Melléklet a Duna House Holding Nyrt. egyedi és konszolidált üzleti jelentéséhez – 2018. december 31.

FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉS
A DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest,
Gellérthegy utca 17.; Cg. 01-10-048384; továbbiakban „Társaság”) működése során maradéktalanul
betartja a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény („Ptk.”) és a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) rendelkezéseire,
a Budapest Értéktőzsde („BÉT”) szabályzataiban és a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) rendelkezéseiben
foglaltakat.
A Társaság szervezeti felépítését és működési feltételeit a mindenkor hatályos alapszabály, valamint
az egyes szervek ügyrendjei tartalmazzák, amellett, hogy a Társaság és egyes szerveinek működése
mindenkor megfelel a jelen Felelős Társaságirányítási Jelentésben foglalt elveknek és princípiumoknak.

I. Az igazgatóság működésének rövid bemutatása
A társaság ügyvezetéseként igazgatóság működik.
Az igazgatóság célkitűzésében és tevékenységében kiemelt jelentőségű a részvényesi érték, az
eredményesség és a hatékonyság növelése. Mindezeket oly módon megvalósítva, hogy a működés
maradéktalanul megfeleljen a külső előírásoknak és az üzleti etikának. Az igazgatóság hatáskörét
jogszabályok, a Társaság alapszabálya és az igazgatóság ügyrendje határozza meg.
Az igazgatóság hatáskörébe tartozik mindazon ügyekben való döntés, amely ügyek nem tartoznak a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, így különösen:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a Társaság rendes és rendkívüli közgyűléseinek összehívása; az igazgatóság ügyrendjének
elfogadása;
a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó
javaslat előterjesztése a felügyelő bizottság és a közgyűlés részére;
az ügyvezetésre, a Társaság vagyoni helyzetére és üzletpolitikájára vonatkozó jelentés
elkészítése és az éves rendes közgyűlés elé terjesztése;
döntés a Társaság általános üzlet- és fejlesztéspolitikai koncepciójáról, továbbá az éves és
középtávú tervéről;
döntés más társaság megszerzéséről, vagy alaptőkéje (törzstőkéje) egy részének
megszerzéséről és/vagy más társaság alapításáról;
az alaptőkének a közgyűlés felhatalmazó határozata alapján történő felemelése;
döntés hitelek felvétele, illetve kölcsönök nyújtása ügyében;
a saját részvények megszerzése a közgyűlés felhatalmazása alapján, azok elidegenítése;
döntés saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
a jogszabályokban előírt, a cégjegyzékbe bejegyzendő jogok, tények adatok cégbírósági
bejelentése;
a Társaság munkavállalóinak felhatalmazása a Társaság képviseletére az ügyek meghatározott
csoportjára nézve;

