A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK

JELENTÉSE
A 2009. ÉVI

FELELİS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

Az Igazgatóság jelentése
a 2009. évi
Felelıs Társaságirányítási Gyakorlatról

A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2009. évi Felelıs Társaságirányítási Gyakorlatról szóló jelentést az
Alapszabály V. fejezet 3.5. pontjában foglaltak szerint a 2010. április 30-ai évi rendes Közgyőlés
napirendjére tőzte.
A jelentést az Igazgatóság a Felügyelı Bizottság részére beterjesztette, és azt a Felügyelı Bizottság
jóváhagyta.
Az Ajánlások a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire épülnek, ennek
alapján a KONZUM Nyrt. 2009. évben is a társasági törvény és a részvénytársaság Alapszabálya
rendelkezéseinek betartásával érvényesítette az Ajánlások vonatkozó pontjait.
A részvénytársaság szervei 2009. évben is a 2008. évre vonatkozóan nyilvánosságra hozott mőködési
rendben látták el feladataikat.
A Társaság irányítását ellátó szervek
Az Igazgatóság
A Társaságot nagyságrendje, tulajdonosi struktúrája és szervezeti sajátosságai által determináltan
egy minimális létszámú 3 fıs Igazgatóság vezeti.
Az Igazgatóság vezeti és ellenırzi a Társaság gazdálkodását, az Alapszabály és a Közgyőlési
határozatok keretei között minden intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Közgyőlésnek
fenntartva.
Az Igazgatóság tagjait a részvényesek vagy mások közül a Közgyőlés meghatározott idıre, de
legfeljebb 5 évre választja. Elnökét egyszeri szavazattöbbséggel maga választja tagjai közül.
Az Igazgatóságot a 2009. április 30-ai évi rendes Közgyőlés 4/2009 (04.30.) KGY számú
határozatával – 2014. április 30-ig terjedı 5 éves határozott idıtartamra változatlan személyi
összetételben választotta újra.
Az Igazgatóság szükség szerint tart ülést. Az Igazgatóság ülését össze kell hívni akkor is, ha a
Társaság ügyeit alapvetıen érintı kérdésben az Igazgatósági tagok, a Felügyelı Bizottság, a
könyvvizsgáló, az ok és a cél megjelölésével kéri.
Az Igazgatóság üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnök által felkért tag hívja össze.
Az Igazgatóság valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik. A határozathozatalhoz a jelenlévık
többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata a döntı.
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Az ülés összehívása nélkül eldönthetı kérdésekben az Igazgatóság írásos szavazás útján is
határozhat.
Az Igazgatóság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Felügyelı Bizottság tagjai.
Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a
Közgyőlés kizárólagos hatáskörébe. Különösen:
-

-

a társasági könyvek vezetésérıl való gondoskodás,
az Alapszabály, a Közgyőlés és a Felügyelı Bizottság határozatai által meghatározott
keretben döntés a Társaság vállalkozásairól, szerzıdéseirıl,
a Társaság üzleti terveinek megállapítása,
jelentéskészítés az ügyvezetésrıl, a Társaság vagyoni helyzetérıl és üzletpolitikájáról
évente a Közgyőlésnek és háromhavonta a Felügyelı Bizottság részére,
a részvényesek kérésére felvilágosítás adás a Társaság ügyeirıl,
az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és
adatoknak és ezek változásának, valamint a törvényben elıirt más adatoknak a
cégbírósági bejelentése,
a Társaság munkaszervezetét irányító vezérigazgatóval a munkaviszony létesítése és
megszőntetése, munkáltatói jogok gyakorlása.
a Közgyőlés döntése alapján saját részvény megszerzése
jelentésadás a Közgyőlés részére a megelızı üzleti évben követett felelıs
vállalatirányítási gyakorlatról, továbbá a jelentés közzététele a Társaság honlapján

Az Igazgatóság tagjait a Felügyelı Bizottság javaslatára a Közgyőlés által megállapított díjazás illeti
meg.
Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot a Társasági Törvényben foglalt rendelkezések
betartásával
a Felügyelı Bizottság elızetes jóváhagyása mellett osztalékelıleg fizetésére
hogy a Társaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei, valamint – a
fıtevékenység megváltoztatása kivételével – a Társaság tevékenységi köre
tekintetében az Alapszabályt módosítsa.
- amennyiben az Igazgatóság döntéséhez arra szükség van, a közbensı mérleg
elfogadására.
Az Igazgatóság tagjai:

