
A New York Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. (székhelye: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 5. E/3. ép.; a 
továbbiakban: Társaság) adatszolgáltatási kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:  
  
A Társaság egyedüli részvényese 2014. szeptember 18. napján a következő határozatokat hozta:  
 

1/2014. (IX.18.) számú határozat: Az Alapító - az Alapkezelő és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
képviseletében eljáró MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (a továbbiakban: Társaság) között 2012. 
december 11. napján létrejött közvetítői szerződés (a továbbiakban: Közvetítői Szerződés) 3. számú 
mellékletének 1. pontjában foglaltaknak megfelelően - elhatározta a Közös Növekedési Alap jegyzett 
tőkéjének a jegyzett tőke még le nem hívott, illetve már lehívott, de még be nem fektetett – az Elismerhető 
Működési Költségekkel, illetve a Közös Növekedési Alapot a Közvetítői Szerződéssel összhangban terhelő 
egyéb jövőbeli kötelezettségek fedezetével csökkentett – összegével történő leszállítását. Jelen határozat abban 
az esetben lép hatályba, amennyiben az Értékelési Időpontokban a Közös Növekedési Alap Befektetései a 
Pályázat során az Alapkezelő által a Közös Növekedési Alap tekintetében benyújtott üzleti tervben 
előirányzott kihelyezések összegének 40 (negyven) százalékát nem érik el, és az elmaradás tekintetében az 
Alapkezelő által a Társaság felhívására 2 (két) munkanapon belül adott írásbeli magyarázatot a Társaság írásban 
elutasítja. 
 

 

2/2014. (IX.18.) számú határozat: Az Alapító elhatározta a Közös Növekedési Alap kezelésének másik – a 
Társaság által a Közvetítői Szerződés 3. számú melléklet 2.2. pontjában foglaltak szerint kiválasztandó - 
kockázati tőkealap-kezelő részére történő átadásának kezdeményezését. Jelen határozat abban az esetben lép 
hatályba, amennyiben: 
 

(i) a Felek a Közvetítői Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésében állapodnak meg; 
(ii) a Közvetítői Szerződést a Társaság felmondja; 
(iii) a Közvetítői Szerződést az Alapkezelő felmondja és a felmondás jogszerűségét a Társaság nem 

vitatja; továbbá 
(iv) amennyiben 

- az Értékelési Időpontokban a Közös Növekedési Alap Befektetései a Pályázat során az 
Alapkezelő által a Közös Növekedési Alap tekintetében benyújtott üzleti tervben előirányzott 
kihelyezések összegének 30 (harminc) százalékát nem érik el, és  

- az elmaradás tekintetében az Alapkezelő által a Társaság felhívására 2 (két) munkanapon belül 
adott írásbeli magyarázatot a Társaság írásban elutasítja; valamint 

(v) amennyiben 
- a Közös Növekedési Alap mindenkor aktuális, a Társaság által elfogadott "kockázati 

tőkebefektetések értékelési elvei" alapján megállapított, az addig kifizetett Alapkezelési Díjjal 
és felmerült működési költségekkel (de ez utóbbi tekintetében legfeljebb az időarányosan 
Elismerhető Működési Költséggel) megnövelt nettó eszközértéke nem éri el a Közös 
Növekedési Alap befizetett jegyzett tőkéjének 66 (hatvanhat) százalékát, és  

- az értékvesztés tekintetében az Alapkezelő által a Társaság felhívására 2 (két) munkanapon 
belül adott írásbeli magyarázatot a Társaság írásban elutasítja. 

 
 
 