A társaság munkaszervezetét az igazgatóság alakítja ki. Az igazgatóság az ügyrendjét maga fogadja el.
Az igazgatóság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve, ha az igazgatóság ügyrendje
egyes kérdések vonatkozásában ettől eltérően rendelkezik.
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Az igazgatóság tagjait a közgyűlés választja meg, az igazgatósági tagsági jogviszony az elfogadással jön
létre. Az igazgatóságnak nincs független tagja, a Társaság függetlenséget kizárólag az ellenőrzési
funkciót ellátó felügyelő bizottsági tagoktól vár el
Az igazgatósági tagsági jogviszony megszűnik:
a)
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
b)
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,
c)
visszahívással,
d)
lemondással,
e)
az igazgatósági tag halálával,
f)
az igazgatósági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához s ükséges körben történő
korlátozásával, vagy
g)
az igazgatósági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A Társaság alapszabálya megengedi, hogy az igazgatóság tagjai betöltsenek vezető tisztségviselői,
illetve felügyelőbizottsági tagi megbízatást olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként
ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ennek elsődleges oka, hogy a Társaság
a DUNA HOUSE cégcsoport tagja, mely cégcsoporton belül további, a Társaságéval azonos
főtevékenységet folytató gazdasági társaságok is szerepelnek.
Az igazgatóság tagjai:
Gay Dymschiz, megbízatása 2015. március 31. napjától határozatlan időre szól.
Doron Dymschiz, megbízatása 2015. március 31. napjától határozatlan időre szól.
Máté Ferenc, megbízatása 2017. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.
Varga Zoltán, megbízatása 2017. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.
Nagy Jenő, megbizatása 2018. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.
A Társaság képviseletét az igazgatóság tagjai látják el.
Az igazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti joggal
ruházhatja fel. A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem ruházhatja át.
A Társaság cégjegyzésére az igazgatóság tagjai jogosultak az alábbiaknak megfelelően:
a)
Gay Dymschiz bármely másik igazgatósági taggal együttesen,
b)
Doron Dymschiz bármely másik igazgatósági taggal együttesen,
c)
Máté Ferenc vagy Gay Dymschiz-cel vagy Doron Dymschiz-cel együttesen,
d)
Varga Zoltán vagy Gay Dymschiz-cel vagy Doron Dymschiz-cel együttesen,
e)
Nagy Jenő vagy Gay Dymschiz-cel vagy Doron Dymschiz-cel együttesen
az aláírási címpéldányban vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintában foglaltak szerint. Az
igazgatóság elnökét maga választja tagjai közül.
Jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás
közötti
feladatés
hatáskörmegosztásról, ideértve a munkáltatói jogok gyakorlását is, az igazgatóság által elfogadott
ügyrend rögzíti.
Az igazgatóság tagjai a Társaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
Az igazgatóság ülését összehívhatja az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság tagja az ok és cél
megjelölésével. Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Az igazgatóság elnöke vezeti az igazgatóság ülését,
kijelöli az igazgatósági ülésről szóló jegyzőkönyv vezetőjét, elrendeli a szavazást és megállapítja annak
eredményét. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az éves rendes közgyűlés minden évben napirendjére tűzi az igazgatóság előző üzleti évben végzett
munkájának értékelését, és határoz az igazgatóság részére megadható felmentvény tárgyában.
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II. Az igazgatóság és a menedzsment közti felelősség- és feladatmegosztás bemutatása
Az igazgatóság ülései között a Társaság operatív irányítását a Társaság igazgatósági tagjai közül Doron
Dymschiz, Gay Dymschiz és Máté Ferenc látják el, míg a Társaság stratégiai irányításában Gay Dymschiz
és Doron Dymschiz igazgatósági tagok vesznek részt.
Az operatív vezetés az ügyek intézését a jogszabályok, az alapszabály, az igazgatóság ügyrendje, a
közgyűlés és az igazgatóság határozatai által meghatározott keretek között, egyéni felelősséggel végzi.
Az operatív vezetés hatáskörét a társaság belső ügyintézése körében annak vezetőire és dolgozóira
munkaköri leírással általánosan vagy eseti rendelkezéssel átruházhatja, azzal hogy a menedzsment
tagjai esetleges igazgatósági tagságból eredő jogkörének korlátozása harmadik személyekkel szemben
joghatállyal nem bír.
Az igazgatóság elnökét, akadályoztatása esetén Gay Dymschiz igazgatósági tagot illeti meg a döntési jog
minden olyan ügyben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy az igazgatóság hatáskörébe.
Az igazgatóság elnöke végrehajtja a meghozott igazgatósági határozatokat és döntéseket, irányítja a
társaság tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátását.

III. A felügyelőbizottság működésének rövid bemutatása
A Társaságnál a kettős irányítás struktúráját követve felügyelő bizottság működik, mely a Társaság
ügyvezetésének és üzletvitelének ellenőrzését látja el. A felügyelő bizottság valamennyi tagjára
maradéktalanul érvényesül a függetlenség elve
A felügyelőbizottság legalább 3 tagból áll.
A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
A felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés választja. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az
elfogadással jön létre.
Megszűnik a felügyelőbizottsági tagsági jogviszony:
a)
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b)
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c)
visszahívással;
d)
lemondással;
e)
a felügyelőbizottsági tag halálával;
f)
a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g)
a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A felügyelőbizottság hatásköre és feladatai többek között a következők:
a) az igazgatóság ellenőrzése
b) a közgyűlés elé terjesztett valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, valamint a felelős
társaságirányítási jelentés véleményezése
c) a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolójának és az
igazgatóságnak a Társaság adózott eredményének felhasználására vonatkozó javaslatának
véleményezése
d) a Társaság belső ellenőrzési rendszerének felállítása, belső ellenőrzés irányítása, megvalósítása
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A felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az
igazgatóság tagjaitól és a munkavállalóktól felvilágosítást kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát,
valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelőbizottság a vezető
tisztségviselőktől, a Társaság vezető állású munkavállalóitól felvilágosítást kérhet.
A Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámolójáról a közgyűlés csak a
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
Legalább 21 nappal az éves rendes közgyűlést megelőzően, de minden esetre a vonatkozó törvények
szerinti időben, a felügyelőbizottság a feladatkörébe tartozó kérdésekkel kapcsolatos megállapításairól
írásos jelentést készít a közgyűlés részére.
Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, alapszabályba,
illetve a közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a társaság, vagy a részvényesek
érdekeit, összehívja a közgyűlés rendkívüli ülését és javaslatot tesz annak napirendjére.
A felügyelőbizottság testületként jár el. Tagjai közül elnököt saját maga választ.
A felügyelőbizottság határozatképes, ha tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van. Tagjai
személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelő bizottsági tevékenységben nincs helye. A
tagokat e minőségében a Társaság részvényesei, illetve munkáltatója nem utasíthatja. A
felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.
A felügyelőbizottság ügyrendjét maga határozza meg, melyet a közgyűlés hagy jóvá. Szükség szerint, de
évente legalább négy alkalommal ülésezik.
Ellenőrzési feladattal bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja
tagjai között.
A felügyelőbizottság az általa szükségesnek tartott időpontokban ül össze, de legalább évente négy
alkalommal. A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve ha
a felügyelőbizottság ügyrendje másképp rendelkezik.
A felügyelőbizottság tagjai:
Redling Károly, megbízatása 2017. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.
Sándorfi Balázs, megbízatása 2017. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.
Dr. Martin Hajdu György, megbízatása 2017. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.

