Felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat
Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1022 Budapest, Bég u. 3-5., a
továbbiakban: “Társaság”) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot teszi
közzé:
A Társaság a jelen jelentéssel és nyilatkozattal biztosítja, hogy tulajdonosai, befektetői, illetve minden egyéb piaci szereplő
számára az érthető és átlátható működést.
A Társaság a Felelős Társaságirányítás elveit a tulajdonában álló leányvállalatai körére is kiterjesztette. A továbbiakban a
Társaság megnevezés alatt a leányvállalatokat is értjük.

1.) AZ IGAZGATÓTANÁCS MŰKÖDÉSÉNEK RÖVID ISMERTETÉSE, AZ
IGAZGATÓTANÁCS ÉS A MENEDZSMENT KÖZTI FELELŐSSÉG ÉS
FELADATMEGOSZTÁS BEMUTATÁSA
A Társaság ügyvezető szerve – az igazgatóság és a felügyelő bizottság helyett – az egységes irányítási rendszert megvalósító
Igazgatótanács, amely öt természetes személy tagból áll. Az Igazgatótanács tagjai maguk közül egyszerű többséggel elnököt
választanak.
Az Igazgatótanács szükség szerint, de naptári évenként legalább három rendes ülést tart. Az Igazgatótanácsi ülések között nem
telhet el több mint három hónap.
Az Igazgatótanács ülését az Igazgatótanács elnöke hívja össze, az elnök akadályoztatása esetén az Igazgatótanácsot az
Igazgatótanács két tagja együttesen hívja össze.
Az Igazgatótanács bármely tagja írásban, az ok és a cél egyidejű megjelölése mellett kérheti az Igazgatótanács összehívását. Az
elnök ilyen esetben köteles az Igazgatótanács ülését az írásbeli kérelem benyújtásától számított 15 napon belülre összehívni. Ha
az elnök az ilyen kérelemnek a hozzá érkezésétől számított 5 napon belül nem tesz eleget, úgy az ülést az Igazgatótanács
bármely tagja közvetlenül hívhatja össze.
Az Igazgatótanács ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, ha azon valamennyi Igazgatótanácsi tag jelen van.
Az Igazgatótanács ülése határozatképes, ha szabályszerűen hívták össze, és azon a tagjai közül 3 jelen van.
Az Igazgatótanács határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza; szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Az Igazgatótanács - amennyiben az ügy eldöntését annak fontossága és sürgőssége indokolja - rendes ülésén kívül is hozhat
határozatot. Ebben az esetben a határozatképességet az Igazgatótanács teljes létszámának figyelembevételével kell
megállapítani.
A kivételes határozathozatal alkalmazására akkor kerülhet sor, ha azt az Igazgatótanács legalább két tagja támogatja.
Az Igazgatótanács tagjai szavazataikat írásban adják le aláírt fax-üzenet formájában vagy lapolvasóval rögzített és e-mailhez
mellékelt aláírt okirat vagy kézbesítővel megküldött eredetben aláírt okirat útján(elfogadás, elutasítás, tartózkodás).
Az elfogadó szavazatnak egyértelműen tartalmaznia kell a határozati javaslatban esetlegesen szereplő döntési alternatívára
történő utalást. Az Igazgatótanács tagjai csak a határozati javaslatban szereplő szövegszerű javaslatról szavazhatnak.
Amennyiben a szavazat feltételt vagy eltérő javaslatot tartalmaz, úgy az elutasításnak minősül.
Az Igazgatótanácsi tagok szavazatukat minden esetben a hiteles aláírási címpéldányukon vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintájukon szereplő aláírással megegyező aláírásukkal hitelesítik.
Amennyiben egyik javasolt változat sem szerzi meg a szükséges számú támogató javaslatot, úgy a kérdést a soron következő
testületi ülésen napirendre kell tűzni.
A kivételes határozathozatal során kialakult eredményről az Igazgatótanács tagjait az Igazgatótanács elnöke a szavazásra nyitva
álló határidő lejártát követő 3 munkanapon belül a szavazásról készült jegyzőkönyv és meghozott határozat megküldésével
írásban értesíti.
Az Igazgatótanács ügyrendje részletesen tartalmazza az Igazgatótanács hatáskörébe tartozó feladatokat.
A Társaság munkaszervezetét az Igazgatótanács irányítja. A Társaság alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a
Igazgatótanács gyakorolja.
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2.) Az igazgatótanács, audit bizottság feladata, valamint az egyes
tagok értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása
Az Igazgatótanács kizárólagos hatáskörébe tartozik
A Társaság alapító okiratának VII. pontjában kerül bemutatásra. Letöltési hely:
http://www.appeninnholding.com/charter/Appeninn_Nyrt_Alapszabaly_HU_20171221.pdf

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik
A Társaság alapító okiratának VIII. pontjában kerül bemutatásra. Letöltési hely:
http://www.appeninnholding.com/charter/Appeninn_Nyrt_Alapszabaly_HU_20171221.pdf

