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Potenciális befektetők 

kiválasztása 
Elemzés, dokumentumok elkészítése 

A vállalat stratégiai terveinek felmérése, 

opciók azonosítása 

Következő szempontok azonosítása 

 Equity story 

 Piaci környezet felmérése 

 Stratégiai és növekedési lehetőségek 

A cégértékesítés kulcskérdéseinek 

azonosítása 

 Elvárt vételár 

 Tranzakciós struktúra 

 Feltételek, szavatosság 

 No Go kritériumok 

 Stb. 

Befektetői dokumentumok elkészítése 

 Befektetői teaser 

 Menedzsment prezentáció 

 

A befektetői long list elkészítése, 

lehetséges pénzügyi és / vagy pénzügyi 

befektetők listázása 

A lehetséges egyedi üzenetek, 

szinergiák, kapcsolódás azonosítása 

 Akvizíció előnyei 

 Stratégiai illeszkedés 

 Felvásárlási szándék 

 Pénzügyi helyzet 

 Versenyhelyzet 

 Kulturális illeszkedés 

Szűkített, a fenti ismérvek alapján 

azonosított befektetői short list 

kidolgozása 

Menedzsment prezentáció, teaser Befektetői lista 

4-8 hét 2-4 hét 

Pénzügyi terv készítése, 

cégértékelés 

Pénzügyi terv, cégértékelés 

A cég pénzügyi tervének (preferáltan az 

elkövetkező 5 évre vonatkozóan) 

felülvizsgálata, frissítése, validálása 

High level pénzügyi átvilágítás 

készítése  

EBITDA adjustment egyeztetése – 

szükséges módosítások kalkulációja 

 Egyszeri tételek miatti korrekció 

 Egyéb tételek kiszűrése, azonosítása 

Vállalatérték kalkuláció – DCF, illetve 

szorzószámos módszerrel, hogy lássuk 

milyen valuation mellett kapott ajánlat 

lehet reális 

 

Befektetői lista és elemzés után review 

1. fázis 1. fázis 1. fázis 
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Befektetői kontakting, tárgyalások 

támogatása 

Befektetői megkeresések – egyedi, cégre 

szabott üzenetekkel, még anonim módon 

Érdeklődés esetén titoktartási nyilatkozat 

(NDA) aláírása a befektetőkkel 

Menedzsment prezentáció megküldése, 

tárgyalásokra történő felkészülés 

Megbeszélések, személyes találkozók 

szervezése, koordinálása, a Megbízó 

képviselete 

Folyamatos traction kommunikáció 

Tárgyalások folyatatása a kiválasztott 

befektetőkkel 

Befektetők beterelése egy aukciószerű 

process-be 

Szándéknyilatkozatok (Letter of Intent), vételár 

számításának egyeztetése 

Szándéknyilatkozat, Term Sheet 

3-5 hónap 

Tárgyalások & Due Dilligence 

folyamat támogatása 
Aláírás & Zárás 

Megbízó érdekének képviselete a 

szindikátusi szerződés feltételeinek 

kialakítása során 

Vételár és a szerződéses feltételek 

véglegesítése, optimalizálása 

Tranzakciós struktúra és a szavatossági / 

garanciális feltételek kialakítása 

A tranzakció további szerepelőjének 

koordinálása (jogász, adó) 

Támogatás a végső szerződéses 

feladatoknál, aláírás 

Tranzakció zárásának támogatása  

A kiválasztott befektetővel 

szándéknyilatkozat, term sheet aláírása 

Due Diligence folyamat koordinálása, 

felügyelete 

 Az átvilágítási dokumentumok 

átadásában közreműködés 

 A vételárra esetlegesen kiható kritikus 

tételek nyomon követése, előzetes 

azonosítása 

Megbízó döntéshozatalának 

támogatása, annak alátámasztása 

Tranzakciós struktúra tárgyalása a 

befektetővel, feltételekről történő 

egyeztetés (jogásszal közösen) 

Kötelező érvényű ajánlat bekérése 

Binding Offer 
Share Purchase Agreement 

(SPA) 

2-3 hónap  1-2 hónap 

2. fázis 3. fázis 3. fázis 
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Absolvo Consulting Kft.  

Budapest 

Bartók Béla út 105-113.  

T. +36 (1) 279 1979 

W: www.absolvo.hu  
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Kapcsolat  

Proventis Partners GmbH 

München 

Prinz-Ludwig-Str. 7 

80333 München, Germany 

T: +49 (0)89 388 88 1-0 

W: www.proventis.com  

 

http://www.absolvo.hu/
http://www.proventis.com/

