






























78/2020.  (IV.09.)  Alapítói  Határozat  1. sz. melléklete

NIPÜF  Nemzeti  Ipari  Park  Üzemeltető  és Fejlesztő

Zártkörűen  Működé5  Részvénytársaság

Apportlista

I.

Az  MNV  Zrt.,  mint  a Magyar  Állam nevében  eljáró  Alapító  a NIPÜF Nemzeti  Ipari  Park

Üzemeltető és Fejlesztő  Zártkörűen  Műkodő Részvénytársaság  megalapítása  során  a nem

pénzbeli  vagyoni  liozzájárulást  az alábbi  ingatlan  (a továbbiakban:  Ingatlan)  tulajdoiföa

adásával te5esíti:

Település fekvés hrsz megállapított

apportérték

Marcali külterület 038/12 550.700.000,-  Ft

Az  MNV  Zrt.,  mint  Alapító  a fenti  Ingatlan  tulajdonjogát  apportálás  jogcímén  1/1 arái'iyban

átrriliázza  a NIPUF  Nemzeti  Ipari  Park Üzemeltető  és Fejlesztő  Zártkörűen  Műküdő

Részvénytársaságra  (a  továbbiakban:  Társaság),  egyben  feltétlen  és visszavorföatatlan

hozzájárrilását  adja  ahhoz,  hogy  az Ingatlan  tekintetében  a Társaság  tulajdonjoga  apportálás

jogcímén  1/1 arányban  az ingatIan-i'iyifüántartásba  bejegyezésre  kerüljön.

Az  Ingatlan  értékelését  a City-Form  2000 Kft.  (1037  Budapest,  Farkastorki  íit  25/c)

2015.december1-jei  határiiappal  végezte.  A  megállapított  érték  550.700.000Ft,  azaz

ötszázötveninillió-liétszázezer  forint,  melyet  az Alapító  apportértékként  határoz  meg.

Az Alapító  a nein  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  szolgáltatására  kötelezettséget  vállal  a

423/2015.  (XII.15.)  sz.  Alapítói  Határozat  alapján  benyíijtott  cégbejegyzési  kérelem

benyíijtását  követő  30. napig.

II.

Az MNV Zrt., i'nint a Magyar Állam nevében e5áró Alapító a NIPÜF Nemzeti Ipari Park
Üzemeltető és Fejlesztő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  tőkeemelése  során  nem

pénzbeli  vagyoni  hozzájárulást  az alábbi  ingatlanok  (a továbbiakban:  Ingatlanok)  tulajdonba

adásával  teljesít:

Település fekvés hrsz megállapított

apportérték

Kaposvár külterület 0285/21 562.000.000,-  Ft

Az  MNV  Zrt.,  mint  Alapító  a fenti  Ingatlanok  tulajdonjogát  apportálás  jogcímén  l/l  arányban

átruházza  a NIPUF  Nemzeti  Ipari  Park Üzemeltető  és Fejlesztő  Zártkörűen  MCiködő

Részvénytársaságra  (a  továbbiakban:  Társaság),  egyben  feltétlen  és visszavonliatatlan
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hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az Ingatlanok  tekintetében  a Társaság  tulajdonjoga  apportálás

jogcímén l/I  arányban az ingatlai'i-i'iyilvántartásba  bejegyezésre kerü5öií.

Az  Ingatlanok  értékelését  a Biblio-Markt  Ingatlanforgalmazó  és Ker.  Kft.  (székhelye:  4400

Nyfregyháza,  Kemecsei  út 46. D. ép) 2018.  május  16-i  fordrilónappal  végezte.  A i'negállapított

érték  562.000.000  Ft, azaz ötszázliatvankétmillió  foriiit,  melyet  az Alapító  apportértékkéiit

határoz  i'neg.

Az Alapító  a nem pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  szolgáltatására  kötelezettséget  vállal  a

373/2018.  (VIII.29.)  sz.  Alapítói  Határozat  alapján  benyújtott  cégbejegyzési  kérelem

benyújtását  követő  30. napig.

III.

