Kiadvány: Napi.hu
Dátum: 2010. július 30. (14:38)
Szerzı: Mezısi Tamás
Együtt hódítja meg a román piacot az Állami Nyomda és a Díjbeszedı Zrt.
Másfél-két millió euróért 50 százalékos részesedést vásárolt a romániai GPV Mail Services s.r.l.
nevő cégben az Állami Nyomda.
Az akvizícióra már igen régóta készült a szabad pénzeszközökkel rendelkezı és Kelet-Európában
minél nagyobb piaci részesedésre törı Állami Nyomda, az elmúlt két évben a terjeszkedési tervekre
hivatkozva marad el a szokásos osztalék.
A most megszerzett GPV tavalyi árbevétele 4,28 millió euró volt, EBITDA eredménye pedig 446 ezer
euró, azaz a vételártól függıen 6-7-szeres EV/EBITDA értéken jut hozzá a Nyomda a részesedéshez.
A bukaresti vállalat fı tevékenysége számlalevelek és direkt marketing anyagok nyomtatása,
megszemélyesítése és postára adása, amely területen 2010-ben is további bıvülést tervez.
Ügyfélportfólióját döntıen bankok (48 százalék), pénzügyi szolgáltatók (13 százalék) illetve közmő
cégek (25 százalék) adják. Románia öt legnagyobb bankjából három a vállalat ügyfele.
A most megvásárolt társaság jól kiegészíti a román piacon a kolozsvári székhelyő Tipo Dircet-en
keresztül immár hat éve jelen levı Állami Nyomda portfolióját, az általa használt technológia és a
GPV gépparkja ugyanis kompatibilisek, így a beszerzési és termelési szinergiák a jövıben
kihasználhatóak. A Tipo Direct kolozsvári és a GPV bukaresti termelı üzemei útján lehetıség nyílik
az egész román piac lefedésére.
A GPV-részesedést a magyarországi Díjbeszedı Holnding Zrt. kinti leányvállalatától vásárolta meg a
Nyomda. A két cég mely a Tipo Directet is közösen tulajdonolja stratégiai megállapodást kötött
Románia és Moldávia területére.
A tranzakció zárásának egyik feltételeként a felek megállapodtak az irányítással kapcsolatos jogokról,
amely biztosítja az Állami Nyomda számára a GPV leányvállalatként való konszolidációját, tehát az
árbevétel teljes egészében, míg az eredmény a tulajdoni aránynak megfelelıen kerül figyelembevételre
az Állami Nyomda Csoport konszolidált beszámolójában.
A tranzakció zárása egyéb zárási feltételek mellett, a román versenyhivatali engedély kézhezvétele
után, legkésıbb 2010. november 30-ig várható.
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ÚJABB ROMÁNIAI KAPACITÁST VETT AZ ÁLLAMI NYOMDA
Budapest, 2010. július 30., péntek (MTI) - Az Állami Nyomda megvásárolta a GPV Mail
Services S.R.L. bukaresti nyomdaipari társaság 50 százalékát a DBR Holding S.A.-tól - közölte
az Állami Nyomda pénteken a BÉT honlapján.
Az adásvételi szerzıdést pénteken írta alá az Állami Nyomda, és a magyar Díjbeszedı Holding Zrt., a
GPV Mail Services S.R.L. tulajdonosa.
A tranzakció értéke 1,5-2,2 millió euró között van a GPV 2010-re tervezett új szerzıdéseinek sikerétıl
és a 2010-es év EBITDA értékétıl függıen. Az adásvételt a román versenyhivatalnak is jóvá kell
hagynia, és a tranzakció zárása ezt követıen 2010. november 31-ig várható - jegyzi meg a közlemény.
A román társaság múlt évi árbevétele 4,29 millió euró volt, kamat- és adófizetés, tıketörlesztés és
amortizáció elıtti nyeresége (EBITDA) pedig 446 ezer euró. A GPV tevékenysége a biztonsági
adatlogisztikán alapuló nagytömegő üzleti levelezés, számlalevelek elıállítása és kiküldése.
Ügyfélportfoliójának 48 százaléka bankokból, 13 százaléka pénzügyi szolgáltatókból, 25 százaléka
pedig közmőcégekbıl áll. Románia öt legnagyobb bankjából három a vállalat ügyfele.
Az Állami Nyomda másik romániai érdekeltsége a 2004-ben alapított, kolozsvári székhelyő és 50
százalékban birtokolt Tipo Direct S.R.
Az új akvizícióval együtt az Államai Nyomda jelentısen növeli gyártási kapacitásait és piaci
részesedését Romániában.
A magyar nyomdatársaság és a GPV gépparkja, illetve alkalmazott technológiái kompatibilisek, így a
beszerzési és termelési szinergiák a jövıben még jobban kihasználhatók. A Tipo Direct kolozsvári és a

GPV bukaresti termelı üzemei lehetıséget adnak az egész román piac lefedésére, és a nagyobb
hozzáadott értéket képviselı biztonsági és kártya termékek romániai forgalmazására. A Díjbeszedı
Holding Zrt. egyébként közvetve tulajdonos a Tipo Direct-ben is.
