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E L Ő T E R J E S Z T ÉS
a Képviselő-testület 2013. november 28-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorló MNV Zrt. a Társaságba integrált területek
működtető eszközeinek megvásárlása, működtetési jogának megszerzése, a jogszabályi
megfelelés informatikai biztosítása, valamint a lejárt szállító tartozások kiegyenlítése, ezáltal
a biztonságos víziközmű szolgáltatás ellátása és fenntartása érdekében új részvények
kibocsátása révén meg kívánja emelni a Társaság alaptőkéjét és tőketartalékát. A tervezett
tőkeemelésének összege 700 millió Ft, ezen belül a jegyzett tőke 100 millió forinttal, a
tőketartalék 600 millió forinttal kerülne emelésre.
A minimális tőkeemelés során előállításra kerülő 10.000- Ft névértékű törzsrészvény 70.000Ft kibocsátási értékű, a nyomdai úton előállított, névre szóló törzsrészvény névértéke 700 %ának felel meg.
Az MNV Zrt. által megvalósítani szándékozott tőkeemelés aránya 0,025 % részvényeként.
Az Önkormányzat tulajdonában jelenleg 1 db részvény áll, amely 0.0002252 %
részesedésnek felel meg a társaság 4.440.000.000 Ft alaptőkéjéhez viszonyítva. Az állami
tőkeemelés megvalósítása esetén részesedése 0.0002202 %-ra csökkenne a társaság majdani
4.540.000.000 Ft alaptőkéjéhez viszonyítva. A részesedés mértékének csökkenése a
részvényes jogai közül az osztalékhoz való jogosultságot érintené, azonban arra tekintettel,
hogy a társaságnál felosztásra kerülő osztalék rövid- és középtávon várhatóan nem képződik,
ez az Önkormányzat jogait nem csorbítja.
Ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdoni hányada mégse csökkenjen, az állami tőkeemelés
arányának megfelelően az Önkormányzatnak részvényenként 1750 Ft-os kellene befizetnie,
amelyből 250 Ft jelentené az alaptőke, 1500 Ft a tőketartalék megemelését. Mivel azonban a
Társaságnál a legkisebb részvénycímlet 10.000 Ft, ezért a tőkeemelés csak egész számú
részvény megvásárlásával valósítható meg.
Amennyiben az Önkormányzat a tőkeemelésben részt kíván venni, akkor előzetes
számítások szerint 1 db 10.000 Ft névértékű részvényt kellene megvásárolnia a
tőkeemelésnek megfelelő 700 %-os kibocsátási értéken, azaz összesen 70.000 Ft.
értékben.
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A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény előírásai szerint zártkörű
részvénytársaság esetén új részvények kibocsátásakor a Társaság tulajdonosainak előzetes
kötelezettségvállaló nyilatkozatot kell tenniük, amennyiben a tőkeemelésben részt kívánnak
venni.
Amennyiben az Önkormányzat az MNV Zrt. által meghirdetett tőkeemelésben most nem
kíván részt venni, a későbbiekben is van lehetősége arra, hogy részesedése mértékét a
Társaság sajátrészvény-állományából további részvények névértéken, tehát 10.000 Ft-ért
történő megvásárlásával növelje.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és elfogadni
szíveskedjék!
Határozati javaslat
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