IV. Az auditbizottság működésének rövid bemutatása
Az auditbizottság a Társaság felügyelőbizottságának munkáját segítő véleményező, értékelő és
javaslattevő funkciókat gyakorló testület. Hatáskörét jogszabályok, a Társaság alapszabálya, közgyűlési
határozatok, valamint az ügyrendje határozza meg.
Az auditbizottság három tagból áll, akiket a közgyűlés a felügyelőbizottság tagjai közül választ. Az
auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendelkeznie.
Az auditbizottság hatáskörébe tartozik:
a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámoló véleményezése;
a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon
követése;
c)
javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
d)
a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összeférhetetlenségi és függetlenségi
előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – a
felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; valamint

a)
b)
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e)

a felügyelőbizottság munkájának segítése a p énzügyi beszámolási rendszer megfelelő
ellenőrzése érdekében.

Az auditbizottság tagjai:
Redling Károly, megbízatása 2017. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.
Sándorfi Balázs, megbízatása 2017. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.
Dr. Martin Hajdu György, megbízatása 2017. április 20. napjától 2019. május 31. napjáig szól.

V. Állandó könyvvizsgáló
A Társaság állandó könyvvizsgálóját a közgyűlés választja.
A függetlenség elvét szem előtt tartva nem töltheti be ezt a tisztséget Társaság részvényese, vezető
tisztségviselője (az igazgatóság tagja), a felügyelőbizottság tagja, ezek hozzátartozója, továbbá a
Társaság munkavállalója, e jogviszonya fennállása idején és annak megszűnésétől számított három évig.
A könyvvizsgáló választása határozott időre, legfeljebb azonban 5 évre szól. A könyvvizsgáló
újraválasztható. Megbízása a közgyűlés döntése alapján visszahívással, a könyvvizsgálóval kötött
szerződésben szereplő időtartam lejártával, törvényben szabályozott kizáró ok beálltával, illetve a
könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával szűnik meg.
A könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független
könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója megfelel-e
a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
A Társaság állandó könyvvizsgálója a jelen Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásának időpontjában:
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca
2/A. C. ép.; Cg. 01-09-867785).
Személyében felelős könyvvizsgáló: Kékesi Péter (1158 Budapest, Neptun u. 90.)
Az állandó könyvvizsgáló megbízatása 2018. június 1. napjától 2019. május 31. napjáig szól.
A Társaság a beszámolót elfogadó közgyűlésre meghívja a könyvvizsgálót.
A könyvvizsgáló nem végzett a Társaság számára auditálási tevékenységen kívül egyéb tevékenységeket

