Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és tisztelt Plotinus
részvényesek!

A DAVID Gerincklinika Zrt, a PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság 96,7%-os tulajdonában álló társaság 2012. szeptember 17-én pályázatot
nyújtott be „DAVID Életmód Központ létrehozása Miskolcon” címmel az „Egészségügyi
turizmus szolgáltatásainak fejlesztése a konvergencia régiókban” című pályázati kiírásra.
Pályázati azonosítónk ÉMOP-2.1.1/E-12-2012-0005.
A pályázat során egy véleményünk szerint előremutató, és az Észak-Magyarországi régió
humán-egészségügyi helyzetére pozitív hatást gyakorló kb. 1,5 milliárd forintos projektet
szerettünk volna megvalósítani, mintegy 500 millió forintos önerő mellett.
2013. január 17-én pályázatunkat elutasították, és jelentősen csökkentett tartalommal
tartaléklistára helyezték. Január 26-án megküldtük kifogásunkat a tisztelt ügynökség jogi
főosztályához, melyet 2013. február 6-án iktattak, 134 nappal ezelőtt. A kifogással azért
éltünk, mert a költségcsökkentést, amely alapvetően a diagnosztikai műszereket érintette, nem
éreztük indokoltnak. Egyértelmű, hogy ahhoz, hogy a programokat szűrésre tudjuk alapozni,
illetve állapotfelmérést végezhessünk, szükség van a diagnosztikai berendezésekre. Annak
érdekében, hogy komplett állapotfelmérést végezhessünk, amelynek keretében a lehető
legtöbb problémát kiszűrjük, önmagában az orvosi személyzet nem elegendő, csak ha a
megfelelő infrastrukturális háttér is rendelkezésre áll. Így kijelenthető, hogy a pályázati
felhívás fenti feltételének teljesítése diagnosztikai berendezések nélkül nem teljesíthető, az
útmutató kifejezetten megengedi beszerzésüket. A központ jellemzően komplex egészségügyi
szolgáltatást nyújt, melynek a diagnosztika elengedhetetlen része.
Ezt követően, 2013. január 28-án kértük az értékelési pontszámunk javítását is, mivel a
közreműködő szervezettől kapott két értékelőlap a szakmai pontszámok tekintetében 80,
illetve 89 pontos értéket mutatott. Ez alapján pályázatunk átlagos pontszáma 84,5 pont lenne.
Tudomásunk szerint összesen két értékelő értékel, és a két értékelés átlaga az elért pontszám.
Pályázati szakértőnk szerint, ha a két értékelés között 20%-nál kisebb az eltérés akkor az így
kialakult átlag a végleges pontszám. Ennek ellenére az Egységes Monitoring Információs
Rendszerben esetünkben 80 elért pont szerepelt. Véleményünk szerint a pályázat végső
pontszáma hibásan került megállapításra és ez közrejátszhatott a pályázatra vonatkozó
elutasító döntés meghozatalában. Ennek megfelelően kértük pontszámunk felülvizsgálatát és
javítását, és amennyiben ez alapján a pályázat rangsorolása változik, a támogatás megítélését.
Az egyik vezető internetes hírportál állításai alapján kirajzolódó igen sajátos nemzeti
összefogásnak reményeink szerint nem volt köze kifogásaink alapjához.
http://www.origo.hu/gazdasag/20130222-unios-palyazatok-bundagyanu-az-nfu-eljarasaban.html
http://www.origo.hu/gazdasag/20130326-gyanus-unios-palyazat-gyurcsany-miniszteret-ficsor-adamothoztak-helyzetbe.html

A David Gerincklinika Zrt. anyacége, a Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. több, mint 300 magyar
tulajdonossal rendelkező tőzsdei társaság, amely saját működése során is próbál a lehető
legátláthatóbban, legprudensebben működni. Tulajdonosaink érdekeit elsődlegesen szem előtt
tartva így a Plotinus Vagyonkezelő Nyrt. vezetőségének nincs más választása, mint nyílt
levélben felkérni az NFÜ-t és NFM-et, hogy minél hamarabb megnyugtatóan tisztázzák a
helyzetet, ugyanis a folyamatosan fennálló jogbizonytalanság és kiszámíthatatlanság
megnehezíti Társaságunk működését – hiszen tervezésünket lehetetlenné teszi – zavarokat
okoz a tőkeallokációban, így összes részvényesünknek károkat okoz, s minél tovább áll fenn a
jelenlegi helyzet annál nagyobbakat.
Így fentiek alapján tisztelettel kérjük a nemzeti címzetteket, hogy a döntés minőségétől
függetlenül a lehető legkorábban vessenek véget a bizonytalanságnak, hogy társaságaink
minél kiszámíthatóbb módon tudjanak dolgozni, működni, és mindannyiunk érdekében a
magyar gazdaság erősödésén munkálkodni!
Az elmúlt időszakban több megkeresést kaptunk részvényeseinktől leányvállalatunk
pályázatával kapcsolatban. Sajnos a kérdésekre a fentieknek megfelelően nem tudunk
válaszolni. Amennyiben a pályázati szervek döntést hoznak, arról azonnal tájékoztatni fogjuk
őket. Tájékoztatjuk továbbá tisztelt befektetőinket, hogy a bizonytalanság legjobb szándékunk
és törekvésünk ellenére hosszabb időn keresztül is fennállhat, és így, a lehető legóvatosabb
megközelítéssel az egy részvényre jutó módosított saját tőke számításánál a leányvállalat
függő pályázatát személyes értékelésünk alapján a konkrét válasz megérkeztéig – éppúgy,
mint eddig – nulla értékkel vesszük figyelembe.
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