Vezető tisztségviselők és alkalmazottak munkájának értékelése
A Társaságnál Részvényjuttatási Program működik, mely objektív és szubjektív értékelési elemek alapján a Társaság valamennyi
vezetője, illetve munkavállalója részére biztosítja a motivált munkavégzést.
Az objektív értékelés alapja az alább meghatározásra kerülő mutatók egyike, melyek bázisidőszak adatához való elmozdulása
kerül értékelésre.
A mutatók
az üzemi eredmény deviza kötelezettség átértékelés nélkül, illetve
az átlagos üzemeltetési költség (HUF/nm/hó).
Az egyes mutatókhoz meghatározásra került célértékek az alábbiak:
az üzemi eredmény deviza kötelezettség átértékelés nélkül elnevezésű mutató esetében a bázisidőszak adatához viszonyított
10%-os emelkedés, illetve
az átlagos üzemeltetési költség (HUF/nm/hó) mutató esetében a bázisidőszak adatához viszonyított 5%-os csökkenés.
Az objektív értékelés bázisidőszaka az értékelésre kerülő évet megelőző év.
A mutatószámok bázisidőszaki értéke a Társaság nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerint összeállított éves
beszámolója, a tárgyidőszaki értéke pedig a Társaság nemzetközi számviteli sztenderdek (IFRS) szerint összeállított és a
tárgyévet követő év február utolsó napjáig közzétett gyorsjelentése alapján kerül meghatározásra.
Amennyiben a Társaság nem készít az adott tárgyidőszakra vonatkozóan gyorsjelentést, úgy az objektív súlyt a Q3-as jelentés
számaiból kell kalkulálni a következő képlet szerint: (Q3 adat/3)x4.
Ha az objektív célként meghatározott célérték teljesül, úgy az objektív teljesítményértékelés során az objektív súly szorzóértéke
1, ha nem teljesül, akkor pedig 0.
A szubjektív teljesítmény - az Igazgatóság esetében nem alkalmazandó - a Társaság Részvényjuttatási Programjának 1. számú
mellékletében szereplő Teljesítményértékelő sablon kitöltésével minden negyedévre, az adott negyedévet követő hónap végéig
értékelésre kerül. Az adott negyedéves szubjektív értékelés a Jogosult, illetve a felette munkáltatói jogkört gyakorló személy,
vagy testület megítélésének átlaga alapján kerül meghatározásra. A szubjektív súly értéke 0-100% között változik és ennek
megfelelően módosul a szubjektív teljesítményértékelés során juttatandó bónusz értéke.
A részvényjuttatás mennyiségének megállapítása a negyedéves értékelések átlageredménye alapján történik.

3.) Az igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment
tagjainak bemutatása, a bizottságok felépítésének ismertetése
A Társaság a egységes irányítási rendszerű részvénytársaság formájában működik, így a Társaságnál Felügyelő Bizottság nem
működik, az Igazgatótanács látja el egységesen a Társaság ügyvezetési és ellenőrzési feladatait is.
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4.) Az Igazgatótanács tagjai ( 2017. 01.01. - 2017.12.31.)
ifj. Ádámosi György
(anyja neve: Eszes Franciska, lakcíme: 9050 Appenzell, Salde 8., Svájc)
tagság kezdete:
2014. január 17.
tagság vége:
határozatlan
Juhász Sándor
(anyja neve: Kalivoda Viktória, lakcíme: 1165 Budapest, Farkasszőlő utca 53.)
tagság kezdete:
2017. december 21.
tagság vége:
határozatlan
Kovács Attila Gábor (Független)
(anyja neve: Kostyalik Magdolna, lakcíme: 1026 Budapest, Bimbó ót 130.)
tagság kezdete:
2016. április 15.
tagság vége:
határozatlan
Prutkay Zoltán
(anyja: Herczeg Judit, lakcím: 1101 Budapest, Albertirsai út 6.)
tagság kezdete:
2015. április 30.
tagság vége:
határozatlan
Székely Gábor (Független)
(anyja neve: Szalai Katalin Eszter, lakcím: 2750 Nagykőrös, Filó L. u. 20.)
tagság kezdete:
2010. március 12.
tagság vége:
határozatlan
Szabó Balázs (Független)
(anyja neve: Karancsy Éva, lakcíme: 1025 Budapest, Karszt u. 5.)
tagság kezdete:
2012. április 10.
tagság vége:
2017. december 21.
Éder Lőrinc (Független)
(anyja neve: Nagy Judit, lakcím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. 2. emelet 2a.)
tagság kezdete:
2010. március 12.
tagság vége:
2017. december 21.

5.) Audit Bizottság (2017. 01.01. - 2017.12.31.)
A Társaságnál három tagú Audit Bizottság működik, aminek tagjait a közgyűlés választotta meg.
Az Audit Bizottság tagjai:
Székely Gábor 2017. 12. 21.-től - folyamatosan Elnök
Prutkay Zoltán 2017. 12. 21.-től - folyamatosan
Juhász Sándor 2017. 12. 21.-től - folyamatosan
Szabó Balázs 2017. 12. 21-ig.
Éder Lőrinc 2017. 12. 21.-ig.

