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Tárgy: Hitelezői tájékoztató a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Kft. „f.a.” felszámolási eljárásában

Tisztelt Kötvénytulajdonos! Tisztelt Hitelező!
Alulírott, VECTIGALIS Általános Vállalkozási Zrt. (1097 Budapest, Könyves K. körút 12-14., képviseli:
Weintraut József igazgató), mint a QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
„f.a.” (1132 Budapest, Váci út 30. a továbbiakban: Adós) bíróság által kijelölt felszámolója (felszámolóbiztos:
Bollér Katalin) a felszámolási eljárás jelenlegi állásáról az alábbi tájékoztatást adom.
A felszámolási eljárásban mintegy 4.000 hitelező jelentett be követelést a felszámolóhoz. Tekintettel arra,
hogy a felszámoló sem az Adós társaság tulajdonosától, sem utolsó vezetőjétől, sem az Adós könyvelőitől,
könyvvizsgálójától nem kapott az Adós gazdálkodására vonatkozó iratanyagot, illetve arra is, hogy az Adós
utolsó ügyvezetője nem gondoskodott sem a 2015. december 31-i éves beszámoló, sem pedig a felszámolás
kezdő napja előtti fordulónapra szóló tevékenység záró beszámoló elkészítéséről, ezért a felszámoló a mai
napig nem volt, jelenleg sincs abban a helyzetben, hogy a bejelentett hitelezői igényeket a Csődtörvény
vonatkozó rendelkezései szerint megvizsgálja, és vizsgálódásának eredményeként megfontoltan döntsön az
egyes hitelezői követelések nyilvántartásba vételéről, vagy vitatásáról, és azzal egyidejűleg a felszámolást
elrendelő bírósághoz történő felterjesztéséről.
Nagyon sok hitelező érdeklődik telefonon vagy levélben a felszámolási eljárás állását, menetét és kilátásait,
azon belül pedig nyilvánvalóan saját hitelezői követelése megtérülésének esélyeit és időpontját illetően.
A felszámoló mindenekelőtt szeretné leszögezni, hogy együtt érez mindazokkal, akik a BEVA, illetve a
Kárrendezési Alap beavatkozása ellenére is hitelezői pozícióba kényszerültek, az itt felsorolt forrásokon
túlmutató követelésük miatt. Teljességgel megértjük, hogy minden hitelező az utolsó fillérig szeretne
hozzájutni a jóhiszeműen befektetett pénzéhez. A felszámoló az Adós társaság felszámolása során
mindvégig szem előtt fogja tartani a hitelezők érdekeit, mindent elkövet annak érdekében, hogy jelen eljárás
keretében a hitelezők számára követelésük térülésének esélyei ne vesszenek el. A felszámoló megérti és
tudomásul veszi azokat az indulatokat, amelyek egyes hitelezők fellépését kísérik, azt azonban mégis
nyomatékkal kívánja leszögezni, hogy a bíróság által kijelölt felszámoló számára az Adós társaság
felszámolása egy feladat, amely szigorú jogszabályi feltételrendszer keretei között teljesítendő, és maga a
felszámoló, illetve a felszámoló tevékenysége semmilyen körülmények között sem mosható össze az Adós
társaság, annak tulajdonosa, a tulajdonos tulajdonosai és az egész cégcsoport vezetőinek tevékenységével.
A felszámoló mindezeket előrebocsátva kívánja rögzíteni, hogy minden lehetséges erőfeszítése ellenére a
mai napig nem sikerült az Adós társaság sem papír alapú, sem elektronikus iratanyagát fellelnie. A
felszámoló számos megkeresést intézett e tárgyban a kapcsolt vállalkozások képviselőihez, a rendőrséghez,
az ügyészséghez, az adóhatósághoz, ám a mai napig nem derült fény az iratanyagok konkrét hollétére.
Ennek hiányában nem lehet az Adós felszámolás előtti gazdálkodását átlátni. Így a jogszabályok által előírt
keretek között a felszámolási eljárás a normál menetrend szerint nem lefolytatható.
Ennél is súlyosabb hatásokkal járó tapasztalás viszont az, hogy a felszámolónak nem sikerült nyomára
bukkannia semmiféle, a felszámolási vagyonba tartozó és a hitelezők kielégítésébe bevonható vagyonra.