A közlemény szerint az Állami Nyomda és a Díjbeszedı Holding stratégiai megállapodást is kötött
Románia és Moldávia területére.
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Romániában vásárol be az Állami Nyomda
Az Állami Nyomda Nyrt. megvásárolta Románia egyik legdinamikusabban fejlıdı biztonsági
nyomdáját, és ezzel tovább erısítette iparági pozícióját a közép-kelet-európai régióban.
Az Állami Nyomda újabb akvizícióval bıvitette romániai jelenlétét: a cég megvásárolta a GPV Mail
Services S.R.L. 50%-át. A román társaság 2009-es árbevétele 4 millió 287 ezer euro, míg EBITDÁ-ja
446 ezer euro. Fı tevékenysége a biztonsági adatlogisztikán alapuló nagytömegő üzleti levelezés,
számlalevelek elıállítása és kiküldése.
Az Állami Nyomda Nyrt. valamint a magyarországi Díjbeszedı Holding Zrt. tulajdonában álló DBR
Holding S.A. között 2010. július 30-án aláírt üzletrész adásvételi szerzıdés értelmében a Társaság
megvásárolta az S.C. GPV Mail Services S.R.L. (továbbiakban GPV) 50%-os üzletrészét. A
tranzakció zárása egyéb zárási feltételek mellett, a román versenyhivatali engedély kézhezvétele után,
legkésıbb 2010. november 30-ig várható. A négy éve folyamatosan növekvı vállalat fı tevékenysége
számlalevelek és direkt marketing anyagok nyomtatása, megszemélyesítése és postára adása, amely
területen 2010-ben is további bıvülést tervez. Ügyfélportfólióját döntıen bankok (48 %), pénzügyi
szolgáltatók (13%) illetve közmő cégek (25%) adják. Románia öt legnagyobb bankjából három a
vállalat ügyfele.
Az Állami Nyomda a 2004-ben alapított, kolozsvári székhelyő és 50%-ban tulajdonolt Tipo Direct
S.R.L-en keresztül már aktív szereplıje a romániai piacnak. A most vásárolt részesedéssel az Állami
Nyomda jelentısen növelte gyártási kapacitását és piaci részesedését Romániában. Az Állami Nyomda
Csoport és a GPV gépparkja, illetve alkalmazott technológiái kompatibilisek, így a beszerzési és
termelési szinergiák a jövıben még jobban kihasználhatóak. A Tipo Direct kolozsvári és a GPV
bukaresti termelı üzemei útján lehetıség nyílik az egész román piac lefedésére. A tranzakció így
alkalmas a romániai disztribúció hatékonyságának növelésére, valamint a két romániai részesedés
együttes ügyfélköre az eddiginél hatékonyabb értékesítést biztosít – nem csak a nagytömegő üzleti
levelezés szegmensben – hanem a nagyobb hozzáadott értéket képviselı biztonsági és kártya termékek
romániai forgalmazásában és a vonatkozó megállapodás szerint, a Díjbeszedı Holding Zrt. által
fejlesztett elektronikus fizetési megoldások szegmensében is. A Díjbeszedı Holding Zrt., amely a
Tipo Direct-ben is közvetett részesedést szerzett, az Állami Nyomda Nyrt-vel stratégiai megállapodást
kötött Románia és Moldávia területére.
A megszerzett tulajdonrészért a Nyomda 1,5 – 2,2 millió EUR közötti összeget fizet – függıen a GVP
idénre tervezett új szerzıdéseinek sikerétıl és a 2010-es üzleti év EBITDA értékétıl; amely vételár így
6-7-szeres EV/EBITDA szorzót jelent.
A tranzakció zárásának egyik feltételeként szerepel, hogy az Állami Nyomda és a DBR Holding SA
megállapodást köt az irányítással kapcsolatos jogokról, amely biztosítja az Állami Nyomda számára a
GPV leányvállalatként való konszolidációját, tehát az árbevétel teljes egészében, míg az eredmény a
tulajdoni aránynak megfelelıen kerül figyelembevételre az Állami Nyomda Csoport konszolidált
beszámolójában.

„Az elmúlt két-három évben tucatnyi lehetséges célpontot világítottunk át a régióban. Mindegyik cég
esetében azt vizsgáltuk, hogyan tudjuk részvényeseink érdekeit maximálisan figyelembe vevı
akvizíciót végrehajtani. Ez a mostani tranzakció amellett, hogy tényleges részvényesi értéket teremt,
tovább erısíti a cégcsoport piaci potenciálját a CEE régióban, amely hatékonyan segíti növekedési
stratégiánkat. Természetesen tovább dolgozunk azon, hogy a környezı országok nagy projektjeiben
megkerülhetetlen tényezı legyen az Állami Nyomda és az általunk kifejlesztett egyedi technológia.” –
mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója.