VI. Közzétételi politika
A Társaság kiemelt figyelmet fordít a transzparencia elvére és a részvényesek és jövendő befektetők
pontos, gyors, a megfelelő gazdasági döntéseket megalapozó tájékoztatására. A Társaság közzétételi
politikája erre tekintettel figyelemmel van a Tpt., valamint a BÉT idevonatkozó szabályzatainak
előírásaira.
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Az információ szolgáltatás során a Társaság biztosítja, hogy minden részvényes és minden piaci szereplő
egyenlő bánásmódban részesüljön. A Társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei biztosítják, hogy a
közzétételre szánt információk a lehető legrövidebb időn belül közzétételre kerüljenek.
Az igazgatóság minden évben a rendes közgyűlésen tájékoztatást ad az adott üzleti év stratégiai, üzleti
célkitűzéseiről, a fő tevékenységével, az üzleti etikával kapcsolatos irányelveiről. A közgyűlés számára
készített előterjesztést, majd a közgyűlés által elfogadott határozatot a Társaság a nyilvánosságra
hozatali szabályoknak megfelelően közzéteszi.
A Társaság a közgyűlését megelőzően legalább huszonegy nappal a honlapján nyilvánosságra hozza
a)
az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára
vonatkozó összesített adatokat, (ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön
összesítéseket),
b)
a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó
felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat, és
c)
a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem
küldték meg a részvényeseknek.
A Társaság részletes – a tevékenységének jellegéből adódó kockázatok minden típusára kiterjedő –
kockázatkezelési szabályokkal rendelkezik. A Társaság által követett kockázatkezelési gyakorlatról az
éves jelentés ad tájékoztatást.

VII. Részvényesi jogok gyakorlása
A Társaság igazgatósága gondoskodik arról, hogy a részvényesek mindig a megfelelő időben jussanak
hozzá a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz, ezt közzétételi politikájának betartásával is
elősegíti a pontos, határidőben történő megfelelő információátadást.
Az igazgatóság a részvényesek részére köteles a Társaságra vonatkozóan felvilágosítást adni a vonatkozó
jogszabályokkal és az alapszabályban meghatározottakkal összhangban. A felvilágosítást az igazgatóság
írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
Az igazgatóság megtagadhatja a részvényes részére a kért felvilágosítás megadását, ha ez a társaság
vagy kapcsolt vállalkozásai üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.
A Társaság a részvénystruktúrájában a névértékkel azonos szavazatszám elvét alkalmazza, a
részvényekhez azonos jogok fűződnek azzal a kivétellel, hogy a dolgozói részvények osztalékelsőbbséget
biztosítanak a részvényesek részére.
A Társaság részvénykönyvét a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (KELER) vezeti, amelyben
nyilvántartja a részvényes – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő – nevét, lakóhelyét
vagy székhelyét, részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek
darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét. Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat
változik meg, amelyet a részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait az ügyvezetés
módosítja.
A Társaság a KELER, illetve értékpapír számlavezetésre feljogosított szervezetek által kiállított
értékpapírszámla-kivonatot, illetve a KELER eljárási rendje szerint lefolytatott tulajdonosi megfeleltetést
fogadja el a részvénytulajdon igazolásául.
A részvényesek a közgyűlésen való részvételi és szavazati jogaikat személyesen vagy
meghatalmazottak útján gyakorolhatják. A részvényes szavazati jogát a közgyűlést megelőzően postai
úton nem gyakorolhatja.
A közgyűlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a részvényesi
meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe tulajdonosi megfeleltetés útján bejegyezzék.
A

oldal: 6 összes: 17

Melléklet a Duna House Holding Nyrt. egyedi és konszolidált üzleti jelentéséhez – 2018. december 31.

közgyűlést megelőző részvénykönyvi bejegyzés időpontjára valamint a vonatkozó egyéb határidőkre
(pl. részvénykönyv lezárása) a Ptk., illetve az egyéb vonatkozó szabályzatok (pl. a KELER Zrt. Általános
Üzletszabályzata) mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak.
A Társaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a
Társaság fennállása alatt a Ptk-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből,
illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.