Az Audit Bizottság tagjai kinevezésük után teljes körűen tájékoztatást kapnak a Társaság számviteli, pénzügyi és működési
sajátosságairól.
Az Audit Bizottság tagjai rendelkeznek a feladatok ellátásához szükséges szakértelemmel, az aktuális és a tárgyhoz kapcsolódó
pénzügyi és számviteli háttérrel és tapasztalattal bírnak. Feladatainak elvégzése érdekében az Audit Bizottság pontos és
részletes tájékoztatást kap a Könyvvizsgáló munkaprogramjáról; és megkapja a Könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt
problémákra vonatkozó beszámolóját.

6.) Egyéb bizottságok
A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. A vonatkozó funkciókat az Igazgatótanács tagjai látják
el anélkül, hogy formális testületet alkotnának. A Társaság külön munkaszervezetet és belső ellenőrzési tevékenységet nem
hozott létre a költséghatékonyságot tartva szem előtt.
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7.) Az igazgatótanács és az Audit bizottság adott időszakban
megtartott ülései számának ismertetése
A tárgyidőszakban (2017. január 1. és 2017. december 31.) az Igazgatótanács hét alkalommal ülésezett az alábbi részvételi
arányok mellett:
- 2017.03.10. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák: Az éves IT és AB ülésezési program elfogadása
- 2017.04.25. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
éves beszámoló
beszámolóhoz kapcsolódó jelentések elfogadása
- IT jelentés
- FB jelentés
- könyvvizsgálói jelentés
- a felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadása
AB javaslat könyvvizsgáló személyére és javadalmazására
éves rendes közgyűlés előkészítése
- 2017.05.23. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
Társaság eseménynaptárának módosítása, döntés a QI és QIII időközi beszámolók közzétételének
mellőzéséről
Döntés Frangepán utcai irodaház megvásárlásáról
- 2017.07.14. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
2017 QII időközi beszámoló elfogadása
Döntés leánycég kisebbségi részesedésének megvásárlásáról
Döntés kötelezettség rendezésének módjáról
Döntés saját részvény tranzakciókról
- 2017.08.29. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
Befolyásszerzéssel kapcsolatos bejelentés
Nyilvánosa vételi ajánlat tervezetének áttekintése, IT javaslat kialakítása, megfogalmazása, intézkedés
annak közzétételéről
- 2017.11.20. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
Döntés rendkívüli közgyűlés összehívásáról
Döntés Mérleg utcai irodaház eladásáról
Döntés ERSTE Ingatlan Alap retail (SPAR) portfólió megvásárlásáról
Döntés banki refinanszírozásokról
Igazgatótanács tag megbízási szerződéskötésének jóváhagyása
Döntés saját ingatlan üzemeltető cég megszervezéséről
- 2017.12.01. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
Döntés tőkeemelésről, apport értékének elfogadásáról
Döntés alapszabály az alaptőke emelés következtében történő módosításáról
- 2017.12.14. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
Döntés ERSTE banki finanszírozásával kapcsolatos "Szerződésátruházási és módosító megállapodás"
jóváhagyásáról

4

8.) A tárgyidőszakban (2017. január 1. és 2017. december 31.) az
Audit Bizottság üléseinek bemutatása
- 2017.03.10. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
Az éves IT és AB ülésezési program elfogadása
- 2017.04.25. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
éves beszámoló
beszámolóhoz kapcsolódó jelentések elfogadása
- FB jelentés
- könyvvizsgálói jelentés
- a felelős társaságirányítási jelentés és nyilatkozat elfogadása
AB javaslat könyvvizsgáló személyére és javadalmazására
- 2017.05.23. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
Társaság eseménynaptárénak módosítása, döntés a QI és QIII időközi beszámolók közzétételének
mellőzéséről
Döntés Frangepán utcai irodaház megvásárlásáról
- 2017.07.14. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
2017 QII időközi beszámoló elfogadása
Döntés leánycég kisebbségi részesedésének megvásárlásáról
Döntés kötelezettség rendezésének módjáról
Döntés saját részvény tranzakciókról
- 2017.11.20. (részvételi arány: 100%) fontosabb témák:
Döntés rendkívüli közgyűlés összehívásáról

9.) A belső kontrollok rendszerének bemutatása
A döntési jogkörök megoszlása
A Közgyűlés, az Igazgatótanács, és az Audit Bizottság döntési jogkörét a hatályos jogszabályi előírások keretei között a
Társaság alapszabálya, valamint az Igazgatótanács és az Audit Bizottság ügyrendjei határozzák meg. Az alkalmazottak döntési
jogkörét a munkaköri leírásuk határozza meg. Az Igazgatótanács jogosult a munkaköri leírást egyoldalúan módosítani, a
módosítás azonban nem jelentheti a munkakör jellegének megváltoztatását.