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BEVÁSÁROLT AZ ÁLLAMI NYOMDA ROMÁNIÁBAN
Az Állami Nyomda már hetedik éve, egyre növekvı árbevétellel jelen van a román piacon. A kedvezı
tapasztalatok ösztönözték arra a céget, hogy újabb akvizícióval bıvítse jelenlétét: a nyomda
megvásárolta a GPV Mail Services S.R.L. 50%-át - tette közzé a társaság a BÉT honlapján.
"A román társaság 2009-es árbevétele 4 millió 287 ezer euró, míg EBITDÁ-ja 446 ezer euró. Fı
tevékenysége a biztonsági adatlogisztikán alapuló nagytömegő üzleti levelezés, számlalevelek
elıállítása és kiküldése. Az Állami Nyomda Nyrt. valamint a magyarországi Díjbeszedı Holding Zrt.
tulajdonában álló DBR Holding S.A. között 2010. július 30-án aláírt üzletrész adásvételi szerzıdés
értelmében a társaság megvásárolta az S.C. GPV Mail Services S.R.L. (továbbiakban GPV) 50%-os
üzletrészét.
A tranzakció zárása egyéb zárási feltételek mellett, a román versenyhivatali engedély kézhezvétele
után, legkésıbb 2010. november 30-ig várható. A négy éve folyamatosan növekvı vállalat fı
tevékenysége számlalevelek és direkt marketing anyagok nyomtatása, megszemélyesítése és postára
adása, amely területen 2010-ben is további bıvülést tervez. Ügyfélportfólióját döntıen bankok (48 %),
pénzügyi szolgáltatók (13%) illetve közmőcégek (25%) adják. Románia öt legnagyobb bankjából
három a vállalat ügyfele.
Az Állami Nyomda a 2004-ben alapított, kolozsvári székhely és 50%-ban tulajdonolt Tipo Direct
S.R.L-en keresztül már aktív szereplıje a romániai piacnak. A most vásárolt részesedéssel az Állami
Nyomda jelentısen növelte gyártási kapacitását és piaci részesedését Romániában. Az Állami Nyomda
Csoport és a GPV gépparkja, illetve alkalmazott technológiái kompatibilisek, így a beszerzési és
termelési szinergiák a jövıben még jobban kihasználhatóak. A Tipo Direct kolozsvári és a GPV
bukaresti termel üzemei útján lehetıség nyílik az egész román piac lefedésére.

A tranzakció így alkalmas a romániai disztribúció hatékonyságának növelésére, valamint a két
romániai részesedés együttes ügyfélköre az eddiginél hatékonyabb értékesítést biztosít - nem csak a
nagy tömeg üzleti levelezés szegmensben - hanem a nagyobb hozzáadott értéket képviselı biztonsági
és kártya termékek romániai forgalmazásában és a vonatkozó megállapodás szerint, a Díjbeszedı
Holding Zrt. által fejlesztett elektronikus fizetési megoldások szegmensében is.
A Díjbeszedı Holding Zrt., amely a Tipo Direct-ben is közvetett részesedést szerzett, az Állami
Nyomda Nyrt-vel stratégiai megállapodást kötött Románia és Moldávia területére. A megszerzett
tulajdonrészért a Nyomda 1,5 - 2,2 millió EUR közötti összeget fizet - függıen a GVP idénre tervezett
új szerzıdéseinek sikerétıl és a 2010-es üzleti év EBITDA értékétıl, amely vételár így 6-7-szeres
EV/EBITDA szorzót jelent.
A tranzakció zárásának egyik feltételeként szerepel, hogy az Állami Nyomda és a DBR Holding SA
megállapodást köt az irányítással kapcsolatos jogokról, amely biztosítja az Állami Nyomda számára a
GPV leányvállalatként való konszolidációját, tehát az árbevétel teljes egészében, míg az eredmény a
tulajdoni aránynak megfelelıen kerül figyelembevételre az Állami Nyomda Csoport konszolidált
beszámolójában" - áll a társaság közleményében.
-Az elmúlt két-három évben tucatnyi lehetséges célpontot világítottunk át a régióban. Mindegyik cég
esetében azt vizsgáltuk, hogyan tudjuk részvényeseink érdekeit maximálisan figyelembe vevı
akvizíciót végrehajtani. Ez a mostani tranzakció amellett, hogy tényleges részvényesi értéket teremt,
tovább erısíti a cégcsoport piaci potenciálját a CEE régióban, amely hatékonyan segíti növekedési
stratégiánkat. Természetesen tovább dolgozunk azon, hogy a környezı országok nagy projektjeiben
megkerülhetetlen tényezı legyen az Állami Nyomda és az általunk kifejlesztett egyedi technológia mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója.