Forczek László Igazgatóság elnöke
Fischer János vezérigazgató
Herke Attila (független)

Az Igazgatóság tagjainak bemutatása a Társaság honlapján megtalálható.
Az Igazgatóság 2009. évben éves munkatervének megfelelıen 100 %-os jelenlét mellett 4 ülést
tartott.
Az Igazgatóság ülései továbbra is az évi rendes Közgyőlés idıpontjához, valamint a Felügyelı
Bizottság részére történı jelentésadási kötelezettséghez igazodtak.
A munkaszervezetet irányító vezérigazgató
A részvénytársaság mindennapi munkáját és szervezetét az Mt. 188 § (1) bekezdése alapján
alkalmazott vezérigazgató irányítja és ellenırzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, illetve
a Közgyőlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelıen. A munkaszervezetet irányító vezérigazgató
a feladatát munkaviszony keretében látja el.
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A vezérigazgató tagja a részvénytársaság Igazgatóságának.
A munkaszervezetet irányító vezérigazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek
eldöntése, melyek nincsenek a Közgyőlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva.
A munkaszervezetet irányító vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat az Igazgatóság által
átruházott hatáskörben a Társaság alkalmazottai felett.
A munkaszervezetet irányító vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az Igazgatóság gyakorolja.
A Felügyelı Bizottság
Az ügyvezetés ellenırzését az alapszabály rendelkezései szerint egy 4 fıs Felügyelı Bizottság végzi.
A Felügyelı Bizottság tagjait a Közgyőlés meghatározott idıre, de legfeljebb 5 évre választja.
A Felügyelı Bizottságot a 2009. április 30-ai évi rendes Közgyőlés 5/2009 (04.30) KGY számú
határozatával – 2014. április 30-ig terjedı 5 éves határozott idıtartamra – változatlan személyi
összetételben választotta újra.
A Felügyelı Bizottság elnökét maga választja tagjai közül.
A Felügyelı Bizottság kezdeményezheti a Társaság könyvvizsgálójának a Felügyelı Bizottság ülésén
történı meghallgatását. A Társaság könyvvizsgálója meghívottként részt vesz a Felügyelı Bizottság
ülésein.
A Felügyelı Bizottság testületként jár el. A Felügyelı Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni.
A Felügyelı Bizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a cél
megjelölésével - bármelyik FB tag írásban kérheti az elnöktıl, aki a kérelem kézhezvételétıl számított
8 napon belül köteles intézkedni a Felügyelı Bizottság ülésének 30 napon belüli idıpontra történı
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés
összehívására.
A Felügyelı Bizottság határozatképes, ha tagjainak 2/3-a, de legalább három tag jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlıség esetén az
elnök szavazata dönt.
A Felügyelı Bizottság a vezetı tisztségviselıktıl, illetve a részvénytársaság vezetı állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja.
A felvilágosítást az érintett személyek a Felügyelı Bizottság kérésére írásban legkésıbb 30 napon
belül kötelesek megadni.
A Felügyelı Bizottság megvizsgálja a részvénytársaság Közgyőlése napirendjén szereplı valamennyi
lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan elıterjesztést, amely a Társaság Közgyőlése
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik, kiemelten a számviteli törvény szerinti éves
beszámolót és a konszolidált éves beszámolót.
A Felügyelı Bizottság tagjai a Közgyőlésen tanácskozási joggal vesznek részt.
A felelıs Társaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés a Felügyelı Bizottság jóváhagyásával kerül a
Közgyőlés elé.
A Felügyelı Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyőlés hagy jóvá.
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A Felügyelı Bizottság elnöke:
Tagjai:

Dr. Szabó László (független)
Dr. Rekettye Gábor (független)
Lévai Miklós (független)
Dr. Gál Sándor

A Felügyelı Bizottság tagjainak bemutatása a Társaság honlapján megtalálható.
A Felügyelı Bizottság éves munkatervének megfelelıen 100 %-os jelenlét mellett 4 ülést tartott.
A részvénytársaságnál figyelemmel a holdingszerő mőködésre független belsı ellenırzés nem
mőködik ugyan, de a közgazdasági osztályvezetı kontrolling feladatokat is ellát.
Audit Bizottság
A Közgyőlés által a Felügyelı Bizottság független tagjaiból választott 3 fıs Audit Bizottság hatáskörét
az Alapszabály a Társasági Törvény rendelkezéseinek megfelelıen állapította meg.
Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása a Felügyelı Bizottsági tagsággal megegyezı idıtartamra
történt.
Az Audit Bizottságot a 2009. április 30-ai évi rendes Közgyőlés 6/2009 (04.30) KGY számú
határozatával – 2014. április 30-ig terjedı 5 éves határozott idıtartamra – változatlan személyi
összetételben választotta újra.

