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Meghívott: Vadász László, a Győr-Pér repülőtér Kft. ügyvezető
Herold Ádám polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a megválasztott 7
képviselőből 7 fő jelen van, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.
A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, írásos meghívó kiküldésére nem került
sor a képviselők személyesen, illetve telefon útján lettek meghívva a testületi ülésre.
Napirendi javaslat:
1.
Győr-Pér Repülőtér Kft. értékbecslése
Előadó: Herold Ádám polgármester

I.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

Herold Ádám polgármester: Eladja, hogy az Audi Hungária Zrt. képviseletében, dr. Horváth
László jogtanácsos e-mailban megkereste a Győr-Pér Repülőtér Kft. tulajdonosait és röviden
utalt rá, hogy az Audi részesedést kíván szerezni a kft.-ben. A tárgyalások megkezdéséhez
szükséges értékbecslés elkészítése a Repülőtér kft.-ről. Az értékbecslés elkészítéséhez,
továbbá a kft. dokumentumaiba való betekintéshez szükséges a tulajdonosok hozzájárulása. A
megkeresés alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő és kérem a képviselőket a
határozati javaslatban foglaltak elfogadásához.
Herold Ádám polgármester: Amennyiben a képviselőknek kérdése nincs, úgy kérem,
kézfeltartással döntsünk.
Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangúan elfogadtuk.

A képviselő-testület az alábbi egyhangú határozatot hozta:
Pér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
35/2012. (IV.02.) számú döntése
-

Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomással bír arról, hogy az Audi
Hungaria Motor Kft. részesedést kíván szerezni a Győr-Pér repülőteret üzemeltető
Győr-Pér Repülőtér Kft.-ben. Az erről szóló tárgyalások mielőbbi megkezdése
érdekében az Audi Motor Hungaria Kft. – saját költségén – értékbecslést kíván
készítetni.

-

Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tulajdonosként nem járul hozzá, hogy
az értékbecslést a PricewaterhouseCoopers Kft. (PwC) készítse el, tekintettel arra,
hogy az Audi Hungaria Motor Kft. könyvvizsgálatát a cégkivonat (Cg.08-09003188) 14. pontja szerint - évek óta - a PwC végzi. Kizárása azon oknál fogva
indokolt, hogy még az elfogultság látszata se merülhessen fel az értékbecslés
elkészítése során.

-

Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete, tulajdonosként hozzájárulását adja,
hogy a PwC után a második legjobb ajánlatot tett - big four (KPMG, Deloitte, Ernst &
Young) - cég a Győr-Pér Repülőtér Kft. - értékbecslés elkészítéséhez szükséges irataiba betekintsen.

-

Pér Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az értékbecslés
eredménye a későbbi részesedésszerzésről/finanszírozásról szóló tárgyalások alapjául
szolgáljon, feltéve, hogy piaci értéken alapuló értékelés készül.
Határidő: azonnal
Felelős: Herold Ádám Pér Község Polgármestere

Miután kérdés, hozzászólás nem volt, Herold Ádám megköszönte a jelenlétet és 08.35-kor
bezárta a képviselő-testületi ülést.
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