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ÁLLAMI NYOMDA AKVIZÍCIÓ ROMÁNIÁBAN
Megvásárolta a GPV Mail Services S.R.L. 50%-át az Állami Nyomda. A román társaság 2009-es
árbevétele 4.287 millió euro, míg EBITDA-ja 446 ezer euro. Fıtevékenysége a biztonsági
adatlogisztikán alapuló nagytömegő üzleti levelezés, számlalevelek elıállítása és kiküldése. A
Nyomda 1.5-2.2 millió eurós vételárat fizet az idei év EBITDA értékétıl függıen, ami a társaság
közleménye szerint 6-7-szeres EV/EBITDA szorzónak felel meg.
Az Állami Nyomda, valamint a Díjbeszedı Holding tulajdonában álló DBR Holding S.A. között
2010. július 30-án aláírt üzletrész adásvételi szerzıdés értelmében a Társaság megvásárolta az S.C.
GPV Mail Services S.R.L.(továbbiakban GPV) 50%-os üzletrészét. A tranzakció zárása egyéb zárási
feltételek mellett, a román versenyhivatali engedély kézhezvétele után, legkésıbb 2010. november 30ig várható.
A négy éve folyamatosan növekvı vállalat fı tevékenysége számlalevelek és direkt marketing
anyagok nyomtatása, megszemélyesítése és postára adása, amely területen 2010-ben is további
bıvülést tervez. Ügyfélportfólióját döntıen bankok (48 %), pénzügyi szolgáltatók (13%) illetve
közmő cégek (25%) adják. Románia öt legnagyobb bankjából három a vállalat ügyfele.
Az Állami Nyomda a 2004-ben alapított, kolozsvári székhelyő és 50%-ban tulajdonolt Tipo Direct
S.R.Len keresztül már aktív szereplıje a romániai piacnak. A most vásárolt részesedéssel az Állami
Nyomda jelentısen növelte gyártási kapacitását és piaci részesedését Romániában. Az Állami Nyomda
Csoport és a GPV gépparkja, illetve alkalmazott technológiái kompatibilisek, így a beszerzési és
termelési szinergiák a jövıben még jobban kihasználhatóak. A Tipo Direct kolozsvári és a GPV
bukaresti termelıüzemei útján lehetıség nyílik az egész román piac lefedésére. A Díjbeszedı
Holding, amely a Tipo Direct-ben is közvetett részesedést szerzett, az Állami Nyomdával stratégiai
megállapodást kötött Románia és Moldávia területére.

A megszerzett tulajdonrészért a Nyomda 1.5 - 2.2 millió EUR közötti összeget fizet - függıen a GVP
idénre tervezett új szerzıdéseinek sikerétıl és a 2010-es üzleti év EBITDA értékétıl; amely vételár így
6-7-szeres EV/EBITDA szorzót jelent. A tranzakció zárásának egyik feltételeként szerepel, hogy az
Állami Nyomda és a DBR Holding SA megállapodást köt az irányítással kapcsolatos jogokról, amely
biztosítja az Állami Nyomda számára a GPV leányvállalatként való konszolidációját, tehát az
árbevétel teljes egészében, míg az eredmény a tulajdoni aránynak megfelelıen kerül figyelembevételre
az Állami Nyomda Csoport konszolidált beszámolójában.
Zsámboki Gábor egy június végén napvilágot látott videoban már jelezte, hogy a kelet-európai
akvizíció már közel van a befejezéshez.
Miközben az Állami Nyomda 11.6 milliárd forintos kapitalizációval rendelkezik, addig a román
céltársaság a 1.5-2.2 millió eurós vételár fényében (285-ös forintárfolyammal) 855-1254 millió
forintnak megfelelı összértékkel bír. Ez azt jelenti, hogy a Nyomda kapitalizációjának 7.4-11%-a az új
társaság mérete. A vételárat az idén elmaradt osztalék és az elsı negyedév végén 472 millió forinton
álló készpénzállománynak köszönhetıen a Nyomda nagyrészben önerıbıl is tudná finanszírozni.

A román társaság 2009-es bevétele töredéke, 8.3%-a a Nyomdáénak, míg EBITDA-ja annak 6%-a.
Miközben a Nyomda 2009-ben 14.7%-os EBITDA hányaddal büszkélkedhetett, addig a GPV-nél
10.4%-os volt a tavalyi érték.

A szerzıdés szerinti feltételek teljesülése alapján meghatározott vételár 6-7 szeres 2010-es
EV/EBITDA rátának felelhet meg a közlemény szerint, mely nem nevezhetı elrugaszkodott értéknek.

Az Állami Nyomda a Portfolio.hu legutóbbi EBITDA konszenzusa alapján 6.4-es EV/EBITDA-n
forog.
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AKVIZÍCIÓVAL ERİSÍT A FEJLİDİ ROMÁN PIACON AZ ÁLLAMI NYOMDA
Az Állami Nyomda megvásárolta a GPV Mail Services S.R.L. bukaresti nyomdaipari társaság
50 százalékát a DBR Holding S.A.-tól - olvasható a BÉT honlapján.