Az Audit Bizottság elnöke:
Tagjai:

Dr. Szabó László
Dr. Rekettye Gábor
Lévai Miklós

Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:
-

-

a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése,
javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására,
a könyvvizsgálóval megkötendı szerzıdés elıkészítése, javaslattétel a szerzıdés
szövegére.
a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi elıírások
érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttmőködéssel
kapcsolatos teendık ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelı Bizottság számára
intézkedések megtételére való javaslattétel
a pénzügyi beszámolási rendszer mőködésének értékelése és javaslattétel a szükséges
intézkedések megtételére, valamint
a Felügyelı Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelı
ellenırzése érdekében

Az Audit Bizottság a fent meghatározott feladatainak eleget tett.
Az Audit Bizottság üléseit a Felügyelı Bizottság üléseihez igazodóan tartotta meg.
Az elmúlt üzleti évben az Audit Bizottság javaslatával ellentétes igazgatósági döntés nem született.
A Társaságnál az ajánlásokban szereplı egyéb bizottság nem mőködik.
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A könyvvizsgáló
A Részvénytársaság Közgyőlése a Társaság könyvvizsgálóját határozott idıre, de legfeljebb 5 évre
választja.
A könyvvizsgáló személyére és díjazására az Audit Bizottság tesz javaslatot.
A 2009. április 30-ai évi rendes közgyőlés 8/2009 (04.30) KGY számú határozatával a
részvénytársaság könyvvizsgálójának 2011. április 30-ig terjedı határozott idıtartamra az ESSEL
Audit Könyvvizsgáló Korlátolt Felelısségő Társaságot (1162 Budapest, Fertály utca 5-7. Cg. 01-09698566) választotta meg Dr. Sasváriné Dr. Hoffmann Anna személyében felelıs könyvvizsgáló
kijelölése mellett.
A könyvvizsgáló 2009. évben is maradéktalanul eleget tett alapvetı feladatának, nevezetesen
elvégezte a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálatot és ennek során minısítette, hogy a
Társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható
és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, mőködésének eredményérıl.
A könyvvizsgáló nem nyújtott a Társaság részére olyan szolgáltatást, amely a fenti feladata
tárgyilagos és független módon történı ellátását veszélyeztetheti.
A könyvvizsgáló kötelezettségének megfelelıen részt vesz a részvénytársaság Közgyőlésén.
A könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelı Bizottság az általa javasolt ügyet tőzze napirendjére. A
könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vesz a Felügyelı Bizottság ülésein.
A könyvvizsgáló eljárása során nem alakított ki olyan szakmai együttmőködést a Társaság
ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok pártatlan elvégzését veszélyeztette volna.
A Társaság választott könyvvizsgálója 2009. évben és a Társasági Törvényben és az alapszabályban
foglalt feladatait látta el, más megbízatása nem volt.
A könyvvizsgáló a könyvvizsgálói függetlenségére vonatkozó nyilatkozatot az Audit Bizottság részére
átadta.
A részvényesi jogok gyakorlásával, a Közgyőlés lebonyolításával, valamint a nyilvánosságra
hozatallal összefüggı szabályok ismertetése
A Társaság törzsrészvényei egy részvénysorozatot alkotnak és azonos részvényesi jogokat
testesítenek meg.
A részvényes a jogai gyakorlására a Gt. 212 § (2) bekezdésében írtak szerint az értékpapír
számlavezetı által kiállított tulajdonosi igazolás birtokában a részvénykönyvbe történı bejegyzést
követıen jogosult.
A részvények egymással egyenrangúak, egyik sem biztosít többlet-elınyt a részvényesi jogok
gyakorlásában.
Minden részvényes jogosult a Közgyőlésen részt venni, felvilágosítást kérni és észrevételt tenni.
A részvényes jogosult indítványt tenni és szavazati joggal rendelkezı részvény birtokában szavazni.
A Közgyőlés napirendjére tőzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a
Közgyőlés napja elıtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást
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megadni. Az Igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint a
részvénytársaság üzleti titkát sértené.
Az Igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak, valamint a Felügyelı Bizottság
jelentésének lényeges adatait valamint a napirenden szereplı ügyekkel kapcsolatos elıterjesztések
összefoglalóját és a határozati javaslatokat a Közgyőlést megelızıen 15 nappal nyilvánosságra
hozza.
A részvénytársaság e hirdetményeit a honlapján közzé teszi.
A Közgyőlést az Igazgatóság hívja össze a Közgyőlés kezdı napját legalább 30 nappal megelızıen
az Alapszabályban foglaltak szerint a részvénytársaság honlapján közzétett hirdetmény útján.
Az évi rendes Közgyőlést minden naptári évben legkésıbb április 30-ig összehívásra kerül.
A rendes Közgyőlés kötelezı tárgya:
-