VIII. Közgyűlés
A közgyűlés a Társaság legfőbb döntéshozó szerve.
A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a Társaság székhelyére vagy az igazgatóság által
meghatározott más helyre (éves rendes közgyűlés). Az éves rendes közgyűlést az erre vonatkozó
jogszabályok szerint megkövetelt időpontban kell megtartani.
Az éves rendes közgyűlés jóváhagyja a társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti
beszámolóját és dönt az adózott eredmény felhasználásáról.
A közgyűlést a Társaság igazgatósága meghívó közzétételével hívja össze, illetve gondoskodik a
közgyűlésre szóló meghívónak a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőző
közzétételéről a társaság honlapján.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok
több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt
közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől
függetlenül határozatképes. A nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább tíz
napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
A Társaság alapszabálya az alábbiakat sorolja a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe:
a)
döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról (kivéve, ha jogszabály, illetve a
T ársaság alapszabálya másképp rendelkezik),
b)
döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról,
c)
a társaság átalakulásának, egyesülésének, szétválásának és jogutód nélküli megszűnésének
elhatározása,
d)
az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a
megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, illetve döntés a könyvvizsgálóval
kötendő szerződés legfőbb feltételeinek meghatározásáról,
e)
döntés az igazgatósági tagok, felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók
hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról,
f)
a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti beszámoló jóváhagyása és döntés az
adózott eredmény felhasználásáról,
g)
az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták,
osztályok átalakítása,
h)
döntés az átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátásáról,
i)
döntés az alaptőke felemeléséről,
j)
döntés az igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke felemelésére,
k)
döntés az alaptőke leszállításáról,
l)
döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság
felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására,
m)
döntés a részvények tőzsdéről való esetleges kivezetésének kérelmezéséről,
n)
döntés az igazgatóság felhatalmazásáról saját részvény megszerzésére,
o)
döntés az igazgatóság tagjai részére megadható felmentvény tárgyában,
p)
döntés a társaságirányítási jelentés elfogadásáról.
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Ezen felül a közgyűlés kitárólagos hatáskörébe tartozik a döntés meghozatal minden olyan kérdésben,
amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
Amennyiben vonatkozó jogszabályok vagy a Társaság alapszabálya másként nem rendelkezik, a
közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az igazgatóság elnöke bármely személyt meghívhat a társaság közgyűlésére, és számára véleményezési,
hozzászólási jogot biztosíthat, ha véleménye szerint e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve
elősegíti a részvényesek tájékoztatását, és a közgyűlési döntések meghozatalát.
A közgyűlésen jelenléti ívet kell készíteni a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint. A jelenléti ívet a
közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

IX. Javadalmazási nyilatkozat
A Társaság alapszabálya szerint a közgyűlés jogosult határozni az igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági
tagok és az audit bizottsági tagok részére fizetendő díjakról. A testületi tagok díjazását a társaság éves
beszámolója tartalmazza.
Az igazgatóság a vezetés munkáját folyamatosan értékeli. A vezetők javadalmazásának kialakult
rendszere van, amely jelenleg alapfizetésből és esetleges prémiumból áll. A társaságnál részvényalapú
javadalmazási rendszert működtet a vonatkozó belső szabályozásnak megfelelően.
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Felelős Társaságirányítási Jelentés
a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való
megfelelésről
A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével nyilatkozik
arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások („FTA”)
meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata
során milyen mértékben alkalmazta.
A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok
felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FTA-ban foglalt bizonyos
elvárásoknak, továbbá könnyen összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje
A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz
esetén külön megjegyzésben rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az
adott ajánlást.
Azonosító

Állítás

Igen

A 1.1.1

A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó
szervezeti egység működik, vagy erre kijelölt személy látja
el ezen feladatokat.

X

A 1.1.2

A
társaság
alapszabálya
megtekinthető.

honlapján

X

A 1.1.4

Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a
részvényesek
számára
a
távollétükben
történő
joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak
módjait
és
feltételeit,
ideértve
a
szükséges
dokumentumokat is.

X

A 1.2.1

A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján
közzétette a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes
szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat.

A 1.2.2

A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy
mely napra vonatkozóan állapítják meg az adott társasági
eseményen
való
részvételre
jogosultak
körét
(fordulónap), továbbá azt a dátumot, amely napon
utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való
jogosultságot biztosító részvényekkel.

X

A 1.2.3

A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal
lehetővé tette a részvényesek minél nagyobb számban
való megjelenését.

X

A 1.2.6

A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely
közgyűlésre értékpapírszámlánként külön képviselőt
jelölhessen ki.

X

A 1.2.7

A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az
igazgatóság
határozati
javaslatán
túlmenően
a
felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a
részvényesek számára.

X

A 1.3.3

A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő
részvényesek felvilágosítás iránti, észrevétel tételi és
indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem
támasztott, kivéve a közgyűlés szabályszerű és
rendeltetésszerű
lebonyolítása
érdekében
hozott
intézkedéseket.

X

A 1.3.4

A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő
válaszadással biztosította a jogszabályi, valamint a

X

a

társaság

Nem

Megjegyzés

X
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tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és
nyilvánosságra hozatali elvek betartását.

