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FÜGGETLENSÉGI IRÁNYELVEK 

 
AZ IGAZGATÓTANÁCS ÉS AZ AUDITBIZOTTSÁG TAGJAIRA VONATKOZÓAN 

 
 
Az Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 
1118 Budapest, Kelenhegyi út 43. B. ép. 5. em. 1., cégjegyzékszám: 01-10-046538, adószám: 
11683991-2-43, továbbiakban: Társaság) jelen dokumentumban rögzíti a Társaság 
Igazgatótanács tagjainak és az Auditbizottság tagjainak függetlenségével kapcsolatos 
irányelveit és az alkalmazott függetlenségi kritériumokat tekintettel a Budapesti Értéktőzsde 
Zrt. által 2018. július 23. napján elfogadott és közzétett Felelős Társaságirányítási Ajánlásokra 
(a továbbiakban: FTA). 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:286. § (2) 
bekezdése és a 3:291. § (2) bekezdése értelmében a Társaság Igazgatótanács tagjainak 
többségének függetlennek kell lennie, valamint az auditbizottságot a közgyűlés az 
igazgatótanács független tagjai közül választja. 
 
A Társaságnál a Ptk. 3:285. § (1) bekezdés alapján az igazgatóság és felügyelőbizottság helyett 
egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács látja el 
az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait. 
 
A Társaság az Igazgatótanács tagjainak és az Auditbizottság tagjainak függetlenségének 
megállapítása során a Ptk. 3:287. §-ának és a Ptk. 3:291 (2) bekezdésének függetlenségre 
vonatkozó rendelkezéseit, valamint az FTA 2.6 pontjában rögzített rendelkezéseket veszi 
figyelembe. 
 
Fentieknek megfelelően a Társaság Igazgatótanácsának tagjai közül a Ptk. 3:287. § (1) 
bekezdésére tekintettel azok a tagok minősülnek függetlennek, akik a Társasággal az 
igazgatótanácsi tagságon és a társaság szokásos tevékenységébe tartozó, az igazgatótanácsi tag 
szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kívül más jogviszonyban nem áll. 
 
Nem minősül függetlennek az Igazgatótanács tagja, ha: 
 

a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől 
számított öt évig; 
 

b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői 
vagy más megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat; 

 
c) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok 

legalább harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója 
vagy élettársa; 
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d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság nem független vezető 
tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának; 

 
e) a Társaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni 

juttatásra jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen 
javadalmazásban részesül a részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt 
vállalkozástól; 

 
f) az igazgatótanács nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan 

jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga 
van; 

 
g) a Társaság könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e 

jogviszony megszűnésétől számított három évig; 
 

h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, 
amelynek független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvánosan működő 
részvénytársaság vezető tisztségviselője. 

 
A Ptk. 3:291. § (2) bekezdése alapján az Auditbizottság tagjait a közgyűlés az Igazgatótanács 
független tagjai közül választja. 
 
Az Igazgatótanács újonnan megválasztott tagjai a megbízatásuk elfogadásával egyidejűleg 
nyilatkoznak arról, hogy a Társaság által alkalmazott kritériumok alapján függetlennek 
minősülnek- e. 
 
Az Igazgatótanács az FTA 2.6.1 pontjában foglaltaknak eleget téve rendszeres időközönként 
(évente, az éves jelentés elkészítését megelőzően) a függetlenség megerősítését kéri 
függetlennek tartott tagjaitól. 
 
A független tagok kötelesek a Igazgatótanács elnökének minden olyan változást haladéktalanul 
bejelenteni, amely a függetlenségüket befolyásolja, illetve befolyásolhatja. 
 
A Társaság Auditbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a Társaság 
Igazgatótanácsában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be. 


