
Bízunk a közös munkán 
alapuló sikerben. Számunkra 
a kihívások nem ellenfelek, 
hanem csak lehetőségek, 
hogy jobbá tudjunk válni a 
megoldás megtalálása 
közben. Képesek vagyunk a 
szakterületükön megszerzett 
több tíz éves tudást és 
tapasztalatot munkánk során 
kamatoztatni és átadni. 

Cégünk 2015. óta stratégiai 
tanácsadóként dolgozik 
Magyarországon. 
Küldetése a magyarországi 
vállalkozások támogatása és 
azokban megteremtett értékek 
megőrzése az utódok és a 
magyar gazdaság számára a 
generációváltás, tőzsdei beve-
zetés segítségével. 
Tudjuk, hogy az elmúlt 25 
évben teremtett vállalkozások 
hatalmas értéket jelentenek a 
hazai gazdaságnak. 

Célunk, hogy a vállalkozások-
ban rejlő értékeket megőrizve 
a növekedés és fejlődés útjára 
vezessük a cégeket.  
Szaktudásunkat, hozzá-
állásunkat és lendületünket a 
generációváltás és tőzsdei 
bevezetés (IPO) folyamatának 
végigkísérése mellet az üzlet-
viteli, gazdasági, finanszírozási 
tanácsadásban tudjuk kama-
toztatni mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára 
egyaránt. 
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www.familiaritas.hu
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Értékmegőrzés generációkon át! 

Familiaritas Zrt. 
a generációváltás szakértő 

Cégünk választ ad a generációváltásnál 
felmerülő kérdésekre!  

A családon belüli útódlás megvalósítására 
generációnkként csak egyszer van lehetőség. 
Kísérletezni nem lehet, biztosra kell menni! 

A tanácsadó két dologban tud segíteni: 
✦  külső kontrollt  biztosít a megvalósításnál; 
✦ a tapasztalataira támaszkodva a biztos rossz 

irányok elkerülhetők.  

Külső szereplőként kívülről látjuk vállalkozását 
és az érintetteket, így  felismerjük az utódlás 
rejtett akadályait.  

Tapasztalatunk szerint: 
✦ Összefüggés van a generációváltásra fordított 

idő és sikeres megvalósulás között. 
✦ A legtöbb esetben családon belül szeretnék 

megtalálni az utódot. 
✦ Ahány család, annyi féle megoldás létezik. 

Mire van szüksége a sikeres cégutódláshoz? 

Mikor jön el az ideje a generációváltásnak? 

Most kezdje el a felkészülést, mert a gyerek-szülő kapcsolat döntő a generációváltásnál!
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Egy	vállalkozás	se	menjen	tönkre	a	család	mia7,	egy	család	se	essen	szét	a	vállalkozása	mia7!



Cégutódlás, generációváltás… Familiaritas! 

A generációváltás kihívásokban bővelkedő folyamat, mely lehetőséget biztosít a megújulásra! 
Megtapasztaltuk, hogy a nehézségek ellenére a jól kivitelezett generációváltás pozitív hatással van a 
vállalkozásra és a családtagokra egyaránt. 

A Familiaritas Zrt-ről 

Közös bennünk, hogy hiszünk a család fogalmában és családi siker létezésében. Meggyőződésünk, hogy a 
családban alkalmazott etikai szabályokat az üzleti életben sem szabad felrúgni. 

Cégünk 2015-től kezdve több tíz hazai vállalkozással (10-50 fő; 500m-3mrd árbevétel; 20 – 25 éves cégélet; 
45 év feletti alapítók, cégvezetők) került kapcsolatba generációváltás tanácsadóként. Magyar élelmiszeripari, 
kereskedelmi, ipari szolgáltató és gyártó cégeknek és beszállítóknak ismertük meg a cégutódlási helyzetét és 
generációváltásban kialakult kihívásait. Munkánk során felméréseken, interjúkon, vezetett beszélgetéseken, 
szakmai rendezvényeken, csoportos és egyéni műhelymunkákon keresztül tudtunk hatékonyan 
közreműködni a generációváltásban . 

Képesek vagyunk a megszerzett tudást és tapasztalatot átadni! 

Amit adunk, ahogy dolgozunk: 
✦ Felszínre hozzuk az utódlással kapcsolatos kimondatlan kérdéseket, gondokat. 
✦ Beindítjuk a gondolkodást generációváltással kapcsolatban. 
✦ Közösen megtervezzük a generációváltás folyamatát. 
✦ Elindítjuk a kommunikációt a családtagok között. 
✦ Bevonjuk a családtagokat a közös munkába. 
✦ A megfelelő formára alakítjuk át a szervezetet. 
✦ Átbeszéljük a cégutódlási stratégiai tervet. 
✦ Elkészítjük az Utódlási tervet, a Családi alkotmányt. 
✦ Interim menedzsert biztosítunk, ha átmenetileg kell egy vezető a cégbe. 
✦ Vezetői tréninget tartunk a menedzsment képességek megerősítésére. 