A 1.3.5

A társaság honlapján a közgyűlést követő három
munkanapon belül közzétette azokra a kérdésekre
vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság
testületeinek jelenlévő képviselői, vagy könyvvizsgálója
nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette
tájékoztatását
a
válaszadástól
való
tartózkodás
indokairól.

X

A 1.3.7

A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot
tett a közgyűlés felfüggesztésére, ha a közgyűlés
napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat
érkezett, amelyet a részvényesek nem tudtak a közgyűlést
megelőzően megismerni.

X

A 1.3.8.1

A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási
eljárást a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági
tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos
döntésnél.

X

A 1.3.8.2

A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők
és felügyelőbizottsági tagok esetén a társaság
tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét
illetően.

X

A 1.3.9

Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi
pontok megtárgyalását megelőzően a közgyűlés külön
határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás
egyes pontjairól külön-külön, vagy összevont, illetve
bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal
kíván-e dönteni.

X

A 1.3.10

A 1.5.1.1

A 1.5.1.2

A 1.5.1.3

A 1.5.1.4

A 1.5.2.1

A társaság a határozatokat, valamint a határozati
javaslatok ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal
kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is
tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő
30 napon belül közzétette.
Az
igazgatóság/igazgatótanács,
illetve
az
igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság
irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az
igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a
menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására
vonatkozóan.
A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának
megállapításánál figyelembe vették a tagok feladatait, a
felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság
milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve,
hogy milyen a társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.
Az
igazgatóság/igazgatótanács,
illetve
az
igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból felállított bizottság
által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a
felügyelőbizottság véleményezte.
Az
igazgatóság/igazgatótanács,
valamint
a
felügyelőbizottság tagjainak javadalmazására vonatkozó
elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön
napirendi pontban hagyta jóvá.
Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a
menedzsment
teljesítményének
ellenőrzése
és
javadalmazásának megállapítása.

A kérdéses
esemény nem
fordult elő az
előző üzleti évben,
de annak
megfelelő kezelése
biztosítva van.

A kérdéses
esemény nem
fordult elő az
előző üzleti évben,
de annak
megfelelő kezelése
biztosítva van.
A kérdéses
esemény nem
fordult elő az
előző üzleti évben,
de annak
megfelelő kezelése
biztosítva van.

X

X

X

X
X
X
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A 1.5.2.2
A 1.5.3.1

A 1.5.3.2

A 1.5.4

A 1.5.5

A 1.5.6

A 1.6.1.1
A 1.6.1.2

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő
juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön
napirendi pontban hagyta jóvá.
A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a
közgyűlés jóváhagyta.
A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos
közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek részletes
tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak
szerint)
A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy
az ne kizárólag a részvényárfolyamok rövid távú
maximalizálására ösztönözzön.
A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű
javadalmazási
rendszer
van
érvényben
és
nincs
részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem.
Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a
menedzsment tagjainak javadalmazási elveiről és a
tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást
("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően
irányadó ágazati jogszabályok által elvárt tartalommal és
részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a
közgyűlés elé terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban
bemutatták
az
igazgatóság/igazgatótanács
és
a
felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az
irányelveket, amelyek alapján a tevékenységüket értékelik,
és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az
igazgatóság/igazgatótanács
és
a
felügyelőbizottság
testületi szintű javadalmazására vonatkozó információk
közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb
juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek
ismertetése és ezek lényeges változásai az előző pénzügyi
évvel való összehasonlításban.
A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az
elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.
A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok,
és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki.

A 1.6.2.1

A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra
vonatkozó belső szabályozással, amely kiterjed az Ajánlások
1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére.

A 1.6.2.2

A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal
szempontjából jelentős események minősítésére.

A 1.6.2.3

Az igazgatóság felmérte
folyamatok hatékonyságát.

a

nyilvánosságra

A 1.6.2.4

A társaság a nyilvánosságra hozatali
vizsgálatának eredményét közzétette.

X
X
X
X
X

X

X
X

X

A nyilvánosságra
hozatali
folyamatok
felmérése és a
vonatkozó belső
szabályzatok
felülvizsgálata
folyamatban van a
társaságnál.

X

hozatali

X

folyamatok

X

A nyilvánosságra
hozatali
folyamatok
felmérése és a
vonatkozó belső
szabályzatok
felülvizsgálata
folyamatban van a
társaságnál.
A nyilvánosságra
hozatali
folyamatok
felmérése és a
vonatkozó belső
szabályzatok
felülvizsgálata
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folyamatban van a
társaságnál.
A 1.6.3

A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát.