az Igazgatóság jelentése a Társaság elızı évi üzleti tevékenységérıl
a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntést is
a könyvvizsgáló jelentése
a Felügyelı Bizottság jelentése
az Igazgatóság jelentése a Felelıs Társaságirányítási Gyakorlatról

Az Igazgatóság rendkívüli Közgyőlést szükség szerint bármikor összehívhat, így különösen a
Közgyőlés hatáskörébe tartozó olyan kérdésben, amikor a döntéshozatal sürgıssége nem engedi
meg a rendes Közgyőlés bevárását.
A Közgyőlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített
szavazatok több mint felét képviselı részvényes jelen van.
Ha a Közgyőlés nem határozatképes, a megismételt Közgyőlés az eredeti napirenden szereplı
ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Az eredeti és a megismételt Közgyőlés idıpontja között legalább egy órának kell eltelnie.
A Közgyőlés az elıterjesztett tárgyakban határozatait – az Alapszabály V. fejezet 3.6.1. pontjában
foglalt minısített többséget igénylı határozatok kivételével – a részvényesek szavazatainak egyszerő
többségével hozza.
A Közgyőlésen való részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényes a dematerializált részvényeirıl
az értékpapír számlavezetı által kiállított tulajdonosi igazolást a Közgyőlést megelızıen legalább 3
munkanappal az Igazgatóság által a Közgyőlésrıl szóló hirdetményben megjelölt helyen letétbe
helyezze, továbbá ezen idıpontig a részvényest a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék.
A Társaság a Közgyőlést megelızıen
Üzletszabályzata szerint kéri.

a tulajdonosi megfeleltetést

a KELER

Általános

A részvénykönyv lezárása a Közgyőlés berekesztéséig átruházási tilalmat jelent.
A részvényhez főzıdı szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg.
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A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. módosítása tárgyában született 2009. évi
CXX. tv. több pontban érintette egyes részvényesi jogok gyakorlására vonatkozó, részben az
Alapszabályban is szabályozott rendelkezéseket.
A törvénymódosítás alapvetı célja az volt, hogy a részvényesi jogok gyakorlása tekintetében a
tızsdén jegyzett társaságok gyakorlatába átültesse a 2007/36/EK. európai parlamenti és tanácsi
irányelvet.
A 2010. évi rendes közgyőlés napirendjére tőzött alapszabály módosítás keretében a 2009. évi CXXI.
tv. rendelkezéseivel összhangban álló javaslat kerül a Közgyőlés elé.
A Közgyőlés elnökének funkcióját az Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén valamelyik tagja
látja el.
Az Alapszabály a Közgyőlés hatáskörét és a kisebbségi jogokat a társasági törvényben foglaltaknak
megfelelıen szabályozza.
A Közgyőlésrıl a társasági törvényben foglalt tartalommal jegyzıkönyv készül.
A jelenléti ívet a Közgyőlés elnöke és a jegyzıkönyvvezetı hitelesíti aláírásával.
Az Igazgatóság a Közgyőlési jegyzıkönyvnek vagy kivonatának egy hitelesített példányát a jelenléti
ívet és a Közgyőlés összehívásáról szóló hirdetményt a Közgyőlés befejezését követı harminc napon
belül cégbírósághoz benyújtja.
A Társaság Közgyőlése határidıben az elıírt tárgykörök napirendre tőzésével kerül összehívásra és a
részvényesek illetve képviselıik személyes megjelenésével megtartásra.
A Közgyőlés írásos elıterjesztései a Közgyőlést megelızıen a részvénytársaság honlapján
közzétételre kerülnek.
A Közgyőlés a Társaság honlapján közzétett Alapszabály V. fejezetében foglalt szabályok szerint
kerül lebonyolításra. A Közgyőlésen elfogadott határozatokat a Társaság a honlapján és a Tızsde
honlapján nyilvánosságra hozza, s elkészülte után közzétételre kerül a Közgyőlés hitelesített
jegyzıkönyve is.
A bennfentesség tekintetében a Társaság továbbra is a Tıkepiaci Törvény rendelkezéseit tekinti
irányadónak.
A Társaság a nyilvánosságra hozatal vonatkozásában a Tpt. és a Tızsdeszabályzat rendelkezései
szerint jár el. Ennek megfelelıen a Társaság az elmúlt évben féléves gyorsjelentést, negyedéves
idıszaki vezetıségi beszámolót, valamint éves jelentést készített és tett közzé.
Az Igazgatóság a nyilvánosságra hozatali gyakorlatot megfelelınek értékelte.
A Társaság esetenként a részvényesek kérésére közvetlen tájékoztatási kötelezettségének eleget tett,
a részvényesi jogok érvényesülését az Alapszabály rendelkezései szerint biztosította.
Pécs, 2010. március 25.
KONZUM Kereskedelmi és Ipari
Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság
Igazgatósága
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KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI
NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

