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ELÕSZÓ

Az évek során tulajdonosok és befektetõk ezreivel beszéltem válla-
latok eladásáról vagy vásárlásáról. Nyilvánvalóvá vált számomra,
hogy a cégtulajdonosok sokkal többet szeretnének tudni arról, ho-
gyan tervezhetik meg és menedzselhetik a vállalatukból való kiszál-
lást. Noha könyvek ezrei foglalkoznak a vállalatfelvásárlás és ösz-
szeolvadás (M&A), valamint a vállalati pénzügyek témakörével,
ezek általában a szakemberek, és nem a tulajdonosok számára íród-
tak. E kötet célja, hogy áthidalja ezt a szakadékot.

A könyv áttekintést ad arról, mit kell tudniuk a tulajdonosoknak
ahhoz, hogy megtervezhessék és menedzselhessék saját vállalatuk-
ból való kiszállásukat. Vaskos köteteket lehetne írni – és írnak is –
a vezetõi kivásárlásról, a tõzsdére vitelrõl, az értékelésekrõl és így
tovább. E témákban való részletesebb elmélyülés helyett célom
inkább az, hogy olvasmányos stílusban elegendõ információval lás-
sam el a vállalattulajdonosokat, hogy saját maguk dönthessék el,
szükségük van-e valamelyik részterületen való további vizsgálódásra.

Ebbõl a megközelítésbõl adódik, hogy nem országonként elem-
zem a vállalatból való kiszállás tervezését és menedzselését. Az
egyes témákat és kérdéseket általános érvénnyel tárgyalom, amelyek
nem kínálnak konkrét megoldási lehetõséget az eltérõ és változó jogi
környezetben mûködõ vállalatoknak. Az általánosítás különösen
nehéz volt az adózási és a hagyatéktervezésrõl szóló fejezeteknél,
de végül is a kötetben kifejtett gondolatok bármely országra értel-
mezhetõk. Ettõl függetlenül azt tanácsolom, mielõtt bárki bármilyen
konkrét lépésre szánná el magát, konzultáljon ügyvédjével és tanács-
adójával!
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Igyekeztem a könyvben megfogalmazott alapelveket a való életbõl
vett példákkal illusztrálni, és személyes tapasztalataimon alapuló
esettanulmányokkal alátámasztani. Ezek többsége cégem, az Euro-
Phoenix Pénzügyi Tanácsadó Kft. saját tranzakcióiból vagy megbízá-
saiból származnak. Az esettanulmányokból természetesen nem azo-
nosíthatók a társaságok vagy magánszemélyek. Bár titoktartási meg-
állapodásaink a példák többségében lejártak, tiszteletben tartottam
ügyfeleink kívánságát. Egy vagy két esetben, ahol az azonosíthatósá-
got különösen érdekesnek gondoltam, megkértem az adott cég bele-
egyezését.

Ahogy a Felhasznált irodalomból is kitûnik, a könyvben kifejtette-
ket nem tartom saját alkotásnak. Cégtulajdonosként azonban min-
den bizonnyal sokan hasznát veszik majd az általam alkalmazott
általános megközelítésnek, az információk szintetizálásának, az ösz-
szegyûjtött esettanulmányoknak, és a gyakran használt szakkifejezé-
sekbõl összeállított Fogalomtárnak.

Szándékom szerint a könyv elsõsorban az általam közepes nagysá-
gúnak nevezhetõ vállalatok tulajdonosaihoz szól. Ezek értéke tipiku-
san 10 és 100 millió euró között van, bár azonnal el kell ismernem,
hogy már az értékhatárok kijelölése is önkényes. A vállalatok adás-
vételét közvetítõ ügynökök gyakrabban foglalkoznak 10 millió euró-
nál kisebb értékû vállalatokkal, mint a vállalatfinanszírozási vagy
befektetési banki tanácsadók. Sokan nem vesznek (a jogi tanácsadó-
kon kívül) más tanácsadókat igénybe, mert a tanácsadói díjak fel-
emészthetik az adott tranzakció bevételének nagy részét. Különösen
fogas kérdés az ilyen kis vállalatok tulajdonosai számára, hogyan
lehet egy adott nagyságú üzlet szempontjából ésszerû szinten tartani
a megfelelõ szakmai felkészültséggel rendelkezõ tanácsadók díjait.
Ehhez nyújt kiindulási pontot ez a könyv.

A másik végletet a 100 millió eurónál nagyobb értékû vállalatok
jelentik, amelyek általában maguk is számos banki befektetési vagy
vállalatfinanszírozási kapcsolattal rendelkeznek, és rendszerint sok-
kal tájékozottabbak ezen a téren a kis- és közepes cégeknél.

Az I. rész a vállalatból való kiszállás tervezésével foglalkozik, míg
a II. rész a tranzakció menedzselését tárgyalja. Ahogy egy ház meg-
tervezése hosszú idõt vesz igénybe – és nem annyira izgalmas, mint
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amikor maga az épület a szemünk elõtt nõ ki a földbõl –, esetünkben
is némi erõfeszítést igényel, hogy átküzdjük magunkat a tervezés
fázisán. De ennek jutalma a gyorsabb és jobb építkezés lesz. Számos
házat építettem már, és minden esetben úgy találtam, a tervezés két-
szer-háromszor annyi idõt vett igénybe, mint maga a kivitelezés.
Azok, akik komolyan veszik, és elég idõt szánnak az I. rész tanulmá-
nyozására, valószínûleg jobb eredményt érnek majd el a II. részben
foglaltak megvalósítása során.
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