
FELHÍVÁS ZÁRTKÖRŰ ÉRTÉKESÍTÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE 

A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás 
alatt" (rövidített cégnév: QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.", székhely: 1138 Budapest, Váci út 184., 
cégjegyzékszám: 01-10-043211, adószám: 12185458-2-41, kijelölt felszámolója a Pénzügyi Stabilitási és 
Felszámoló Nonprofit Kft., 1055 Budapest, Bajcsy-Zs. út 78., képviseli: dr. Somogyi Krisztina felszámolóbiztos) 
felszámolója, ezúton tájékoztatja a befektetőket, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” tulajdonát képező, a 
QUAESTOR Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 6-
8.; Cg.: 01-10-044324) 100 % mértékű részesedést és befolyást biztosító,  dematerializált részvényeit 
zártkörűen értékesíteni kívánja. 
 
A felszámoló a részvénycsomag értékesítését a 237/2009. (X.20.) Kormányrendelet 4. § (6) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel, befektetési szolgáltatások nyújtására jogosult befektetési vállalkozás bevonása útján 
bonyolítja le. Az értékesítési eljárás teljes körű lebonyolítására megbízott befektetési vállalkozás az Equilor 
Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo. 2/C. III. em., e-mail: 
ajanlattetel@equilor.hu) 
 
Az értékesítés két lépcsőben valósul meg, melynek keretében első körben a felszámoló pályázat útján 
kiválasztja a potenciális befektetőket (1. pályázat), majd második körben a kiválasztott befektetőknek ajánlja 
fel a konkrét részvényeket (2. pályázat) 

 
Potenciális jelölttel szemben elvárt minimum feltételek: 
- nyilatkozat arról, hogy 2 100 millió Ft azaz kettőmilliárd-egyszázmilló forintnak megfelelő összegű likvid 

pénzeszközzel rendelkezik vagy a 2. pályázat benyújtásakor rendelkezni fog,  
- nyilatkozat arról, hogy elfogadja az elektronikus értesítést, egyidejűleg megadja a 

kapcsolattartó/kézbesítési megbízottja elérhetőségi adatait, 
- nyilatkozat arról, hogy a 2. pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek megfelel: (Hpt. 125. §, 126. §) 

a. független a pénzügyi intézmény óvatos, körültekintő és megbízható (a továbbiakban együtt: prudens) 
működését veszélyeztető befolyástól, jó üzleti hírnévvel rendelkezik, valamint biztosítani képes a 
pénzügyi intézmény megbízható, gondos tagi irányítását és ellenőrzését, valamint 

b. üzleti kapcsolatrendszere és tagi szerkezete átlátható és ezáltal nem zárja ki a pénzügyi intézmény 
fölötti hatékony felügyelet gyakorlását, valamint

c. a Hpt-ben és az egyéb kapcsolódó jogszabályokban foglaltaknak képes lesz megfelelni annak 
érdekében, hogy az MNB engedélyét megkapja 

- nyilatkozat arról, hogy képes lesz biztosítani a bank működéséhez szükséges személyi-, tárgyi 
feltételeket, tőkeszükségletét 

 
A pályázatnak tartalmaznia kell: 

1. A pályázó azonosításra alkalmas adatait (név/cégnév, cím/székhely, cégjegyzékszám, adószám, 
kapcsolattartó/kézbesítési megbízott, telefonszám, e-mail cím). 

2. A pályázó cégkivonatát, a vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát illetőleg ezzel egyenértékű 
okiratokat. (elegendő másolati példány) 

3. A fent írt, szükséges nyilatkozatokat 

 
A pályázatokat az Equilor Befektetési Zrt. részére személyesen vagy postai úton kell eljuttatni ezen 
felhívásban rögzített feltételek szerint. 
A pályázatok beérkezési határideje: 2017. január 06., 13.00 óra. 
Eredményhirdetés: 2017. január 09.  
2. pályázat Ajánlattételi felhívásának megküldése a kiválasztott befektetők részére: 2017. január 09. 
 