X

A 1.6.4

A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti
etikáját és az egyéb érdekeltekkel kapcsolatos irányelveit

A 1.6.5

A társaság éves jelentésében, illetve honlapján
nyilvánosságra hozza az igazgatóság, felügyelő bizottság
és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutásáról szóló
információkat.

A 1.6.6

A
társaság
nyilvánosságra
hozta
a
megfelelő
információkat
az
igazgatóság/igazgatótanács,
a
felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek
értékeléséről és a tárgyévi változásokról.

A 1.6.7.1

A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak
megfelelően
nyilvánosságra
hozta
javadalmazási
irányelveit.

X

A 1.6.7.2

A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak
megfelelően
nyilvánosságra
hozta
javadalmazási
nyilatkozatát.

X

A 1.6.8

A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a
belső
kontrollok
rendszerére,
továbbá
a
főbb
kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó
tájékoztatását.

X

X

A társaság
nyilvánosságra
hozta stratégiáját,
ugyanakkor üzleti
etikáját és az
egyéb
érdekeltekkel
kapcsolatos
irányelveit nem
tette közzé.

X

Ezeket az
információkat a
Társaság nem teszi
közzé külön a
honlapján

X

A 1.6.9.1

A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes
személyeknek
a
társaság
részvényei
értékpapír
kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.

X

A 1.6.9.2

A társaság az igazgatóság, felügyelő bizottság és a
menedzsment tagok a társaság értékpapírjaiban fennálló
részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési
rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben és
a társaság honlapján feltüntette.

X

A 1.6.10

A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján
közzétette az igazgatóság tagjainak és a menedzsment

A társaság a
bennfentes
kereskedelemre
vonatkozó
jogszabályi
előírásokat
használja és
bennfentes
kereskedelemre
vonatkozó
szabályzattal
rendelkezik. Az
erre vonatkozó
irányelveket nem
tette közzé.
Nincs külön
feltűntetve. A
vezető
tisztségviselők és
menedzserek
ügyletei a
vonatkozó
jogszabályoknak
megfelelően
bejelentésre és
közzétételre
kerülnek.

X
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bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a
társaság működését befolyásolhatja.
A 2.1.1

A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket
tartalmaz a közgyűlés és az igazgatóság/igazgatótanács
feladatairól és hatásköréről.

A 2.2.1

Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel,
amely
meghatározza
az
ülések
előkészítésével,
lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal
kapcsolatos
teendőket,
valamint
az
igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb
kérdéseket.

A 2.2.2

A 2.3.1

A 2.4.1.1
A 2.4.1.2

A 2.4.2.1

A 2.4.2.2

A 2.4.3

A 2.5.1

A 2.5.2
A 2.5.3

A 2.6.1

A 2.6.2

A 2.6.3

A
társaság
honlapján
nyilvánosságra
hozta
az
igazgatótanács / felügyelő bizottság függetlenségével

X

A társaság a
testületi tagokkal
előre egyeztetett
időpontban
juttatta el az adott
ülés
előterjesztéseit.

X

Nem került
közzétételre.

X

A Társaság a
függetlenségre
vonatkozó

X
X
X

A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt
munkanappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés
előterjesztéseihez.

A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és
az ülésekről jegyzőkönyv készítését, az igazgatóság /
igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának,
határozatainak kezelését.
Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok
testületi ülésen való rendszeres, illetve eseti részvétele.
Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság
tagjainak jelölése és megválasztása átlátható módon történt,
a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben a
közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.
A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások
2.5.2 pontjában meghatározott elveknek.
A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott
testületi tagok megismerhessék a társaság felépítését,
működését, illetve a testületi tagként ellátandó feladataikat.
Az igazgatótanács / felügyelő bizottság rendszeres
időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a
függetlenség megerősítését kérte függetlennek tartott
tagjaitól.
A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek
biztosítják, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektíven
értékeli a menedzsment tevékenységét.

X

A társaság a
jelölésre
vonatkozó eljárást
nem hozta
nyilvánosságra. Az
igazgatósági tagok
díjazását a
közgyűlés hagyta
jóvá.

X

Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére
vonatkozó eljárást, a díjazás kialakításának elveit a
társaság nyilvánosságra hozza.

A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében
részletezi a bizottság működését, hatáskörét és feladatait,
valamint azokat az ügyintézési szabályokat és
folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelőbizottság
eljár.
Az
igazgatóság
előre
meghatározott
rendszeres
gyakorisággal ülést tartott.
Az igazgatóság ügyrendje rendelkezik az
előre
nem
tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő
eszközök útján történő döntéshozatalról.