Utasításrendszer
Az igazgatótanács irányítási tevékenysége keretében utasításokat ad ki. Az utasítás a Társaság tevékenységét, működését,
szervezetét, illetve valamennyi alkalmazottját vagy azok jelentős részét érintő kérdésekben kerülnek kibocsátásra. E kategóriába
tartoznak az üzleti, számviteli-pénzügyi, számítástechnikai, statisztikai, adatszolgáltatási intézkedéseket meghatározó utasítások
is.

Kinevezés, alkalmazás
A munkáltatói jogokat a Társaság munkavállalói felett az Igazgatótanács, az Igazgatótanács tagjai felett a Közgyűlés gyakorolja.

Képviselet
A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a képviseletre jogosult személy az iratokat a Társaság cégneve alatt vagy fölött
hiteles cégaláírási nyilatkozatának vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának megfelelően saját névaláírásával látja el.

10.) Könyvvizsgálat
A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben
meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a gazdasági társaság
számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság
vagyoni és pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről.
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A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől,
illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
A Társaság könyvvizsgálóját a Közgyűlés választja meg legfeljebb 5 éves időtartamra.
A társaság által megbízott könyvvizsgáló 2017. évben nem végzett olyan tevékenységet, mely nem az auditálással kapcsolatos.

11.) A társaság közzétételi politikájának, bennfentes személyek
kereskedésével kapcsolatos politikájának áttekintő ismertetése
A Társaság befektetők általi elérhetőségének szabályai
Ha a Társaság alapszabálya másként nem rendelkezik, az Igazgatóság, illetve az általa felhatalmazott személy jogosult a
Társaság nevében nyilatkozat tételére, a befektetők tájékoztatására.
Az Igazgatóság tagjait, illetve az általa felhatalmazott személyt a befektetők a Társaság üzleti óráiban, telefonon, telefaxon,
illetve e-mail-en keresztül érhetik el.
A Társaság honlapján a testületek, azok tagjai, és ügyrendje megtekinthető.
A Társaság pontos elérhetőségei (postai cím, telefonszám, telefaxszám, e-mail cím) a Társaság honlapján
(www.appeninnholding.com) kerülnek feltüntetésre, illetve a befektetők ezekről a társaság székhelyén kaphatnak tájékoztatást.

A Társaság üzleti órái:
munkanapokon: 09.00-16.00 óra között
A Társaság a közzétételei során a hatályos jogszabályok, és a tőzsdei szabályok alapján jár el. Ennek megfelelően negyedévente
jelentés, illetve időközi vezetőségi beszámoló, évente éves jelentés formájában számol be gazdálkodásáról, valamint a
jogszabályok, és a tőzsdei szabályok által meghatározott esetekben rendkívüli tájékoztatást tesz közzé honlapján, a
www.bet.hu, továbbá a www.kozzetetelekhu honlapokon, illetve a szabályozott információkat megküldi egy online média
szerkesztőségének.
A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatosan önálló szabályozást tart fenn. Társaság a bennfentes
személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben mindenkor a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályok alapján jár el. A
Társaság a bennfentes személyekről nyilvántartást vezet és külön felhívja az érintett személyek figyelmét a jogszabályokban és
tőzsdei szabályokban foglalt kötelezettségekre.

A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése
A Társaság alaptőkéje 40.892.545,- db, azaz Negyvenmillió-nyolcszázkilencvenkettőezer-ötszáznegyvenöt darab 100,- Ft, azaz
Egyszáz forint névértékű névre szóló demateriatizált módon előállított törzsrészvényből áll.
Minden 100,- Ft, azaz Egyszáz forint névértékű törzsrészvény 1, azaz Egy szavazatot biztosít.
A részvényekhez tartozó jogok és kötelezettségek a Társaság alapszabályában, III, IV, V pontokban rögzítettek.

A közgyűlés lebonyolításával összefüggő szabályok
A Közgyűlést legalább évente egyszer az adott év április 30. napjáig Össze kell hívni (rendes közgyűlés). A közgyűlés szabályait
a Ptk. szabályozza. A Társaság az alapító okiratában részletezi az összehívás, lebonyolítás, részvételi jogokat. Jelen
dokumentumban hivatkozunk a Társaság mindenkor aktuális és közzétett Alapszabályának IV. V. pontjaira, és jelen
dokumentumban a pontok nem kerülnek megismétlésre.

12.) Javadalmazási nyilatkozat
A Társaság javadalmazási nyilatkozata a jelen Felelős Társaságirányítási jelentés mellékletét képezi.
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FT 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 (”Ajánlás”) meghatározott pontjaiban megfogalmazott
ajánlásokat (A), javaslatokat (J) saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az eseménytípusú kérdéseknél az IGEN választ akkor is lehet alkalmazni, ha az üzleti
évben az adott eseményre nem került sor (például egyáltalán nem történt osztalékfizetés; vagy az
előterjesztésekhez a közgyűlést megelőzően nem érkeztek részvényesi észrevételek), azonban a Társaság az
alapszabályi rendelkezései, illetve gyakorlata alapján az Ajánlásban foglaltak szerint járt volna el az adott
esemény bekövetkezésekor.
Az Ajánlás értelmében a javaslatok esetében a Társaságoknak csak azt kell feltüntetni, hogy alkalmazza-e az
adott irányelvet, vagy sem, külön magyarázatra nincs szükség.

Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje
A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid tájékoztatást ad
arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott ajánlást.
A 1.1.1

Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak a
jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.
Igen

A 1.1.2

A társaság az "egy részvény - egy szavazat" elvet alkalmazza.
Igen

A 1.2.8

A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgyűlésén.
Igen

A 1.2.9

A társaság közgyűlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját pontosan
meghatározták, leírták.
Igen
A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes
magyarázatára.
Nem (A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság, annak funkcióit az Igazgatótanács látja el.)

A 1.2.10

A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két nappal
megelőzően közzétették.

A 1.3.8

A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisztrációval egyidejűleg
megismerhették.

Igen (de nem fordult elő)

Igen (de nem fordult elő)
A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően
közzétették.
Igen (de nem fordult elő)
A 1.3.10

A vezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.
Nem (Ügyrendi javaslat hiányában az egyszerűség miatt az egy napirendi javaslatként szereplő előterjesztés egy,
de részletezett határozattal került lezárásra.)

A 2.1.1

Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.
Igen

A 2.3.1

Az igazgatóság / igazgatótanács előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen
A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Nem (A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság, annak funkcióit az Igazgatótanács látja el.)
Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az
elektronikus hírközlő eszközök útján történő döntéshozatalról.
Igen
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A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő
eszközök útján történő döntéshozatalról.
Nem (A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság, annak funkcióit az Igazgatótanács látja el.)
A 2.5.1

A társaság igazgatótanácsában / felügyelő bizottságában elegendő számú független tag van a pártatlanság
biztosításához.
Igen

A 2.5.4

Az igazgatótanács / felügyelő bizottság rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség
megerősítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.

A 2.5.6

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelő bizottság függetlenségével kapcsolatos
irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.

A 2.6.1

Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot (felügyelő bizottságot / audit
bizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli
kapcsolatban álló személynek) jelentős személyes érdeke állt fenn.

A 2.6.2

A testületi és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve
leányvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti
gyakorlathoz képest szigorúbb átláthatósági szabályok alapján bonyolították le.

Igen

Nem (Az Igazgatótanács tagjainak függetlenségi kritériumait a Gt. 309. §-a tartalmazza.)

Igen (de nem fordult elő)

Igen (de nem fordult elő)
A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő
bizottsággal (audit bizottsággal).
Igen (de nem fordult elő)
A 2.6.3

A testületi tag tájékoztatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), ha nem a cégcsoporthoz
tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment tagságra vonatkozó felkérést.

A 2.6.4

Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a bennfentes információk
kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyelte ezek betartását.

Igen (de nem fordult elő)

Igen
Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó
irányelveit, és felügyelte ezek betartását.
Igen
A 2.7.1

Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság / igazgatótanács, a
felügyelő bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására vonatkozóan.
Igen
A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.
Nem (A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság, annak funkcióit az Igazgatótanács látja el.)
Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok változásait a
közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
Igen

A 2.7.2.

Az igazgatóság / igazgatótanács az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
Igen

A 2.7.2.1

A felügyelő bizottság az adott üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
Nem (A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság, annak funkcióit az Igazgatótanács látja el.)

A 2.7.3

Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenőrzése és
javadalmazásának megállapítása.
Igen
A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek változásait a közgyűlés külön
napirendi pontban hagyta jóvá.
Igen

A 2.7.4

A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.
Igen
A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést megelőzően a részvényesek
részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)
Igen
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A 2.7.7

A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé terjesztette.
Igen
A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság, és a menedzsment
egyes tagjainak díjazását.
Igen

A 2.8.1

Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének
felügyeletéért és irányításáért.
Igen
Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások
hatékonyságáról.
Igen
Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.
Igen

A 2.8.3

Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.
Igen
A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok
kezelését, a társaság célkitűzéseinek elérését.
Igen

A 2.8.4

A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a 2.8.4 pontokban
szereplő szempontokat.
Igen

A 2.8.5

A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása.
Igen

A 2.8.6

A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak
tartozik beszámolási kötelezettséggel.
Nem (A Társaság külön belső ellenőrzési tevékenységet nem hozott létre a költséghatékonyságot tartva szem
előtt.)
A belső audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak / felügyelő bizottságnak a kockázatkezelés,
a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről.
Nem (A Társaság külön belső ellenőrzési tevékenységet nem hozott létre a költséghatékonyságot tartva szem
előtt.)

A 2.8.7

A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság / felügyelő bizottság megbízása alapján a belső ellenőrzés
hajtja végre.
Nem (Lásd a 2.8.6. pontban foglaltakat)
A belső ellenőrzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.
Nem (Lásd a 2.8.6. pontban foglaltakat)

A 2.8.8

A belső audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelő bizottság)
hagyta jóvá.
Nem (Lásd a 2.8.6. pontban foglaltakat)

A 2.8.9

Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.
Nem (A Társaság könyvvizsgálója győződött meg a belső kontrollok működéséről.)
Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belső kontrollok működéséről készített jelentések fogadásával,
feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.
Nem (A Társaság könyvvizsgálója győződött meg a belső kontrollok működéséről.)