Az Állami Nyomda már hetedik éve, egyre növekvı árbevétellel jelen van a román piacon. A kedvezı
tapasztalatok ösztönözték arra a céget, hogy újabb akvizícióval bıvitse jelenlétét: a nyomda
megvásárolta a GPV Mail Services S.R.L. 50%-át.
A román társaság 2009-es árbevétele 4 millió 287 ezer euro, míg EBITDÁ-ja 446 ezer euro. Fı
tevékenysége a biztonsági adatlogisztikán alapuló nagytömegő üzleti levelezés, számlalevelek
elıállítása és kiküldése.
Az Állami Nyomda Nyrt. valamint a magyarországi Díjbeszedı Holding Zrt. tulajdonában álló DBR
Holding S.A. között 2010. július 30-án aláírt üzletrész adásvételi szerzıdés értelmében a Társaság
megvásárolta az S.C. GPV Mail Services S.R.L. (továbbiakban GPV) 50%-os üzletrészét. A
tranzakció zárása egyéb zárási feltételek mellett, a román versenyhivatali engedély kézhezvétele után,
legkésıbb 2010. november 30-ig várható. A négy éve folyamatosan növekv$ vállalat fı tevékenysége
számlalevelek és direkt marketing anyagok nyomtatása, megszemélyesítése és postára adása, amely
területen 2010-ben is további bıvülést tervez.
Ügyfélportfólióját döntıen bankok (48 %), pénzügyi szolgáltatók (13%) illetve közmő cégek (25%)
adják. Románia öt legnagyobb bankjából három a vállalat ügyfele. Az Állami Nyomda a 2004-ben
alapított, kolozsvári székhelyő és 50%-ban tulajdonolt Tipo Direct S.R.Len keresztül már aktív
szereplıje a romániai piacnak. A most vásárolt részesedéssel az Állami Nyomda jelent$sen növelte
gyártási kapacitását és piaci részesedését Romániában.
Az Állami Nyomda Csoport és a GPV gépparkja, illetve alkalmazott technológiái kompatibilisek, így
a beszerzési és termelési szinergiák a jövıben még jobban kihasználhatóak. A Tipo Direct kolozsvári
és a GPV bukaresti termelı üzemei útján lehetıség nyílik az egész román piac lefedésére. A
tranzakció így alkalmas a romániai disztribúció hatékonyságának növelésére, valamint a két romániai
részesedés együttes ügyfélköre az eddiginél hatékonyabb értékesítést biztosít – nem csak a
nagytömegő üzleti levelezés szegmensben – hanem a nagyobb hozzáadott értéket képviselı biztonsági
és kártya termékek romániai forgalmazásában és a vonatkozó megállapodás szerint, a Díjbeszedı
Holding Zrt. által fejlesztett elektronikus fizetési megoldások szegmensében is.
A Díjbeszedı Holding Zrt., amely a Tipo Direct-ben is közvetett részesedést szerzett, az Állami
Nyomda Nyrt-vel stratégiai megállapodást kötött Románia és Moldávia területére. A megszerzett
tulajdonrészért a Nyomda 1,5 – 2,2 millió EUR közötti összeget fizet – függıen a GVP idénre
tervezett új szerzıdéseinek sikerétıl és a 2010-es üzleti év EBITDA értékétıl; amely vételár így 6-7szeres EV/EBITDA szorzót jelent.
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ROMÁNIÁBAN ERİSÍT AZ ÁLLAMI NYOMDA
Akvizícióval erısíti pozícióit Romániában az Álami Nyomda. A magyar cég a GPV Mail
Services S.R.L. társaságban szerzett 50 százalékos részesedést.
Az Állami Nyomda (ÁNY) hetedik éve, aktív a román piacon, s a kedvezı tapasztalatok ösztönözték
arra a céget, hogy újabb akvizícióval erısítse pozícióját keleti szomszédunknál - áll a vállalat
közleményében. A nyomda a GPV Mail Services S.R.L. társaságban szerzett 50 százalékos

részesedést, a cég korábbi tulajdonosától, a szintén magyarországi Díjbeszedı Holdingtól. A román
társaság 2009-es árbevétele 4,29 millió, míg EBITDÁ-ja 446 ezer euró, a vállalat fı tevékenysége
pedig a biztonsági adatlogisztikán alapuló nagytömegő üzleti levelezés, számlalevelek elıállítása és
kiküldése.
A tranzakció zárása legkésıbb 2010. november 30-ig várható. A négy éve folyamatosan növekvı
vállalat fı tevékenysége számlalevelek és direkt marketing anyagok nyomtatása, megszemélyesítése és
postára adása, amely területen 2010-ben is további bıvülést tervez. Ügyfélportfólióját döntıen bankok
(48 százalék), pénzügyi szolgáltatók (13 százalék) illetve közmő cégek (25 százalék) adják. Románia
öt legnagyobb bankjából három a vállalat ügyfele.
