból

Kötvényekkel

rendelkezik

a

Kötvényvásárlás

időpontjában.

Amennyiben a Kibocsátó nem Kötelező Visszavásárlás okán vásárol Kötvényeket, úgy a
visszavásárlási ár meghatározása a Kötvénytulajdonosok előzetes megkeresését követően,
a Kötvénytulajdonosokkal egyetértésben történhet.
Egyéb, a Kötvényekre vonatkozó rendelkezések
157.

A Kötvényekre történő kifizetéseket a KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályaival

összhangban, az adójogi szabályok figyelembevételével, a Fizető Ügynökön keresztül kell
teljesíteni azoknak az értékpapír-számlavezetőknek, akiknek az értékpapír-számláján a
KELER Zrt. a Kötvényeket a Fordulónap végén nyilvántartja. A fizetést azon személy részére
kell teljesíteni, akit a Fordulónapon Kötvénytulajdonosnak kell tekinteni.
Nyilatkozat azon határozatokról, engedélyekről és jóváhagyásokról, amelyek alapján a
Kötvényeket kibocsátják
158.

A Kötvények kibocsátásáról a Kibocsátó a 2019. szeptember 20. napján kelt 2019/2.

számú alapítói határozattal döntött.
Minden olyan szabályozott vagy azzal egyenértékű piac megnevezése, amelyen – a kibocsátó
ismeretei szerint  a regisztrálandó értékpapírokkal kereskednek
159.

A Kötvényekkel nem kereskednek egyetlen szabályozott vagy azzal egyenértékű piacon

sem.
A Kötvények jellege
160.

A Kötvények a Kibocsátó közvetlen, feltétel nélküli, nem alárendelt és nem biztosított

kötelezettségét testesítik meg. A Kötvények egymással, valamint a Kibocsátónak más
hasonló jellegű kötelezettségével biztosított egyéb jelenlegi és jövőbeli, továbbá a nem
biztosított, nem alárendelt kötelezettségeivel legalább azonos rangsorban (pari passu)
állnak.
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