
 
 

EQUITY REGGELI – 2018. október 3. 
 

A cégértékelésről 

Mennyit ér egy cég a befektetők számára? Miben látnak valós értéket? Hogyan számítják a 
cégértéket, hogyan alakulhat a tényleges vételár? 

Válaszok első kézből – kávé mellett 
 
 

A korlátozott résztvevői létszámú Equity Reggeli célja, hogy hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokon 
keresztül részleteiben mutassa be mindazokat a folyamatokat és sarokpontokat, amelyek Önt a hatékony 

felkészülésben, a befektető-keresésben és a sikeres cégeladásban, exitben támogathatják.  

 

Meghívott Vendégeinkkel a rövid előadások mellett kötetlen beszélgetés keretében, konkrét példákon 
keresztül dolgozzuk fel a témákat, Ön pedig bármikor, interaktív módon teheti fel kapcsolódó kérdéseit, így 

személyre szóló választ kaphat az Önt érdeklő kérdésekre, problémákra. 
 
 

 
 

 

 

 A cégértékelés módszerei – az elmélet és a tényleges gyakorlat 

 Mennyit ér egy cég a befektető / vevő számára? Miben lát valós értéket? 

 Pénzügyi és szakmai befektető – melyik és miért fizet többet egy cégért? 

 Mit, mikor és milyen feltételekkel kapunk meg a vételárból? 

 Adózási és jogi kérdések cégeladás közben és után – mekkora összeget kap(hat) végül a tulajdonos? 

 

Dátum: 2018. október 3. szerda 

Időpont: 9.00 – 11.30, a program közben reggelivel. Regisztráció: 8.30 órától 

Helyszín: Hemingway Étterem (1113 Budapest, Kosztolányi Dezső tér 2.) 
 

 

 
 

 Dr. Zsembery Levente – vezérigazgató, X-Ventures, a HVCA elnöke 

 Nieder Jenő – vezérigazgató-helyettes, PortfoLion Zrt.  

 Schweininger Károly - Head of Investment Management and M&A, Magyar Telekom Nyrt. 

 Dr. Bodrogi-Szabó Tímea – Senior Tax Associate, Baker&McKenzie 

 Horgos Tamás – partner, Absolvo 

 Horgos Lénárd – partner, Absolvo  

 

  

Témáink: 

Meghívott Vendégeink, beszélgetőpartnereink: 

http://hemingway-etterem.hu/


 

 

 
  8.30  Regisztráció, üdvözlő kávé, reggeli, networking 
  

  9.00  A cégértékelés alapjai és módszerei 

  Mit tanítanak az egyetemen, és mit használunk a valóságban? Elmélet és gyakorlat 

Dr. Zsembery Levente – vezérigazgató, X-Ventures, a HVCA elnöke 
 

  9.20 Mennyit ér egy cég? – cégértékelés befektetői szemmel 

 Válaszok és vélemények első kézből tapasztalt befektetőktől    

Nieder Jenő – vezérigazgató-helyettes, PortfoLion Zrt. 

Schweininger Károly - Head of Investment Management and M&A, Magyar Telekom Nyrt. 

 Mennyit ér egy cég a befektetők számára, miben látnak valódi értéket? 

 Ők milyen módszereket használnak a cégérték megállapításakor? 

 Különbözik-e a szakmai / stratégiai befektető megközelítése a pénzügyi befektetőétől? Ki 

„hajlandó” többet adni ugyanazért a cégért és miért? 
 

10.00  Szünet, reggeli 
 

10.15 A cégértéken túl: mit, mikor és milyen feltételekkel kapunk meg a vételárból?  

Konkrét esettanulmányok, példák bemutatása 

Horgos Tamás – partner, Absolvo 

Horgos Lénárd – partner, Absolvo 

 Megegyezik-e a vállalatérték a ténylegesen kínált vételárral? 

 Cash out, earn out – a vételár megfizetése, tipikus feltételek. Melyiket, mikor és miért 

preferálják a stratégiai befektetők / vevők?  

 Feltételek, mérföldkövek, a deal strukturálása 
 

10.45 A „tényleges összeget” befolyásoló egyéb tényezők – jogi kérdések és adózás 

Dr. Bodrogi-Szabó Tímea – Senior Tax Associate, Baker&McKenzie 

 Adózási kérdések és kötelezettségek cégeladáshoz kapcsolódóan – mire figyeljünk, 

hogyan készüljünk? 

 Deal típusok és hatásaik üzleti, jogi és adózási szempontból – share deal vagy asset deal 

 Az átvilágítás megállapításainak hatása a vételárra 

 
11.05  Kérdések és válaszok, networking 

Kérdéseit lehetősége van személyesen, négyszemközt is feltenni szakértőinknek, 
Vendégeinknek a networking rész alatt.  
 

Együttműködő Partnerünk:  
 

 
 

Tervezett program: 



 

 

 Early Bird kedvezményes részvételi díj szeptember 19-ig történő regisztráció és díjbefizetés esetén: 

8.500 Ft + ÁFA / fő (13.000 Ft + ÁFA helyett) 

 Teljes árú részvételi díj szeptember 20-tól történő regisztráció és díjbefizetés esetén: 13.000 Ft + 

ÁFA / fő 

 Kedvezményes részvételi díj kockázati- és magántőke befektetőknek, valamint portfólió cégeiknek: 

8.500 Ft + ÁFA / fő 

 

 

Amennyiben a téma felkeltette érdeklődését, várjuk jelentkezését online a rendelkezésre álló szabad 
helyek függvényében, de legkésőbb 2018. szeptember 26-ig.  

Link a jelentkezési laphoz: JELENTKEZÉS 

A korlátozott létszámkeret miatt jelentkezéseket csak a rendelkezésre álló helyek függvényében tudunk 

fogadni, melyről minden esetben a jelentkezést követően e-mailben küldünk visszaigazolást, a részvételi 

díj befizetéséhez szükséges információkkal együtt.  Megértését köszönjük!  

 

     További információ az eseménnyel kapcsolatban: 

     Szlávy Zsuzsanna marketing menedzser 

     E-mail: zs.szlavy@absolvo.hu 

   

 
Üdvözlettel: 
 

 
Absolvo Consulting Kft. 
Béla út 105-113. 
Proventis Partners CEE. 
------------------------------------ 

T: +36 1 279 19 79 
M: +36 30 638 66 89  
E: info@absolvo.hu 
W: www.absolvo.hu 
 

Részvételi díj: 

Regisztráció: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea_ubNV27DRXWA-MGYlrC-4LsThHXVRV2k0hbFXYo8IRpy7w/viewform
mailto:zs.szlavy@absolvo.hu
mailto:info@absolvo.hu
http://absolvo.hu/
http://www.absolvo.hu/