NYILATKOZAT
A
FELELİS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL
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FT Nyilatkozat a Felelıs Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésrıl

A 1.1.1

Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelı idıben
hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.
Nem
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
közgyőlésén.
Igen

A 1.2.9

Nem

Nem

A társaság közgyőlési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek témáját
pontosan meghatározták, leírták.
Igen

Nem

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelı bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak
részletes magyarázatára.
Igen
A 1.2.10

A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésıbb a közgyőlést
két nappal megelızıen közzétették.
Igen

A 1.3.8

Nem

Nem
(Nem volt észrevétel, kiegészítés.)

A közgyőlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésıbb a regisztrációval
egyidejőleg megismerhették.
Igen

Nem
(Nem volt észrevétel.)

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyőlést két munkanappal
megelızıen közzétették.
Igen

A 1.3.10

Nem
(Nem volt észrevétel.)

A vezetı tisztségviselık megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.
Igen

A 2.1.1

Nem
Az
egyhangú
határozat
meghozatalára
személyenkénti külön szavazást követıen
került sor.
Az igazgatóság / igazgatótanács feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.
Igen

A 2.3.1

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács elıre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen
Nem
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A felügyelı bizottság elıre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen
Nem
Az igazgatóság / igazgatótanács ügyrendje rendelkezik az elıre nem tervezhetı ülések
lebonyolításáról, az elektronikus hírközlı eszközök útján történı döntéshozatalról.
Igen

Nem

A felügyelı bizottság ügyrendje rendelkezik az elıre nem tervezhetı ülések lebonyolításáról, az
elektronikus hírközlı eszközök útján történı döntéshozatalról.
Igen

Nem
(nem tiltja)

A 2.5.1

A társaság igazgatóságában elegendı számú független tag van az igazgatóság pártatlanságának
biztosításához.
Igen

A 2.5.4

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács rendszeres idıközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a
függetlenség megerısítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.
Igen

Nem

A 2.5.5

A felügyelı bizottság szerv rendszeres idıközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a függetlenség
megerısítését kérte függetlennek tartott tagjaitól.
Igen
Nem

A 2.5.7

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelı bizottság
függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat.
Igen
Nem

A 2.6.1

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

A 2.6.2

Nem
(Nem volt ilyen ügylet)

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
(Nem volt ilyen ügylet.)

A 2.6.2 szerinti, az általános üzleti gyakorlattól eltérı ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a
felügyelı bizottsággal (audit bizottsággal).
Igen
Nem
(Nem volt ilyen ügylet.)
A 2.6.3

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

Nem
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A 2.6.4

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

Nem

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

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazási irányelveket fogalmazott meg az igazgatóság /
igazgatótanács, a felügyelı bizottság és a menedzsment munkájának értékelésére és javadalmazására
vonatkozóan.
Igen
Nem
(A javadalmazásról a közgyőlés határoz.)
A felügyelı bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.
Igen

Nem
(Nincs külön irányelv.)

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelı bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok
változásait a közgyőlés külön napirendi pontban hagyta jóvá.
Igen

A 2.7.2.

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

A 2.7.3

Nem
(Nincs külön irányelv.)