A 2.8.11

Az igazgatóság / igazgatótanács beazonosította a belső kontrollok rendszerének lényeges hiányosságát, s
felülvizsgálta és átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékenységeket.
Igen

A 2.9.2

Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról,
ha a könyvvizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekütközést idézhet elő,
vagy bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.

A 2.9.3

Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen
befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó szervezetet, illetve külső
szakértőt.

Igen
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Nem (A Társaságnál nem működik felügyelő bizottság, annak funkcióit az Igazgatótanács látja el.)
Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában előzetesen rögzítette, hogy milyen események tekinthetőek
olyannak, melyek jelentősen befolyásolják a táraság működését.
Igen (de nem került rá sor)
A 3.1.6

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit,
ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

A 3.1.6.1

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a jelölőbizottságra delegált feladatokat, a bizottság célkitűzéseit,
ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).

Igen

Nem (Nem működik a Társaságnál ilyen bizottság)
A 3.1.6.2

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta a javadalmazási bizottságra delegált feladatokat, a bizottság
célkitűzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).
Nem (Nem működik a Társaságnál ilyen bizottság)

A 3.2.1

Az audit bizottság / felügyelő bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rendszer
működését és a belső ellenőrzés tevékenységét is.

A 3.2.3

Az audit bizottság / felügyelő bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belső ellenőr és a független
könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt problémákra vonatkozó
beszámolóját.

Igen (Lásd a 2.8.6., illetve 2.8.9 pontban foglaltakat)

Igen
A 3.2.4

Az audit bizottság / felügyelő bizottság az új könyvvizsgáló jelölttől bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.
Igen

A 3.3.1

A társaságnál jelölőbizottság működik.
Nem (Az Igazgatótanács maga látja el e bizottság funkcióját.)

A 3.3.2

A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.
Igen
A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.
Igen
A jelölőbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.
Igen
A jelölőbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek,
vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elő.
Igen

A 3.4.1

A társaságnál javadalmazási bizottság működik.
Nem (Az Igazgatótanács maga látja el e bizottság funkcióját.)

A 3.4.2

A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsment javadalmazásának rendszerére (díjazás egyéni szintje,
struktúrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzését.

A 3.4.3

A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács hagyta
jóvá.

Igen

Nem (Az Igazgatótanács maga látja el e bizottság funkcióját.)
Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a közgyűlés hagyta
jóvá.
Igen
A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is ellenőrizte.
Igen (Az Igazgatótanács maga látja el e bizottság funkcióját.)
A 3.4.4

A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvekre vonatkozóan.
Igen

A 3.4.4.1

A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg az egyes személyek javadalmazására vonatkozóan.
Igen

A 3.4.4.2

A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.

A 3.4.4.3

A javadalmazási bizottság ellenőrizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintő tájékoztatási
kötelezettségeknek.

Igen
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Igen
A 3.4.7

A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.
Igen

A 3.5.1

Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölőbizottság összevonásával
kapcsolatban.
Nem (Nincs összevonás, az Igazgatótanács látja el a javadalmazási bizottság, illetve a jelölőbizottság funkcióját)

A 3.5.2

Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a jelölőbizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást adott ki.
Igen

A 3.5.2.1

Az igazgatóság / igazgatótanács végezte el a javadalmazási bizottság feladatait, s ennek indokairól tájékoztatást
adott ki.

A 4.1.1

Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta azokat az
alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak
árfolyamára hatást gyakorló jelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben közzétételre kerüljön,
hozzáférhető legyen.

A 4.1.2

Az információ szolgáltatás során a társaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos elbánás alá
esik.

Igen

Igen

Igen
A 4.1.3

A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel eljárásaira.
Nem (Minden tájékoztatás megjelenik az összes közzétételi helyen, ezért az internetes közzététel eljárásairól nem
szükséges külön rendelkezni.)
A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja
ki.
Igen

A 4.1.4

Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.
Igen

A 4.1.5

A társaság honlapján közzétette társasági esemény naptárát.
Igen

A 4.1.6

A társaság az eves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fő
tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveiről is.
Igen

A 4.1.8

Az igazgatóság / igazgatótanács az éves jelentésben nyilatkozott arról, hogy az éves pénzügyi kimutatások
könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló gazdasági szervezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást
kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatától.

A 4.1.9

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

Nem (Nem volt ilyen megbízás)

Igen
A 4.1.10

A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság belső szervezetéről,
működéséről.
Igen

A4.1.10.1

A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok
értékelésekor figyelembe vett szempontokról.

A 4.1.11

A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékoztatta a nyilvánosságot az
alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelő bizottság és a
menedzsment tagjainak díjazásáról, javadalmazásáról.

Igen

Igen
A 4.1.12

Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok
rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok
áttekintő ismertetésére.