Korábbi érdekeltségek, következmények
Az Állami Nyomda a 2004-ben alapított, kolozsvári székhelyő és 50 százalékban tulajdonolt Tipo
Direct S.R.L-en keresztül már aktív szereplıje a romániai piacnak. A most vásárolt részesedéssel a
társaság jelentısen növelte gyártási kapacitását és piaci részesedését Romániában. Az ÁNY és a GPV
gépparkja, illetve alkalmazott technológiái kompatibilisek, így a beszerzési és termelési szinergiák a
jövıben még jobban kihasználhatóak A Tipo Direct kolozsvári és a GPV bukaresti termelı üzemei
útján lehetıség nyílik az egész román piac lefedésére. A tranzakció így alkalmas a romániai
disztribúció hatékonyságának növelésére, valamint a két romániai részesedés együttes ügyfélköre az
eddiginél hatékonyabb értékesítést biztosít - nem csak a nagytömegő üzleti levelezés szegmensben hanem a nagyobb hozzáadott értéket képviselı biztonsági és kártya termékek romániai
forgalmazásában és a vonatkozó megállapodás szerint, a Díjbeszedı Holding Zrt. által fejlesztett
elektronikus fizetési megoldások szegmensében is - közölték a magyar cégnél. A Díjbeszedı Holding
Zrt., amely a Tipo Direct-ben is közvetett részesedést szerzett, az Állami Nyomda Nyrt-vel stratégiai
megállapodást kötött Románia és Moldávia területére.
A megszerzett tulajdonrészért a Nyomda 1,5 - 2,2 millió EUR közötti összeget fizet - függıen a GVP
idénre tervezett új szerzıdéseinek sikerétıl és a 2010-es üzleti év EBITDA értékétıl; a vételár így 6-7szeres EV/EBITDA szorzót jelent. A tranzakció zárásának egyik feltételeként szerepel, hogy az
Állami Nyomda és a DBR Holding SA megállapodást köt az irányítással kapcsolatos jogokról, amely
biztosítja az Állami Nyomda számára a GPV leányvállalatként való konszolidációját, tehát az
árbevétel teljes egészében, míg az eredmény a tulajdoni aránynak megfelelıen kerül figyelembevételre
az Állami Nyomda csoport konszolidált beszámolójában.
Az elmúlt két-három évben tucatnyi lehetséges célpontot világítottak át a régióban - mondta Zsámboki
Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója, hozzátéve, hogy mindegyik cég esetében azt vizsgálták,
hogyan tudnának egy a részvényesek érdekeit maximálisan figyelembe vevı akvizíciót végrehajtani.
Ez a mostani tranzakció amellett, hogy tényleges részvényesi értéket teremt, tovább erısíti a
cégcsoport piaci potenciálját a régióban, amely hatékonyan segíti az ÁNY növekedési stratégiáját.
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ROMÁNIÁBAN VÁSÁROLT AZ ÁLLAMI NYOMDA
Az Állami Nyomda Nyrt. megvásárolta Románia egyik legdinamikusabban fejlıdı biztonsági
nyomdáját, és ezzel tovább erısítette iparági pozícióját a közép-kelet-európai régióban.
Az Állami Nyomda már hetedik éve, egyre növekvı árbevétellel jelen van a román piacon. A kedvezı
tapasztalatok ösztönözték arra a céget, hogy újabb akvizícióval bıvitse jelenlétét: a nyomda
megvásárolta a GPV Mail Services S.R.L. 50%-át. A román társaság 2009-es árbevétele 4 millió 287
ezer euro, míg EBITDÁ-ja 446 ezer euro. Fı tevékenysége a biztonsági adatlogisztikán alapuló
nagytömegő üzleti levelezés, számlalevelek elıállítása és kiküldése.
Az Állami Nyomda Nyrt. valamint a magyarországi Díjbeszedı Holding Zrt. tulajdonában álló DBR
Holding S.A. között 2010. július 30-án aláírt üzletrész adásvételi szerzıdés értelmében a Társaság
megvásárolta az S.C. GPV Mail Services S.R.L. (továbbiakban GPV) 50%-os üzletrészét. A
tranzakció zárása egyéb zárási feltételek mellett, a román versenyhivatali engedély kézhezvétele után,

legkésıbb 2010. november 30-ig várható. A négy éve folyamatosan növekvı vállalat fı tevékenysége
számlalevelek és direkt marketing anyagok nyomtatása, megszemélyesítése és postára adása, amely
területen 2010-ben is további bıvülést tervez. Ügyfélportfólióját döntıen bankok (48 %), pénzügyi
szolgáltatók (13%) illetve közmő cégek (25%) adják. Románia öt legnagyobb bankjából három a
vállalat ügyfele.