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment teljesítményének ellenırzése
és javadalmazásának megállapítása.
Igen

Nem

A menedzsment tagokat illetı, a szokásostól eltérı juttatások kereteit és ezek változásait a közgyőlés
külön napirendi pontban hagyta jóvá.
Igen

A 2.7.4

Nem
(Nem tartozik a közgyőlés hatáskörébe.)

A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyőlés jóváhagyta.
Igen

Nem
(Nincs ilyen konstrukció.)

A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyőlési döntést megelızıen a
részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7.4 pontban foglaltak szerint)
Igen
Nem
(Nincs ilyen konstrukció.)
A 2.7.7

A társaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyőlés elé terjesztette.
Igen
Nem
(Nincs ilyen konstrukció.)
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A Javadalmazási nyilatkozat tartalmazza az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelı bizottság, és a
menedzsment egyes tagjainak díjazását.
Igen

A 2.8.1

Nem
(Nincs ilyen konstrukció.)

Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa mőködtetett bizottság felelıs a társaság teljes
kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért.
Igen

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács meghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési
eljárások hatékonyságáról.
Igen

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács megtette a szükséges lépéseket a fıbb kockázati területek
azonosítása érdekében.
Igen
A 2.8.3

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belsı kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.
Igen
Nem
A belsı kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biztosítja a társaság tevékenységét érintı
kockázatok kezelését, a társaság célkitőzéseinek elérését.
Igen
Nem

A 2.8.4

A belsı kontrollok rendszerének kialakításánál az igazgatóság / igazgatótanács figyelembe vette a
2.8.4 pontokban szereplı szempontokat.
Igen
Nem

A 2.8.5

A menedzsment feladata és felelıssége a belsı kontrollok rendszerének kialakítása és fenntartása
Igen

A 2.8.6

Nem

A társaság kialakított egy független belsı ellenırzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik
beszámolási kötelezettséggel.
Igen

Nem
(Kapcsolt munkakörben
osztályvezetı látja el.)

a

közgazdasági

A belsı audit csoport legalább egyszer beszámolt az audit bizottságnak a kockázatkezelés, a belsı
kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók mőködésérıl.
Igen

A 2.8.7

Nem
(Nincs belsı audit csoport, a közgazdasági
osztályvezetı a vezérigazgatónak számol be.)

A belsı ellenırzési tevékenységet az audit bizottság megbízása alapján a belsı ellenırzés hajtja
végre.
Igen
Nem
(Nincs külön független belsı ellenırzés.)
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A belsı ellenırzés szervezetileg elkülönül az operatív vezetést végzı menedzsmenttıl.
Igen

A 2.8.8

Nem
(Nincs külön független belsı ellenırzés.)

A belsı audit tervet az audit bizottság javaslata alapján az igazgatóság / igazgatótanács (felügyelı
bizottság) hagyta jóvá.
Igen

A 2.8.9

Nem
(Az ellenırzési tervfeladatokat a vezérigazgató
hagyja jóvá.)
Az igazgatóság / igazgatótanács elkészítette jelentését a részvényesek számára a belsı kontrollok
mőködésérıl.

Igen

Nem
(Az Igazgatóság üzleti jelentést terjesztett a
közgyőlés elé.)

Az igazgatóság / igazgatótanács kidolgozta a belsı kontrollok mőködésérıl készített jelentések
fogadásával, feldolgozásával, és saját jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.
Igen
Nem
(Az Igazgatóság üzleti jelentést terjesztett a
közgyőlés elé.)
A 2.8.11

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

A 2.9.2

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

A 2.9.3

Nem
(Nem volt ilyen megbízás.)

Az igazgatóság / igazgatótanács tájékoztatta a felügyelı bizottságot arról, hogy a társaság mőködését
lényegesen befolyásoló eseménnyel kapcsolatban bízta meg a könyvvizsgálatot ellátó gazdálkodó
szervezetet, illetve külsı szakértıt.
Igen
Nem
(Nem volt ilyen megbízás.)
Az igazgatóság / igazgatótanács határozatában elızetesen rögzítette, hogy milyen események
tekinthetıek olyannak, mely jelentısen befolyásolják a táraság mőködését.
Igen

A 3.1.6

A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az audit bizottságra, jelölıbizottságra, javadalmazási
bizottságra delegált feladatokat, a bizottságok célkitőzéseit, ügyrendjét, összetételét (a tagok
nevének, rövid életrajzának és kinevezése idejének feltüntetésével).
Igen

A 3.2.1

Nem
(Nem volt ilyen megbízás.)

