
   

 

   

 

 
 
 
 
Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 
Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38. 
 
 
  

2019. évi üzleti jelentés 

 

 

1. Tevékenység bemutatása, összegző értékelés. 

A Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. („Alapkezelő”) három alapot kezel. 

 

 

• Primus III. Kockázati Tőkealap  

A Primus III. Kockázati Tőkealapot („Alap”) 2010. március 31-én indította a Primus Capital 

Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. („Alapkezelő”), melyhez forrásokat magán és Európai Uniós 

támogatásokból kapott. A 10 éves Alapkezelési szerződésnek megfelelően folyt az Alap 

kezelése 2018-ben is, melyhez kiegészítő tevékenységként, tanácsadás párosult. 

2017. december 20-án megkötött szindikátusi szerződés keretein belül a Primus üzletág 

vállalta, hogy legkésőbb 2019. december 31-ig az Alapkezelési Szabályoknak megfelelően a 

Primus III. Kockázati Tőkealapot zárják, és az Alap befektetőivel elszámolnak, az Alapot a 

Magyar Nemzeti Banknál töröltetik. 

2019. november 21-én a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III-725/2019.számú határozatával 

törölte nyilvántartásából a Primus III. Kockázati Tőkealapot. 

A Primus III. Alap zárásával az eredeti Primus befektetők között 762.747.075,-Ft tőke került 

felosztásra. 

A Primus III. Alap összesen 6.200.000 db 1.000,-Ft névértékű befektetési jeggyel 

rendelkezett.  

Az Alapkezelési szabályzatban meghatározott veszteségmérséklés figyelembevételével a 

befektetési jegyekre kifizetett összeg sorozatonként: 

 A befektetési jegyek 2019. november 15-én kifizetésre kerültek, azt követően a Keler Zrt. 

törölte azokat nyilvántartásából, és a korábban keletkezett okiratokat érvénytelenítette. 

A Primus üzletág törölte értékpapírszámláját, és az üzletághoz tartozó összes 

bankszámlaszámát. 

 

 

• Solus I. Kockázati Tőkealap 

A Solus I. Kokázati Tőkealap 2018.augusztus 28-án kapta meg az MNB engedélyt, mely 

magán és Európai Uniós támogatásokból valósult meg. A Solus I. Alap célja növekedési 

potenciállal bíró innovatív termékkel, vagy szolgáltatással rendelkező vállalkozások 

expanziójának segítése kockázati tőkejuttatással. Az Alapkezelő prioritásként kezeli a 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott ágazati és horizontális 

prioritásokhoz, továbbá az intelligens technológiákhoz kapcsolódó termékek, szolgáltatások 

fejlesztéséhez kapcsolódó projekteket. 
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A Solus I. Alap 2019. évben az alábbi befektetéseket hajtotta végre:  

 

 

 
 

A Solus I. Alap teljesítette a 2019. évre vállalt kötelezettségeit a Magyar Fejlesztési Bank 

felé, amelynek kapcsán említést érdemel, hogy az MFB vezetése több csatornán keresztül 

elismerését fejezte ki a Solus Capital 2019-es befektetési tevékenysége vonatkozásában. 

 

• Solus II. Kockázati Tőkealap 

A Társaság 2019. május 31-én aláírta a Digitális Jólét Program Kockázati Tőkeprogram 

(GINOP-8.2.7-18) végrehajtására létrejött Pénzügyi Közvetítői Szerződést az MFB Magyar 

Fejlesztési Bankkal. A Solus II. Alap nyilvántartásba vétele előtt új magánbefektető 

kiválasztására került sor, tekintettel arra, hogy az MKB Bank a pályázatban vállalt 

kötelezettségének nem tudott eleget tenni. A Solus II. Alap új magánbefektetőjének 

kiválasztására irányuló eljárás eredményesen lezárult, amely alapján a Társaság kiválasztotta 

az Alap magánbefektetőjévé az MKB Inkubátor Kft-t.  

2019. augusztus 16-án a Magyar Nemzeti Bank H-KE-III.-503/2019. számú határozatával, 

6122-87 nyilvántartási számon bejegyezte a Solus II. Alapot. 

 

2. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események és folyamatok 

Olyan gazdasági esemény, melynek jelentős hatása lett volna az Alapkezelő üzleti jelentésére 

a mérlegkészítést követően, nem történt. 

 

3. A visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek megszerzésére vonatkozó adatok 

Az Alapkezelő 2019-ben nem vásárolt vissza saját részvényt. 

 

4. Tulajdonosi struktúra 

Az Alapkezelő tulajdonosai az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt és az MKB Bank Zrt.  

 

5. Kutatás-fejlesztés és foglalkoztatás-politika 

Az Alapkezelő 2019-ben nem végzett műszaki vagy tudományos kutatás-fejlesztési 

tevékenységet. A Társasági 2019 végén 7 főállású alkalmazottat foglalkoztatott napi 8 

órában, 6 főt részmunkaidőben. 

 

6. Kockázat-kezelés, Minőségbiztosítás 

Kockázat-kezelés tekintetében a Társaság a törvényben elvártakhoz igazodó kockázatkezelési 

rendszert működtetett 2019-ben. Ennek megfelelően elvégezte a Társaság működésére 
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vonatkozó éves kockázatkezelési, és compliance feladatait, melyekről az írásbeli jelentések 

elkészültek. 

Az Alapkezelőnél minőségbiztosítási rendszer 2019-ben nem működött. 

 

7. Vagyoni helyzet 

A Társaság 2019 során tárgyi eszközeinek állományát az előző évi szint közelében tartotta, 

illetve az előző évek átlagának megfelelő nyereséget ért el. A Társaság likviditási helyzete 

stabil. A Társaság 2019 során működéséhez nem vett fel külső hitelt, tudatos 

költséggazdálkodásának köszönhetően saját tőkéje tovább növekedett, mely a 2019-ben 

realizált mérleg szerinti eredménynek köszönhető. 

 

8. Pénzügyi-finanszírozási helyzetkép, kockázat-kezelés 

Az Alapkezelő működést teljes egészében árbevételéből fedezi. 2019 során emiatt nem volt 

szükséges külső finanszírozás bevonása.   

 

9. A hatékonyság és a jövedelmezőség alakulása 

A Társaság 2019-ben 50 121 eFt adózott eredményt ért el, ami az előző évhez képest (2018-

ben 76 116 e Ft) csökkenés. Az Alapkezelő jövedelmezősége stabil alapokon nyugszik.  

 

10. Kötelezettségek és kockázatok 

A Társaság 2019-as mérleg beszámolója tartalmazza a 2019-es gazdálkodással kapcsolatos 

kötelezettségeket, mérlegen kívüli kötelezettségről tudomásunk nincs.  

 

 

 

Budapest, 2020.április 27.     

 

 

 

                 

Katona Zsolt       Benczédi Balázs 

Vezérigazgató, az Igazgatóság tagja    az Igazgatóság tagja 
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