A 4.1.13

A piaci szereplők tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor, nyilvánosságra hozza
felelős társaságirányítással kapcsolatos jelentését.

Igen

Igen
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A 4.1.14

A társaság honlapján nyilvánosságra hozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír
kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
Nem (A Társaság a törvényi előírásoknak megfelelően rendelkezik bennfentes kereskedelemre vonatkzó
szabályzattal.)
A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, 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.
Igen

A 4.1.15

A társaság az éves jelentésben és a társaság honlapján közzétette az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak és a
menedzsment bármilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a társaság működését befolyásolhatja.
Nem (Nem volt ilyen kapcsolat, és az önéletrajzok nyilvánosan hozzáférhetők.)
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Javaslatoknak való megfelelés szintje
A társaságnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkozó javaslatát alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).
J 1.1.3

A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik.

Igen / Nem

J 1.2.1

A társaság közzétette honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati
jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján történő szavazásra) vonatkozó
összefoglaló dokumentumát.

Igen / Nem

J 1.2.2

A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető.

Igen / Nem

J 1.2.3

A társaság honlapján a pontnak megfelelő (a társasági események fordulónapjára vonatkozó)
információkat közzétették.

Igen / Nem

J 1.2.4

A közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó, előterjesztések,
határozati javaslatok, határozatok, jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.

Igen / Nem

J 1.2.5

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

Igen / Nem

J 1.2.6

A társaság a kézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével
megegyező módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.

Igen / Nem

J 1.2.7

A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok döntésének egyértelmű,
világos és gyors meghatározását.

Igen / Nem

J 1.2.11

A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó
információkat.

Igen / Nem

J 1.3.1

A közgyűlés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása
előtt elfogadta.

Igen / Nem

J 1.3.2

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelő bizottság a közgyűlésen képviseltette magát.

Igen / Nem
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J 1.3.3

A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság /
igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy
is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és
véleményezési jogot kapjon.

Igen / Nem

J 1.3.4

A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel
tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott.

Igen / Nem

J 1.3.5

A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó válaszait,
melyeket a közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszolni. A társaság közzétette
magyarázatát a válaszok megtagadására vonatkozóan.

Igen / Nem

J 1.3.6

A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő
válaszadással a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási,
nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek, illetve azok betartásra kerüljenek.

Igen / Nem

J 1.3.7

A közgyűlési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót
tartott.

Igen / Nem

J 1.3.11

Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött.

Igen / Nem

J 1.3.12

A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a határozati
javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési
jegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette.

Igen / Nem

J 1.4.1

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

Igen / Nem

J 1.4.2

A társaság nyilvánosságra hozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal
kapcsolatos irányelveit.

Igen / Nem

J 2.1.2

Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács
felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával és a határozatok megfogalmazásával
kapcsolatos teendőket és egyéb, az igazgatóság / igazgatótanács működését érintő kérdéseket.

Igen / Nem

J 2.2.1

A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését és
feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a
felügyelő bizottság eljárt.

Igen / Nem

J 2.3.2

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

Igen / Nem
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J 2.3.3

Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való rendszeres, illetve
eseti részvétele.

Igen / Nem

J 2.4.1

Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre
vonatkozó információk legalább öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.

Igen / Nem

J 2.4.2

A testületek összetétele, létszáma megfelel a pontban meghatározott elveknek.

Igen / Nem

J 2.4.3

A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok
megismerhették a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként jelentkező
feladataikat.

Igen / Nem

J 2.5.2

Az elnöki és vezérigazgatói hatáskörök megosztását a társaság alapdokumentumaiban
rögzítették.

Igen / Nem

J 2.5.3

A társaság tájékoztatást tett közzé arról, hogy az elnöki és vezérigazgatói tisztség kombinálása
esetén milyen eszközökkel biztosítja azt, hogy az igazgatóság / igazgatótanács objektívan értékeli
a menedzsment tevékenységét.

Igen / Nem

J 2.5.5

A társaság felügyelő bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a
társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött fel.

Igen / Nem

J 2.7.5

Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási
rendszerének kialakítása a társaság, és ezen keresztül a részvényesek stratégiai érdekeit
szolgálja.

Igen / Nem

J 2.7.6

A társaság felügyelő bizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazást alkalmaz, s nem
alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.

Igen / Nem

J 2.8.2

Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a
menedzsment azon tagjaival együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok
megtervezéséért, működtetéséért, ellenőrzéséért, valamint a társaság napi működésébe történő
beépítéséért felelősek.

Igen / Nem

J 2.8.10

A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a
pontban foglalt szempontokat.

Igen / Nem
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J 2.8.12

A társaság könyvvizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, valamint
a menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozó jelentését benyújtotta az audit
bizottságnak / felügyelő bizottságnak.

Igen / Nem

J 2.9.1

Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak
igénybevétele esetén követendő eljárásra.

Igen / Nem

J 2.9.1.1

A felügyelő bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén
követendő eljárásra.

Igen / Nem

J 2.9.1.2

Az audit bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén
követendő eljárásra.