Nem

Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belsı kontroll rendszer mőködését
és a belsı ellenırzés tevékenységét is.
Igen

Nem
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A 3.2.3

Az audit bizottság pontos és részletes tájékoztatást kapott a belsı ellenır és a független
könyvvizsgáló munkaprogramjáról; s megkapta a könyvvizsgáló könyvvizsgálat során feltárt
problémákra vonatkozó beszámolóját.
Igen

A 3.2.4

Az audit bizottság az új könyvvizsgáló jelölttıl bekérte a 3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.
Igen

A 3.3.1

A 3.3.2

Nem
(Nem volt külön könyvvizsgálói jelentés.)

A társaságnál jelölıbizottság mőködik.
Igen

Nem

Nem
(Nem indokolt.)

A jelölıbizottság gondoskodott a személyi változások elıkészítésérıl.
Igen
Nem
(Nincs jelölıbizottság.)
A jelölıbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztására és kinevezésére vonatkozó
eljárásokat.
Igen

Nem
(Nincs jelölıbizottság.)

A jelölıbizottság értékelte a testületi és menedzsment tagok tevékenységét.
Igen

Nem
(Nincs jelölıbizottság.)

A jelölıbizottság megvizsgálta a testületi tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet
a részvényesek, vagy az igazgatóság / igazgatótanács terjesztett elı.
Igen
Nem
(Nincs jelölıbizottság.)
A 3.4.1

A társaságnál javadalmazási bizottság mőködik.
Igen

Nem
(Nem indokolt.)

A 3.4.2

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

A 3.4.3

A menedzsment javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján az igazgatóság /
igazgatótanács hagyta jóvá.
Igen
(Nincs javadalmazási bizottság.)

Nem

Az igazgatóság / igazgatótanács javadalmazását a javadalmazási bizottság javaslata alapján a
közgyőlés hagyta jóvá.
Igen
Nem
(Nincs javadalmazási bizottság.)
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A javadalmazási bizottság a részvényopciók, költségtérítések, egyéb juttatások rendszerét is
ellenırizte.
Igen

A 3.4.4

Nem
(Nincs részvényopció, egyéb
javadalmazási bizottság.)

juttatás

és

A javadalmazási bizottság javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazási elvek, és az egyes
személyek javadalmazására vonatkozóan.
Igen
Nem
(Nincs javadalmazási bizottság.)
A javadalmazási bizottság áttekintette a menedzsment tagokkal kötött szerzıdések feltételeit.
Igen
Nem
(Nincs javadalmazási bizottság.)
A javadalmazási bizottság ellenırizte, hogy a társaság eleget tett-e a javadalmazási kérdéseket érintı
tájékoztatási kötelezettségeknek.
Igen
Nem
(Nincs javadalmazási bizottság.)

A 3.4.7

A javadalmazási bizottsági tagok többsége független.
Igen

A 3.5.1

Nem
(Nincs javadalmazási bizottság.)

Az igazgatóság / igazgatótanács nyilvánosságra hozta indokait a javadalmazási és a jelölıbizottság
összevonásával kapcsolatban.
Igen

Nem
(Nincs javadalmazási és jelölı bizottság.)

A 3.5.2

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

A 4.1.1

Az igazgatóság / igazgatótanács a társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatározta
azokat az alapelveket és eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintı, illetve a
társaság értékpapírjainak árfolyamára hatást gyakorló jelentıs információ pontosan, hiánytalanul és
idıben közzétételre kerüljön, hozzáférhetı legyen.
Igen
Nem
(Az Igazgatóság külön nyilvánosságra hozatali
irányelveket
nem
határozott
meg,
gyakorlatában a Tpt. és a Tızsdeszabályzat
elıírásait követi.)

A 4.1.2

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

A 4.1.3

Nem

A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes közzététel
eljárásaira.
Igen

Nem

(ld. 4.1.1. pont)
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A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontok, és a befektetık tájékoztatását szem elıtt
tartva alakítja ki.
Igen
A 4.1.4

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

A 4.1.5

Nem

Nem

A társaság honlapján közzétette társasági eseménynaptárát.
Igen

Nem
(Nem készült elıre eseménynaptár.)

