ÚJ SZÉCHENYI KOCKÁZATI TŐKE TERMÉKISMERTETŐ
I.

A Támogatásban részesíthető Kedvezményezett
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a Magyar Köztársaság területén, nem a közép-magyarországi régióban székhellyel, illetve
Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország
területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel rendelkező;
mikro-, kis- vagy kisvállalkozás;
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amely (illetve amelyek esetleges jogelődjei) a cégjegyzéki/nyilvántartási adatok alapján – az
első befektetési döntéshez képest – legfeljebb 5 naptári éven belül került
megalapításra/nyilvántartásba vételre;
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amely, illetve amely Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásai, valamint amelynek az őt
Ellenőrző vállalkozás Ellenőrzése alatt álló másik Ellenőrzött vállalkozásokkal együttesen
számított konszolidált éves nettó árbevétele az első befektetési döntés meghozatalát
megelőző egyetlen üzleti évben sem haladta meg a 5 milliárd forintot.

II.

A Támogatásból kizárt vállalkozások
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amely ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás van folyamatban, és/vagy
amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van (kivéve, amennyiben az adóhatóság számára
fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett);
amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Közös Növekedési Alap Alprogrammal
összefüggésben valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
amellyel szemben olyan eljárás van folyamatban, amelyben, vagy amely eredményeként
büntetőjogi intézkedésnek lehet helye, illetve amellyel szemben a bíróság büntetőjogi
intézkedésként tevékenységének korlátozását rendelte el;
amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül;
amely a hajógyártásban, valamint a szén és az acéliparban, illetve a pénzügyi ágazatban
tevékenykedik;
amelynek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének (egyéni vállalkozók esetén a
vállalkozói adóalapba beszámított bevételek) több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység
(TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22) teszi ki
amelyben, illetve amely Ellenőrző, illetve Ellenőrzött vállalkozásaiban, valamint mindezek
esetleges jogelődjeiben a Közös Növekedési Alap által kibocsátott „B” sorozatú kockázati
tőkealap-jegyeket lejegyző, vagy megszerző személy, illetve személyek, azok vezető
tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, könyvvizsgálói, tulajdonosai, illetve a tulajdonosok
vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai és könyvvizsgálói, valamint mindezen
személyek közeli hozzátartozói közvetlen és/vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek,
illetve a befektetési döntést megelőző 2 (két) naptári éven belül közvetlen és/vagy közvetett
részesedéssel rendelkeztek (ide nem értve azon vállalkozásokat, amelyekben az Alapkezelő,
vagy az Alapkezelő Anyavállalatának Ellenőrzése alatt álló másik alapkezelő által valamely
Program keretében kezelt kockázati tőkealap részesedéssel rendelkezik).
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III.

A Támogatásból kizárt felhasználások
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a Kedvezményezettel, illetve az Alapkezelővel Ellenőrzési viszonyban álló gazdasági
társaságban történő részesedés-vásárlás finanszírozása;
hitelintézettel és más üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménnyel szemben fennálló
kötelezettség, az Országos Mikrohitel Alapból folyósított hitel, illetve tagi kölcsön, illetve más,
nem üzletszerű finanszírozással foglalkozó intézménytől származó kölcsön visszafizetésének
finanszírozása;
kereskedelmi (azaz ingatlan-értékesítési) célú ingatlanfejlesztési tevékenység finanszírozása.
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az Európai Unió működéséről szóló szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő
termék előállításának a finanszírozása:

IV.

Befektetési politika

16

a Közös Növekedési Alap 12 (tizenkét) egymást követő hónapból álló időszak alatt egy
Kedvezményezettbe – ideértve a Kedvezményezett, illetve azonos személy(ek) vagy
vállalkozás(ok) Ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – legfeljebb 2,5 millió EUR-nak (azaz
kettő és félmillió eurónak) megfelelő forint összeget fektethet be;
a Közös Növekedési Alap egy Kedvezményezettbe – ideértve a Kedvezményezett, illetve
azonos személy(ek) vagy vállalkozás(ok) Ellenőrzése alatt álló vállalkozásokat is – egy
befektetési döntésével legfeljebb 2,5 millió EUR-nak (azaz kettő és félmillió eurónak)
megfelelő forint összeg befektetését határozhatja el;
a fenti 16. és 17. pont szerinti befektetési korlátozások tekintetében, a Közös Növekedési
Alap által meghozható befektetési döntések maximális összegét csökkentő tételként
figyelembe kell venni a Program keretében más kockázati tőkealap-kezelők által az adott
Kedvezményezett tekintetében már végrehajtott és/vagy elhatározott Befektetések
összegét;
a Közös Növekedési Alap valamely Befektetésének fennállása alatt a Befektetők nem
jogosultak a Kedvezményezett részére egyéb tőkejuttatás nyújtására, kivéve, amennyiben a
Befektetők egyéb tőkejuttatásához a Társaság előzetesen írásban hozzájárult;
A Közös Növekedési Alap Befektetéseinek a Kedvezményezett jegyzett tőkéjének, illetve
tőketartalékának megemelésével – új társaság alapítása esetén a jegyzett tőke, illetve a
tőketartalék befizetésével – valamint (a KSZ 6.4 szakasz szerinti feltételekkel), pénzkölcsön
nyújtásával kell megvalósulnia.
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Pénzkölcsön nyújtása a Kedvezményezett részére
Az egy Kedvezményezettnek, illetve az általa Ellenőrzött társaságoknak nyújtott pénzkölcsön
együttes összege nem haladhatja meg az e Kedvezményezettbe, illetve az általa Ellenőrzött
más vállalkozásokba a Közös Növekedési Alap által befektetett tőke összegét (az
átváltoztatható kötvény, illetve a tőkévé változtatható adósság jelen pont tekintetében
pénzkölcsönnek minősül);
Az egy Kedvezményezettnek, illetve az általa Ellenőrzött társaságoknak juttatott tőke
(jegyzett tőke és tőketartalék) és átváltoztatható kötvény, illetve a tőkévé változtatható
adósság együttes összegének el kell érnie az adott Kedvezményezettet, illetve az általa
Ellenőrzött társaságokat érintő Befektetés teljes összegének 70 (hetven) százalékát;
A Közös Növekedési Alap által folyósított összes pénzkölcsön együttes összege nem
haladhatja meg a mindenkori befizetett jegyzett tőkéje 25 (huszonöt) százalékát.
A pénzkölcsön időtartama nem haladhatja meg a kockázati tőkealap működéséből a
kölcsönnyújtás időpontjában hátralévő időtartamot.