Az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében e5áró Alapító a NIPÜF Nemzeti Ipari Park
Üzei'neltető  és Fejlesztő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  tőkeemelése  sorái'i  a nei'n

pénzbeli  vagyoni  hozzájárulást  az alábbi  ingatlanok  (a továbbiakban:  Ingatlanok)  tulajdonba

adásával te5esít:

Település fekvés hrsz Állami  tulajdoni  hányad megállapított

apportérték

Tatabánya külterület 032/9 1/1 16.400.000,-Ft

Tatabánya külterület 032/30 21 40704000/30604320000 200.000,-Ft

Tatabánya külterület 032/38 21 40704000/25738848000 106.800.000,-Ft

Az MNV  Zrt.,  mint  Alapító  a fenti  Ingatlanok  tulajdonjogát  apportálás  jogcímén  a fenti

táblázatban  részletezett  tulajdoni  arányban  átruliázza  a NIPÜF Nemzeti  Ipari  Park  Üzemeltető

és Fejlesztő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságra  (a továbbiakban:  Társaság),  egyben

feltétlen  és visszavonhatatlan  hozzájárulását  adja  ahhoz,  hogy  az Ingatlanok  tekintetében  a

Társaság  tulajdonjoga  apportálás  jogcímén  a fenti  táblázatban  részletezett  fülajdoni  arányban

az ingatlan-nyifüántartásba bejegyezésre kerü5ön.

Az  Ingatlanok  értékelését  a Biblio-Markt  Ingatlanforgalmazó  és Ker.  Kft.  (székhelye:  4400

Nyíregyliáza,  Kemecsei  út  46.  D.  ép)  2018.ápri1is17-i  fordulónappal  végezte.  A

megállapított  érték  123.400.000,-  Ft,  azaz  százhuszorföárommillió-négyszázezer  forint,

melyet  az Alapító  apponértékként  liatároz  meg.

Az Alapító  a nem pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  szolgáltatására  kötelezettséget  vállal  a

409/2018.  (X.29.)  sz.  Alapítói  Határozat  alapján  benyújtott  - tőkeemelés  bejegyzésére

vonatkozó  -  cégbírósági  kérelem  benyújtásáig.

IV.

Az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében e5áró Alapító a NIPÜF Nemzeti Ipari Park
Üzemeltető  és Fejlesztő  Zártkörűen  Műkúdő  Részvénytársaság  tőkeemelése  során a nem

pénzbeli  vagyoni  hozzájárulást  az alábbi  ingatlanok  (a továbbiakban:  Ingatlanok)  trilajdonba

adásával  teljesít:
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Település Fekvés Hrsz Állami  trilajdoni  hányad
megállapított

apportérték

Kaposvár külterület 0285/14 1/1 251 033 464  Ft

Kaposvár külterület 0293/1 1/1 285 1ll  876 Ft

Kaposvár külterület 0293/4 l/l 310 886 064  Ft

Kaposvár külterület 0305/4 l/1 472  408 Ft

Kaposvár külterület 0305/5 1/1 1l 516370Ft

Kaposvár külterület 0307/1 l/1 340 979  819 Ft

Az MNV  Zrt.,  mint  Alapító  a fenti  Ingatlanok  tulajdonjogát  apportálás  jogcímén  a fenti

táblázatban  részletezett  'Uilajdoni  arányban  átruházza  a NIPÜF  Nemzeti  Ipari  Park  Üzei'neltető

és Fejlesztő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaságra  (a továbbiakban:  Társaság),  egyben

feltétlen  és visszavonhatatlan  hozzájárulását  adja  ahl'ioz,  hogy  az Ingatlanok  tekintetében  a

Társaság  tulajdonjoga  apportálás  jogcímén  a fenti  táblázatban  részletezett  tulajdoni  arányban

az ingatlan-nyifüántartásba bejegyezésre kerü5ön.

Az Ingatlanok  értékelését  a Cushman  & Wakefield  Hungary  Kft.  (1052  &idapest,  Deák

Ferenc  ritca 5. cg:  01 09 263277;  adószám:  10456732-2-41)  2018.12.14-i  fordulónappal

készítette  és 2018.12.19-én  adta  ki.  A  megállapított  érték  1.200.000.000,-  Ft,  azaz

egymilliárd-kétszázmillió  forint,  melyet  az Alapító  apportértékként  határoz  meg.

Az Alapító  a nem pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  szolgáltatására  kötelezettséget  vállal  a

451/2019.  (XII.22.)  sz. Alapítói  Határozat  alapján  benyújtott  - tökeemelés  bejegyzésére

vonatkozó  -  cégbírósági  kérelem  benyújtásáig.

V.