Leszámítva, hogy az Adós utolsó rendelkezésre álló beszámolója, azaz a 2014. december 31-i állapot szerint
az Adós minden vagyona a tulajdonosával, tehát az anyavállalatával a QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zrt.
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„f.a.”-val (képviseli: Kvantál Kft.) szemben fennálló követelés volt. A teljes könyvelési iratanyag hiányában
azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy ez a követelés fennáll-e, és ha igen, milyen mértékben.
A felszámoló nem cáfolhatja a hitelezők azon logikai következtetését, hogy az Adós az általa kibocsátott, de
kizárólagosan a cégcsoport egy másik tagja: a QUAESTOR Értékpapír Zrt. (szintén felszámolás alatt) által
forgalmazott, azaz elsődlegesen a piacon, a befektetők számára értékesített kötvényekből származó bevételt
lényegében teljes egészében átengedte anyavállalatának.
Visszatérő tárgya a hitelezők bejelentéseinek, hogy az Adós csak 70 milliárd forintnyi kötvény nyilvános
kibocsátására kapott felügyeleti engedélyt, ám egyes adatok szerint mintegy 211,5 milliárd Ft értékben
értékesítettek a nevében. Az nem zárható ki, hogy a 70 milliárdnyi értékpapír vonatkozásában engedéllyel
rendelkező kibocsátó nem tud arról, hogy a nevében a kizárólagos forgalmazó 211,5 milliárdnyi kötvényt
értékesít a befektetőknek.
A kötvénytulajdonosok jellemzően bejelentették hitelezői igényüket a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.”
felszámolási eljárásába is, hiszen az korábban elkezdődött, mint az Adós felszámolása
A felszámoló legjobb tudomása szerint a QUAESTOR Értékpapír Zrt. rendelkezik a felszámolási vagyonba
tartozó, és ekként a hitelezők, a befektetők között a felszámolási eljárás rendje szerint felosztható vagyonnal.
Az Adós társaság felszámolásába nem csak a kötvény tulajdonos hitelezők jelentkeztek be hitelezőként,
hanem legnagyobb hitelezőként maga a forgalmazó – részben a felszámolás kezdőnapján saját tulajdonában
volt kötvények alapján, részben pedig azon megtérítési igényre hivatkozva, amely elvileg azáltal keletkezik,
hogy ő egyetemleges felelősséggel tartozik a kötvénytulajdonosok felé a kötvényből eredő követelések
tekintetében –, valamint második legnagyobb hitelezőként a Kárrendezési Alap, amely a törvényben
meghatározott mértékig az egyes kötvénytulajdonosokat 2016 májusától kezdődően kártalanította.
Összefoglalva:
az Adós társaságnak nincs iratanyaga, nincsenek beszámolói, az anyavállalattal szembeni
dokumentálatlan követelésen kívül nincs más fellelhető vagyona,
a forgalmazóhoz lényegében ugyanaz a kötvénytulajdonosi kör jelentett be hitelezői
követelést korábban, az egyetemleges forgalmazói felelősség alapján;
az anyavállalat és a forgalmazó rendelkezik valamiféle vagyonnal;
a forgalmazó összességében a legnagyobb, ám ha az egyéb feltételek fennállnak, úgy csak h)
kategóriába sorolható, a kötvénytulajdonosokat követő rangsorú hitelezője az Adósnak,
amennyiben saját vagyonából ténylegesen fordítódik a kötvénytulajdonosok kielégítésére;
az Adós társaság, ha lett volna iratanyaga és információja, akkor is csak h) kategóriába
sorolható követelést jelenthetett volna be az anyavállalat felszámolásában, amelyet a törvény
erejénél fogva megelőzött volna lényegében minden más hitelező kielégítése.
Ebből az a következtetés vonható le, hogy a kötvénytulajdonos hitelezők számára követelésük térülésére
esély egyedül a QUAESTOR Értékpapír Zrt. felszámolásában mutatkozik.
Hogy reálisan milyen térülésre lehet számítani a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolási eljárásában,
erre kizárólag a QUAESTOR Értékpapír Zrt. „f.a.” felszámolója tud felvilágosítást nyújtani.
A felszámoló a 2016. augusztus 12-re meghirdetett hitelezői gyűlésen is csak arról tud beszámolni, hogy
jelen felszámolási eljárásban egyszerűsített felszámolási eljárásnak van csak helye, a károsultak részére
bármilyen mértékű további térülésnek a lehetősége egyéb eljárásokban keresendő.
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