X

Az igazgatósági
hatáskörök nem
részei a társaság
alapszabályának

X
X
X
X
X
X
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kapcsolatos irányelveit,
kritériumokat.

A 2.6.4

A 2.7.1

A 2.7.2

A 2.7.3

A 2.7.4

az

alkalmazott

függetlenségi

A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a
jelölését
megelőző
három
évben
a
társaság
igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget
töltött fel.
Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az
igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelőbizottságot /
auditbizottságot),
ha
a
társaság
(vagy
bármely
leányvállalata) valamely ügyletével kapcsolatban neki
(illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy
hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége
állt fenn, amely miatt nem független.
A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli
kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve
leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a
társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános
üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági
szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra.
A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit
bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz
tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment
tisztségre vonatkozó felkérést.
Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon
belüli információáramlásra, a bennfentes információk
kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek
betartását.

jogszabályi
előírásokat
használja, így
külön irányelveket
e vonatkozásban
nem alakított ki.

X

X

X

X
X

A 2.8.1

A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési
funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelő
bizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.

A 2.8.2

A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a
vizsgálatokhoz szükséges minden információhoz.

A 2.8.3

A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok
rendszerének működéséről.

A 2.8.4

A
társaság
rendelkezik
(compliance) funkcióval.

biztosítási

X

A 2.8.5.1

Az igazgatóság, vagy az általa működtetett bizottság
felelős
a
társaság
teljes
kockázatkezelésének
felügyeletéért és irányításáért.

X

A 2.8.5.2
A 2.8.6

A 2.8.7

A 2.8.8

megfelelőség

A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást
kapott a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.
Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek
bevonásával
kidolgozta
az
ágazati
és
társasági
sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket.
Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső
kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket, amelyek
biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok
kezelését, ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött
teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését.
A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer
beszámoltak az arra jogosult testületnek a belső kontroll

X

A Társaságnál a
belső ellenőrzési
funkciót az Audit
Bizottság és a
Felügyelőbizottság
közvetlenül látja el.
A Társaság ezzel
összefüggésben
belső audit tervet
nem fogadott el.

X

A Társaságnál
ilyen jelentés nem
készül.

X

X
X
X
X
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A 2.9.2

mechanizmusok
és
a
társaságirányítási
funkciók
működéséről.
Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót
megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal meghívta a
társaság könyvvizsgálóját.

X

Javaslatoknak való megfelelés szintje
A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).
Azonosító

Állítás

Igen

J 1.1.3

A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes
szavazati jogát távollétében is gyakorolhassa.

X

J 1.2.4

A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés
helyszínét és időpontját a kezdeményező részvényesek
indítványának figyelembevételével határozta meg.

X

J 1.2.5

A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a
szavazás eredményének egyértelmű, világos és gyors
megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét,
megbízhatóságát.

X

J 1.3.1.1

Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a
közgyűlésen képviseltette magát.

X

J 1.3.1.2

Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság
esetleges távolmaradásáról a közgyűlés elnöke még a napirendi
pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást adott.

X

J 1.3.2.1

A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság
közgyűlésein az igazgatóság/ igazgatótanács elnökének
kezdeményezésére
bármely
személy
hozzászólási
és
véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik,
hogy e személy jelenléte és véleménye szükséges, illetve
elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések
meghozatalát.

X

J 1.3.2.2

A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság
közgyűlésein a társaság napirendi pontok kiegészítését kérő
részvényeseinek
kezdeményezésére
bármely
személy
hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson.

X

J 1.3.6

A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a
részvényesek számára rövid, közérthető és szemléletes
összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves
működésével kapcsolatos lényeges információkat.

X

J 1.4.1

A társaság 10 munkanapon belül kifizette azon részvényesei
számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt,
illetve dokumentumot megadtak.

X

J 1.6.11

A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek
megfelelően angol nyelven is közzétette.

X

J 1.6.12

A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta
befektetőit működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről.

X

Nem

Megjegyzés

A kérdéses
esemény
nem fordult
elő az előző
üzleti
évben, de
annak
megfelelő
kezelése
biztosítva
van.
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J 2.9.1

A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek
kiszervezett szolgáltatásainak az igénybevétele esetén
követendő belső eljárásokról.

X
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