Az MNV Zrt., mint a Magyar Állam nevében e5áró Alapító a NIPÜF Nemzeti Ipari Park
Üzemeltető  és Fejlesztő  Zártkörűen  Működő  Részvénytársaság  tőkeemelése  során  a nei'n

pénzbeli  vagyoni  hozzájárulást  az alábbi  ingatlanok  (a továbbiakban:  Ingatlanok)  fülajdonba

adásával te5esít:

Település Fekvés Hrsz Állami  fülajdoni  hányad
i'negállapitott

apportérték

Martonvásár külterület 0126/1 l/1 262  500 000 Ft

Martonvásár külterület 0137/2 1/1 43 200  000  Ft

Martonvásár külterület 0138 1/1 9 300  000  Ft

Martonvásár külterület 0139 l/l 1 400  000  Ft

Martonvásár külterület 0140 l/1 82 300 000 Ft

Martonvásár külterület 0143 1/1 411200  000 Ft

Az MNV  Zrt.,  mint  Alapító  a fenti  Ingatlanok  tulajdonjogát  apportálás  jogcímén  a fenti

táblázatban  részletezett  tulajdoni  arányban  átruházza  a NIPÜF Nemzeti  Ipari  Park  Üzemeltető

és Fejlesztő  Zártkörűen  Műkodö  Részvénytársaságra  (a továbbiakban:  Társaság),  egyben

feltétlen  és visszavonhatatlan  hozzájárulását  adja  alföoz,  hogy  az Ingatlanok  tekintetében  a
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Társaság  trilajdonjoga  apportálás  jogcíi'nén  a fenti  táblázatban  részletezett  tulajdoi'ii  arái'iybai'i

az ingatlan-nyifüántartásba bejegyezésre kerü5ön.

Az  Ingatlanok  értékelését  a Biblio-Markt  Kft.  (székhelye:  4400  Nyíregyliáza,  Kei'necsei  út 46.

D. ép.; cg: 15 09 074781;  adószám:  14884122-2-15)  2019.12.13-i  fordulónappal  készítette  és

2019.12.13-á1]  adta ki. A megállapított  érték  809.900.000,-  Ft, azaz nyolcszázkilencmillió-

kilencszázezer  forint,  inelyet  az Alapító  apportértékként  határoz  meg.

Az Alapító  a nem pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  szolgáltatására  kötelezettséget  vállal  a

78/2020.  (IV.09.)  AH  sz. Alapítói  Határozat  alapján  benyíijtott  -  tőkeei'nelés  bejegyzésére

vonatkozó  -  cégbírósági  kérelei'n  benyújtásáig.

&idapest,  2020.  április  9.

dr.

ügyvezétő  igazgató

MNV  Zrt.

Koior  István

portfolió  vezető  menedzser

MNV  Zrt.

MI  I MpVA,üYoüNQNp.:LLzómzRt
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78/2020.  (IV.09.)  Alapítói  Határozat  2. sz. melléklete

Apportérték-nyilatkozat

.... ....... . . ..... r. . . =i  FüGGETtEN  SZAKÉRTŐI  JELENTÉS

Nem  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  értékének  megállapításáról  2019.  december  13.-i

fordulónapra  vonatkozóan

1. A feladatmeghatározása,  neni  pénzbeli  vagyoni  hozz4áru1ás  tárgya
A Biblio-Mark  Kft  (4024  Debrecen,  Batthyány  utca  10.  fszt  1.;  q,:  15-09-074781;  adószám:

14884122215)  megbízást  kapott  a NIPUF  Zrt.-től  (1024  Budapest,  Rómer  Flóris  utca  8. cg. 01-10-

048710,  adószám:  25448157-  2-41),  hogy  a NIPUF Zrt. részére  apportálandó  nem  pénzbeli  vagyoni

hozzájárulásként  a tulajdonos  által  rendelkezésre  bocsátott,  Martonvásár  kfüterület  0126/1,

0137/2,  0138,  0139,  0140,  0143  helyrajzi számú, kivett beruházási céltenilet megnevezésű
ingatlanokat  értékelje,  és határozza  meg  azok  apportértékét  tőkeemelés  céljából.