Az Állami Nyomda a 2004-ben alapított, kolozsvári székhelyő és 50%-ban tulajdonolt Tipo Direct
S.R.L-en keresztül már aktív szereplıje a romániai piacnak. A most vásárolt részesedéssel az Állami
Nyomda jelentısen növelte gyártási kapacitását és piaci részesedését Romániában. Az Állami Nyomda
Csoport és a GPV gépparkja, illetve alkalmazott technológiái kompatibilisek, így a beszerzési és
termelési szinergiák a jövıben még jobban kihasználhatóak. A Tipo Direct kolozsvári és a GPV
bukaresti termelı üzemei útján lehetıség nyílik az egész román piac lefedésére. A tranzakció így
alkalmas a romániai disztribúció hatékonyságának növelésére, valamint a két romániai részesedés
együttes ügyfélköre az eddiginél hatékonyabb értékesítést biztosít – nem csak a nagytömegő üzleti
levelezés szegmensben – hanem a nagyobb hozzáadott értéket képviselı biztonsági és kártya termékek
romániai forgalmazásában és a vonatkozó megállapodás szerint, a Díjbeszedı Holding Zrt. által
fejlesztett elektronikus fizetési megoldások szegmensében is. A Díjbeszedı Holding Zrt., amely a
Tipo Direct-ben is közvetett részesedést szerzett, az Állami Nyomda Nyrt-vel stratégiai megállapodást
kötött Románia és Moldávia területére.
A megszerzett tulajdonrészért a Nyomda 1,5 – 2,2 millió EUR közötti összeget fizet – függıen a GVP
idénre tervezett új szerzıdéseinek sikerétıl és a 2010-es üzleti év EBITDA értékétıl; amely vételár így
6-7-szeres EV/EBITDA szorzót jelent.
A tranzakció zárásának egyik feltételeként szerepel, hogy az Állami Nyomda és a DBR Holding SA
megállapodást köt az irányítással kapcsolatos jogokról, amely biztosítja az Állami Nyomda számára a
GPV leányvállalatként való konszolidációját, tehát az árbevétel teljes egészében, míg az eredmény a
tulajdoni aránynak megfelelıen kerül figyelembevételre az Állami Nyomda Csoport konszolidált
beszámolójában.
„Az elmúlt két-három évben tucatnyi lehetséges célpontot világítottunk át a régióban. Mindegyik cég
esetében azt vizsgáltuk, hogyan tudjuk részvényeseink érdekeit maximálisan figyelembe vevı
akvizíciót végrehajtani. Ez a mostani tranzakció amellett, hogy tényleges részvényesi értéket teremt,
tovább erısíti a cégcsoport piaci potenciálját a CEE régióban, amely hatékonyan segíti növekedési
stratégiánkat. Természetesen tovább dolgozunk azon, hogy a környezı országok nagy projektjeiben
megkerülhetetlen tényezı legyen az Állami Nyomda és az általunk kifejlesztett egyedi technológia.” –
mondta Zsámboki Gábor, az Állami Nyomda vezérigazgatója.
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ÁLLAMI NYOMDA BUYS 50% STAKE IN ROMANIAN PEER
Hungarian printing company Állami Nyomda on Friday said it purchased a 50% stake in
Romanian peer GPV Mail Services from DBR Holdings for €1.5 million-2.2 million, depending
on earnings.
The transaction price is linked to the success of GPV 's planned new contracts as well as EBITDA in
2010.
The deal must still be approved by the Romanian competition authority, but is expected to be closed
by November 31, 2010.
GPV Mail Services had revenue of €4.3 million and EBITDA of €446,000 in 2009. It provides secure
data processing, mass mailings and billing services. Banks account for 48% of its client portfolio,
utilities companies for 25% and financial service providers for 13%. It counts three of Romania's
biggest banks among its business partners.
Állami Nyomda already owns 50% of another Romanian company, Tipo Direct . Hungary's
Díjbeszedı Holding , a billing contractor, also owns a stake in Tipo Direct. Állami Nyomda and
Díjbeszedı Holding have a strategic cooperation agreement for markets in Romania and Moldavia.

The company aims to expand its production capacity and market share in Romania with its latest
acquisition.
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STRATÉGIAI PARTNERSÉG A DÍJBESZEDİ ZRT.-VEL - ITT AZ ÁLLAMI NYOMDA VÁRVA VÁRT AKVIZÍCIÓJA
Másfél-kétmillió euróért 50 százalékos részesedést vásárolt a romániai GPV Mail Services s.r.l. nevő
cégben az Állami Nyomda. Az akvizícióra már régóta készült a szabad pénzeszközökkel rendelkezı és
Kelet-Európában minél nagyobb piaci részesedésre törı társaság, az elmúlt két évben a terjeszkedési
tervekre hivatkozva maradt el a szokásos osztalék.
A most megszerzett GPV tavalyi árbevétele 4,28 millió euró volt, EBITDA eredménye pedig 446 ezer
euró, azaz a vételártól függıen 6-7-szeres EV/EBITDA értéken jut hozzá a nyomda a részesedéshez. A
bukaresti vállalat fı tevékenysége számlalevelek és direktmarketing-anyagok nyomtatása,
megszemélyesítése és postára adása, amely területen 2010-ben is további bıvülést terveznek.