Gondolatok a generációváltás elkezdéséhez: 

✦ Meddig működőképes a cége Ön nélkül?  
✦ Beszélt már valakivel az utódlási terveiről? 
✦ Hogy tud meggyőződni az utód alkalmasságáról? 
✦ Vajon a kiszemelt utód át akarja venni a stafétabotot?  
✦ Alkalmas-e a cég struktúrája az átadásra? 
✦ Hogyan fogadják a munkatársak a változást? Lesz ellenállás? 
✦ Van megfelelően kiképzett vezetői réteg a cégben? 
✦ Mindenki tudja, mi a feladata, miért felel és kinek számol el?  
✦ El tudja képzelni az életét a generációváltás után? 
✦ Mi lesz az előd vezetőhöz kötődő kollégákkal? 
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KKV-k	útja a tőzsdére, az ellenőrzött keretek között  
működő közösségi finanszírozás színhelyére! 

A Familiaritas Zrt., mint Akkreditált Tőzsdei 
Tanácsadó bevezeti az ÖN cégét a Tőzsdére.

Miért érdemes tőzsdei bevezetésen 
gondolkodni? 
๏ A nyilvános működés kikényszeríti a magasabb	

transzparenciát,	ez	pozi2van	hat	a	cégre. 
๏ Részvénytőke bevonással lejárat nélküli 

forrást lehet szerezni. 
๏ A tőzsdei jelenlét megnöveli a cég értékét. 
๏ Adózási kedvezmény a tulajdonosoknak: 

Tartós Befektetési Számlára helyezhető az 
tőzsdére bevezetett részvény: 5 év után 0 % 
árfolyamnyereség- és osztalékadó. 

๏ Gyorsabb és olcsóbb tőke-és hitelbevonási 
lehetőség a későbbiekben. 

๏ Megnő az üzleti bizalom a cég iránt, 
erősebb tárgyalási pozíció. 

๏ Likviddé válik a cégbe tőkeként addig 
„befagyott” pénz. 

๏ Tulajdonosi exit lehetőség a cég 
likviditásának terhelése nélkül. 

๏ 25-50%-os tulajdonnal is kézben tartható az 
irányítás. 

Mire van szükség, ha tőzsdei bevezetésre 
készülünk?	
๏ átgondolt stratégiára 
๏ kidolgozott üzleti tervre 
๏ megfelelő menedzsmentre 
๏ tapasztalt tanácsadóra 
๏ transzparens vállalat szervezeti struktúrára és 

vállalatirányítási rendszerre 
๏ átlátható üzleti és pénzügyi folyamatok 

kialakítására 
๏ befektetői bizalom kialakítására 
๏ hatásos kommunikációra 
๏ egy jó történetre 

A bevezetés költségeire most 50%-os 
támogatás kapható a Budapesti 

Értéktőzsdétől! 

A Nemzeti Tőzsdefejlesztési Alap 
tőkeemeléssel támogatja a tőzsdei 

forrásbevonást és a fejlesztési terveket! 

A Familiaritas Zrt. az első lépésektől kezdve 
az első kereskedési napig végigkíséri a 
tőzsdei bevezetést. Szakértőként 
megtervezzük a folyamatot, aktívan részt 
veszünk a feladatok kidolgozásában és 
végrehajtásában, kapcsolatot tartunk a 
Budapesti Értéktőzsdével és a 
kibocsátásban részt vevő többi szereplővel. 

A pénz és tőkepiacról szerzett tapasztalatainkkal tudjuk 
támogatni Cégét a tőzsdei bevezetés során. Tudjuk, hogy a 
tőzsdére lépés jelentős vezetői erőforrásokat köt le. Mi le 
tudjuk venni az Ön váláról a tőzsdei bevezetés terheit. 
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A tőzsdei bevezetés ágazat szakmai vezetője 
Floidl Csaba vezérigazgató.  
๏ Okleveles közgazda és bankmenedzseri 

szakokleveles közgazda a Budapesti  
Közgazdaságtudományi Egyetemen.  

๏ Három hazai kereskedelmi bankban treasury 
és állampapír kereskedési gyakorlat.   

๏ Nyilvános kötvénykibocsátást végrehajtása, 
mint cégvezető 1993-ban.   

๏ Befektetési Alapkezelő vezetője és a 
befektetési döntések meghozója az Óbuda 
Befektetési Alapkezelőnél. 

๏ Azonnali és határidős üzletkötő a BÉT piacain. 
Közel 1 évig a Buda Bróker Zrt. 
vezérigazgatója.  