2. Neni  pénzbeli  vagyoni  hozz4áru1ás  leírása

A 2018.  ápfüis  19-én,  áprilís  20-án,  valamint  október  08-án  ken  tulajdoni  lapok  szerint,  az MNV  Zrt.

tulajdonában  állnak  a Martonvásár  külterület  0126/1,  0137/2,  0138,  0139,  0140,  0143  helyrajzi

számú,  összesen  771.333  m2 térmértékű,  kivett  beruházási  célterület  megnevezésű  ingatlanok,

melyek  a nem  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  targyát  jelentik.  A nem  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás

részletes  leírását  a fügetlen  szakértő  által,  2019.12.13-i  keltezéssel  kiadott  ingatlanforgalmi

szakvélemény  tartalmazza.

3. Nem  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  értéke

A nem  pénzbeli  hozzájárulás  értékét  az egyes  ingatlanokra  következőkben  határozzuk  meg:

Martonvásár,  kulteílet,  0126/1,

megnevezés:  kivett  beruházási

célterület,

területe  250.00ü  m2

NettÓ  262.500.000  Ft.-

azaz kétszázhatvankétrnillíó-otszázezer

forint

Martonvásár,  külterúlet,  0137/2,

megnevezés:  kivett  beruházási

célterulet,

területe  41.147  m2

Nettó  43.200.00C)  Ft.-

azaz negyvenhárommillió-kétszázezer

forint

Martonvásár,  kulterület,  0138,

megnevezés:  kivett  beruházási

célteílet,  területe  8.816  m2

NettÓ  9.300.00ü  Ft.-

azaz kiIencmillió-háromszázezer

forint

Martonvásár,  kulterület,  0139,

megnevezés:  kívett  beruházási  célterűlet,

terulete  1.356  m2

Nettó  1.400.00ü  Ft.-

azaz egymillió-négyszázezer

forint

Maíonvásár,  külterulet,  0140,

megnevezés:  kivett  beruházási  célterűlet

teffllete  78.350  m2

Nettó  82.300.000  Ft.-

azaz nyolcvankétmiIlió-háromszázezer

forint

Martonvásár,  külteí'let,  0143,

megnevezés:  kivett  beruházási

célterfüet,

ter'űlete  391.664  m2

Nettó  411.200.000  Ft.-

azaz négyszáztizenegymiIlió-kétszázezer

forint

Az elvégzett  értékelés  alapján  megállapítottuk,  hogy  a nem  pénzbeli  hozzájárulás  értéke

egyensúlyban  van  a tőkeemeléskor  kibocsátandó  8099  db 10.OOO Ft. névértékű,  lüO.OOO

Ft/db  kibocsátási  értékű dematerizált törzsrészfünnyel, melyeknek így az osszkibocsátási
értéke  809.900.000  Ft, azaz nyolcszázkiIencmillió-kilencszázezer  forint.
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4. Nempénzbeli  vagyoní  hozzájárulás  értékelése

A 809.900.000  Ft. értékű  nem  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  értékét  piaci  összehasonlító

módszerrel  végeztük  el az Európai  Eszközértékelők  (TEGoVA)  ajánlásai  alapján,  és az ajánlásokkal

összhangban  lévő Magyar  jogszabályok  alapján.  Az alkalmazott  értékelési  módszerek  részletes

ismertetését  a független  szakértő  által,  2mC).12.13.-i  keltezéssel  kiadott  ingatlanforgalmi

szakvélemény  tartalmazza.

5. Értékelés  érvényessége

Az értékelés  fordulónapja  2019  december  13..  Az általunk  levont  következtetések,  a jelentés

elkészítésének  időpontjáig  tudomásunkra  jutott  tények,  ennek  az időpontnak  megfelelő

következtetéseket  tartalmazzák.  Az apportértékről  szóló  jelentés  a fordulónaptól  szármtva  (a

vagyünelemek  állapotának,  állagának  változatlansága  esetén)  180  napig  érvényes.  Megjegyezzük,

hogy  a jelentés  kizárólag  a nem  pénzbeli  vagyoni  hozzájárulás  értékének  meghatározására

vonatkozik,  így nem tartalmaz  egyéb  a tőkeemeléssel  érintett  társaság  gazdálkodására  vonatkozó

vizsgálatot,  értékbefolyásoló  tényt.

Budapest,  2020  január  21.

'Á(x  K  ./' "-" ............,.,%t <..=X.*IJ x.........'/X(-..**"
Kiss Sándor

Ügyvezető

Antal  Zoltán

vagyonértékelő

12