Igen / Nem

J 2.9.1.3

A jelölőbizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén
követendő eljárásra.

Igen / Nem

J 2.9.1.4

A javadalmazási bizottság ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele
esetén követendő eljárásra.

Igen / Nem

J 2.9.4

Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire
tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.

Igen / Nem

J 2.9.5

A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat eredményes
végrehajtása érdekében.

Igen / Nem

J 3.1.2

Az audit bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a
bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek,
illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.

Igen / Nem

J 3.1.2.1

A jelölőbizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a
bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek,
illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.

Igen / Nem

J 3.1.2.2

A javadalmazási bizottság elnöke rendszeresen tájékoztatja az igazgatóságot / igazgatótanácsot a
bizottság egyes üléseiről, és a bizottság legalább egy jelentést készített az ügyvezető testületnek,
illetve a felügyelő bizottságnak az adott üzleti évben.

Igen / Nem

J 3.1.4

A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és
tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.

Igen / Nem

J 3.1.5

A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza pontba foglaltakat.

Igen / Nem

J 3.2.2

Az audit bizottság / felügyelő bizottság tagjai teljes körű tájékoztatást kaptak a társaság
számviteli, pénzügyi és működési sajátosságairól.

Igen / Nem
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J 3.3.3

A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság / igazgatótanács elnöke
számára az igazgatóság / igazgatótanács működéséről, illetve az igazgatóság / igazgatótanács
egyes tagjainak munkájáról, megfeleléséről az adott üzleti évben.

Igen / Nem

J 3.3.4

A jelölőbizottság tagjainak többsége független.

Igen / Nem

J 3.3.5

A jelölőbizottság ügyrendje kitér a J 3.3 pontban foglaltakra.

Igen / Nem

J 3.4.5

A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat elkészítéséről.

Igen / Nem

J 3.4.6

A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nem-operatív tagjaiból
áll.

Igen / Nem

J 4.1.4

A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább az J 4.1.7 pontban foglaltakra kiterjednek.

Igen / Nem

J 4.1.5

Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó
vizsgálatának eredményéről az éves jelentésben tájékoztatta a részvényeseket.

Igen / Nem

J 4.1.7

A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelően készíti el.

Igen / Nem

J 4.1.16

A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.

Igen / Nem
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Javadalmazási nyilatkozat
Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1022 Budapest, Bég utca 3-5.,
cégjegyzékszám: 01-10-046538, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Társaság) a 2017. évben az
Igazgatótanács tagjainak az alábbiak szerint adott juttatásokat és díjakat:

Igazgatótanácsi tag neve

2017. évben átadott juttatások jogcímei,

Pénzbeli juttatások (HUF)

a Társágnál a juttatás tárgyidőszakának
bemutatása
Székely Gábor
az Igazgatótanács tagja és az Audit
Bizottság elnöke

Prutkay Zoltán
az Igazgatótanács tagja
Pénzügyi igazgató

ifj. Ádámosi György
az Igazgatótanács elnöke
Kovács Attila Gábor
az Igazgatótanács tagja

Éder Lőrinc
az Igazgatótanács tagja és az Audit
Bizottság tagja
Szabó Balázs
az Igazgatótanács tagja és az Audit
Bizottság tagja
Juhász Sándor
az Igazgatótanács tagja

Tiszteletdíj megfizetése a 2016. évre
(2016. évi költség terhére)

400.000

részvényekre kifizetett osztalék a Társaság 2016.
12. 31. évi eredménytartalékának terhére

581.000

2017. évben szolgáltatás, tanácsadási díj
(2017. évi eredmény terhére)

1.700.000 + áfa

Tiszteletdíj megfizetése a 2016. évre
(2016. évi költség terhére)

300.000

részvényekre kifizetett osztalék a Társaság 2016.
12. 31. évi eredménytartalékának terhére

735.000

munkabér

2.400.000

Tiszteletdíj megfizetése a 2016. évre (2016. évi
költség terhére)

300.000

Tiszteletdíj megfizetése a 2016. évre
(2016. évi költség terhére)

300.000

részvényekre kifizetett osztalék a Társaság 2016.
12. 31. évi eredménytartalékának terhére

700.000

Tiszteletdíj megfizetése a 2016. évre, audit
bizottság tagjaként (2016. évi költség terhére)

400.000

Tiszteletdíj megfizetése a 2016. évre, audit
bizottság tagjaként (2016. évi költség terhére)

400.000

-

0

A Társaság nem ad a fenti juttatásokon kívüli egyéb, nem anyagi jellegű juttatásokat.
A Társaság a 2017. év után járó, teljes éves szolgálat után kiadható díjak maximumát, azaz 3 fő részre tagonként 300.000
forintot, 3 fő részére tagonként 400.000 forintot a 2017. évi beszámolójában mit ráfordítás és elhatárolás megjelenített.
Budapest, 2018. március 26.
Appeninn Vagyonkezelő Holding
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
képv.:

Székely Gábor Prutkay Zoltán
az Auditbizottság elnöke az Audit bizottság tagja
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