๏ Tőkebefektetésre szakosodott állami cégnél 
(Közép-Magyarországi Fejlesztési Zrt.) 
befektetési igazgatóként befektetések 
végrehajtása. 

A tőzsdei bevezetés ágazat szakmai 
tanácsadója Fehérgyarmati-Tóth Károly 
okleveles közgazda.  
๏ A PBG FMC Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt-nél 

több mint 2 év tapasztalat, mint pénzügyi 
elemző és befektetési tanácsadó, valamint 
operatív tevékenységet irányító és a 
befektetési kezelési tevékenységet 
koordináló  operatív igazgató. 

๏ 18 éves kereskedelmi banki tapasztalat 
(6+7év Magyar Takarékszövetkezeti Bank, 4év 
Volksbank Zrt., 1év Erste Bank). 

๏ Pályafutása során tapasztalatot szerzett az 
alapvető vállalkozásfinanszírozási 
technikákban, projektfinanszírozásban, 
konzorciális hitelezésben vállalat- és 
teljesítményértékelésben. 

A tőzsdei bevezetés ágazat projekt 
koordinátora Eszter András, mérnök-
informatikus.  
๏ Több éves vezetői és irányítói tapasztalat 

mikro-, kis- és multinacionális 
nagyvállalatoknál.  

๏ Három évig gazdasági igazgatói szerepkör 
betöltése.  

๏ Több mint két éve dolgozik a Familiaritas Zrt-
nél, ahol projekt igazgatóként kapcsolatot tart 
a Budapesti Érték Tőzsdével, a Nemzeti 
Tőzsdefejlesztési Alappal. 

A Familiaritas Zrt., mint Akkreditált Tőzsdei 
Tanácsadó bevezeti az ÖN cégét a Tőzsdére.
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A Familiaritas Zrt. a tőzsdei bevezetés tanácsadás szolgáltatását az elmúlt közel harminc év pénz 
és tőkepiacról szerzett tapasztalataira alapozza. 

Tudjuk, hogy a tőzsdére lépés jelentős vezetői erőforrásokat köt le egy cég éltében. Cégünk 
programot dolgozott ki, melynek keretében szaktudást és erőforrást biztosítunk a cégvezetés 
számára, hogy buktatók nélkül, időben meg tudja valósítani a  a tőzsdei bevezetést.



Az első lépésektől kezdve az első 
kereskedési napig végigkísérjük a tőzsdei 
bevezetést: 

๏ megértjük a tulajdonos(ok) szándékát, 
céljait és ehhez megkeressük a 
legmegfelelőbb eszközt; 

๏ felmérjük a cég állapotát a tőzsdeképesség 
szempontjából és megtesszük 
javaslatainkat a szükséges átalakításra:  
‣ szervezeti felépítés és a szervezet 

működése 
‣ a cégvezetők szerepe, kompetenciája és 

felelőségi köre 
‣ a pénzügyi részleg működése 
‣ pénzügyi előrejelzési és beszámolási 

rendszer (vezetői számvitel) 
‣ a pénzügyi folyamatok szabályozottsága és 

ellenőrzése 

๏ megtervezzük a teljes folyamatot: idő- és 
feladattervet készítünk; 

๏ projektcsapatot állítunk fel céges 
résztvevőkkel és a saját csapatunkból, 
irányítjuk a bevezetés előkészítését; 

๏ aktívan részt veszünk a feladatok 
kidolgozásában és végrehajtásában:  
‣ story kialakítása;  
‣ üzleti terv elkészítése; 

‣ IPO árazás, kereskedelmi irányok 
meghatározása; 

‣ támogatási pályázatok megírása; 
‣ tájékoztató összeállítása;  
‣ szervezeti egységek közötti belső 

folyamatokat összehangolása; 
‣ a szükséges szervezeti átalakítás irányítása; 
‣ a bevezetési dokumentáció összeállítása; 
‣ társasági alapszabály 
‣ társaságirányítási szervezet kialakítsa  

(igazgatóság, felügyelő bizottság, audit 
bizottság, complience) 

‣ szabályzatok megírása: 
felelős társaságirányítási szabályzata, belső 
kontroll rendszerek szabályzata, 
kockázatkezelés szabályzata; 

๏ részt veszünk a szükséges közreműködők 
kiválasztásában, versenyeztetésében, 
tárgyalásokban: 
‣ befektetési szolgáltató 
‣ jogi iroda 
‣ könyvvizsgáló 
‣ pr-marketing tanácsadó  

๏ kapcsolatot tartunk a projekt külső 
szereplőivel: 
‣ Budapesti Értéktőzsde 
‣ MNB 
‣ NTfA 
‣ közreműködőkkel 
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A Familiaritas Zrt., mint Akkreditált Tőzsdei 
Tanácsadó bevezeti az ÖN cégét a Tőzsdére.