Ügyfélportfólióját döntıen bankok (48 százalék), pénzügyi szolgáltatók (13 százalék), illetve
közmőcégek (25 százalék) adják. Románia öt legnagyobb bankjából három a vállalat ügyfele.
A most megvásárolt társaság jól kiegészíti a román piacon a kolozsvári székhelyő Tipo Dirceten
keresztül immár hat éve jelen levı Állami Nyomda portfólióját, az általa használt technológia és a
GPV gépparkja ugyanis kompatibilis, így a beszerzési és termelési szinergiák a jövıben
kihasználhatók.
A Tipo Direct kolozsvári és a GPV bukaresti termelıüzemei útján lehetıség nyílik az egész román
piac lefedésére.
A GPV-részesedést a magyarországi Díjbeszedı Holding Zrt. kinti leányvállalatától vásárolta meg az
Állami Nyomda. A két cég, amely a Tipo Directet is közösen tulajdonolja, stratégiai megállapodást
kötött Románia és Moldávia területére.
A tranzakció zárásának egyik feltételeként a felek megállapodtak az irányítással kapcsolatos jogokról,
ami biztosítja az Állami Nyomda számára a GPV leányvállalatként való konszolidációját, tehát az
árbevételt teljes egészében, míg az eredményt a tulajdoni aránynak megfelelıen veszik figyelembe az
Állami Nyomda-csoport konszolidált beszámolójában.
Ez bı egymilliárd forinttal megdobja majd a cég exportárbevételét, amely tavaly valamelyest
meghaladta a 2,8 milliárd forintot, azaz a tavalyi 21 százalékról akár 30 százalék közelébe is
emelkedhet a nyomda külföldrıl származó bevételeinek aránya.
A tranzakció zárása egyéb zárási feltételek mellett, a román versenyhivatali engedély kézhezvétele
után, legkésıbb november 30-áig várható.
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ÁLLAMI NYOMDA BUYS 50% STAKE IN ROMANIAN PEER
Hungarian printing company Állami Nyomda purchased a 50% stake in Romanian peer GPV Mail
Services from DBR Holdings for €1.5-2.2 million, depending on earnings. The transaction price is
linked to the success of GPV's planned new contracts as well as EBITDA in 2010. The deal must still
be approved by the Romanian competition authority, but is expected to be closed by November 31,
2010. GPV Mail Services had revenue of €4.3 million and EBITDA of €446,000 in 2009. It provides
secure data processing, mass mailings and billing services. Banks account for 48% of its client
portfolio, utilities companies for 25% and financial service providers for 13%. It counts three of
Romania's biggest banks among its business partners. Állami Nyomda already owns 50% of another
Romanian company, Tipo Direct. Hungary's Díjbeszedı Holding, a billing contractor, also owns a
stake in Tipo Direct. Állami Nyomda and Díjbeszedı Holding have a strategic cooperation agreement
for Romania and Moldavia. The company aims to expand its production capacity and market share in
Romania with its latest acquisition.
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Az Állami Nyomda megvásárolta a GPV Mail Services S.R.L. bukaresti nyomdaipari társaság 50
százalékát a DBR Holding S.A.-tól. Az adásvételi szerzıdést pénteken írta alá az Állami Nyomda és a
magyar Díjbeszedı Holding Zrt., a GPV Mail Services S.R.L. tulajdonosa. A tranzakció értéke 1,52,2 millió euró között van a GPV 2010-re tervezett új szerzıdéseinek sikerétıl és a 2010-es év
EBITDA értékétıl függıen. Az adásvételt a román versenyhivatalnak is jóvá kell hagynia, a
tranzakció zárása 2010. november 31-ig várható. Az új akvizícióval együtt az Államai Nyomda
jelentısen növeli gyártási kapacitásait és piaci részesedését Romániában.
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ÁLLAMI NYOMDA BUYS HALF OF GPV MAIL
Hungarian official document printer Állami Nyomda has purchased a 50% stake in Romanian direct
marketing and invoice management company GPV Mail Services for EUR1.5-2 million, Napi
Gazdaság writes.
GPV realised EUR4.3 million revenues and has an Ebitda of EUR446,000 last year.
The Bucharest-based company services banks, financial and utility companies. Állami Nyomda
already has a subsidiary in Romania: Tipo Direct in Cluj-Napoca.
Synergies can be utilised because the two Romanian subsidiaries use compatible technologies, Napi
Gazdaság writes.
Állami Nyomda bought the stake in GPV from Hungarian invoice manager Díjbeszedı Holding, the
other owner of Tipo Direct. The two companies also signed a co-operation agreement for Romania and
Moldavia.
The deal will increase Állami Nyomda's exports from the Ft 2.8 billion it made last year by over Ft 1
billion. The share of exports in total revenues will increase from 21% to up to 30%.
The transaction will be completed by November 30 at the latest, after the Romanian competition office
approves it. (NG p.13)