A 4.1.6

A társaság az éves jelentésében és honlapján tájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fı
tevékenységével, üzleti etikával, az egyéb érintett felekkel kapcsolatos irányelveirıl is.
Igen
Nem

A 4.1.8

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

A 4.1.9

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

A 4.1.10

Nem

A társaság tájékoztatást adott az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelı bizottság belsı
szervezetérıl, mőködésérıl, és az igazgatóság / igazgatótanács, menedzsment munkájának, valamint
az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett szempontokról.
Igen

A 4.1.11

Nem
(Nem volt ilyen megbízás)

Nem

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

Nem
(A díjazásra vonatkozó indítvány a határozati
javaslatokban közzétételre kerül.)

A 4.1.12

Az igazgatóság / igazgatótanács közzétette a kockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belsı
kontrollok rendszerére, az alkalmazott kockázatkezelési alapelvekre és alapvetı szabályokra, illetve
a fıbb kockázatok áttekintı ismertetésére.
Igen
Nem
(A kockázatkezelés a folyamatos napi
munkavégzés részét képezi.)

A 4.1.13

A piaci szereplık tájékoztatása érdekében a társaság évente, az éves jelentés közzétételekor,
nyilvánosságra hozza felelıs társaságirányítással kapcsolatos jelentését.
Igen

Nem
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A 4.1.14

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

Nem
(A társaság a Tpt. szerint jár el.)

A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelı 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

Nem

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 mőködését
befolyásolhatja.
Igen

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

J 1.1.3

A társaságnál befektetıi kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység mőködik.
Igen / Nem

J 1.2.1

A társaság közzétette honlapján a közgyőlésének lebonyolítására és a
részvényes szavazati jogának gyakorlására (kitérve a meghatalmazott útján
történı szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.
Igen / Nem

J 1.2.2

A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthetı

J 1.2.3

A társaság honlapján a 1.2.3 pontnak megfelelı (a társasági események
fordulónapjára vonatkozó) információkat közzétették.

Igen / Nem

Igen / Nem
J 1.2.4

A 1.2.4 pont szerinti közgyőlésekkel kapcsolatos információkat,
dokumentumokat (meghívó, elıterjesztések, határozati javaslatok, határozatok,
jegyzıkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságra hozta.
Igen / Nem

J 1.2.5

A társaság közgyőlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetıvé tette a
részvényesek minél nagyobb számban való megjelenését.
Igen / Nem

J 1.2.6

A társaság a kézhezvételt követı öt napon belül, az eredeti közgyőlési meghívó
közzétételével megegyezı módon közzétette a napirendi pontok kiegészítését.
Igen / Nem
(Nem volt.)

J 1.2.7

A társaság által alkalmazott szavazási eljárás biztosította a tulajdonosok
döntésének egyértelmő, világos és gyors meghatározásátIgen / Nem

J 1.2.11

A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a
közgyőléshez kapcsolódó információkat.
Igen / Nem
(Nem volt.)

J 1.3.1

A közgyőlés elnökének személyét a társaság közgyőlése a napirendi pontok
érdemi tárgyalása elıtt elfogadta.
Igen / Nem

J 1.3.2

Az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelı bizottság a közgyőlésen
képviseltette magát.
Igen / Nem

J 1.3.3

A társaság alapszabálya lehetıséget ad arra, hogy a társaság közgyőlésein az
igazgatóság /igazgatótanács elnökének, vagy a társaság részvényeseinek
kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyőlésen a
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kapcsolódó napirend megtárgyalásakor hozzászólási és véleményezési jogot
kapjon.
Igen / Nem
J 1.3.4

A társaság nem korlátozta a közgyőlésen résztvevı tulajdonosok felvilágosítást
kérı, észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen elıfeltételt
nem támasztott.
Igen / Nem

J 1.3.5

A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre
vonatkozó válaszait, melyeket a közgyőlésen nem tudott kielégítıen
megválaszolni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok megtagadására
vonatkozóan.
Igen / Nem
(Nem volt.)

J 1.3.6

A közgyőlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyőlésen felmerülı
kérdésekre történı válaszadással a törvényi, valamint tızsdei elıírásokban
megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek,
illetve azok betartásra kerüljenek.
Igen / Nem

J 1.3.7

A közgyőlési döntésekrıl a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve
sajtótájékoztatót tartott.
Igen / Nem

J 1.3.11

Az egyes alapszabály módosításokról
határozatokkal döntött.

a

társaság

közgyőlése

külön
Igen / Nem
(Nem volt.)

J 1.3.12

A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve
a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is
tartalmazó közgyőlési jegyzıkönyvét a közgyőlést követı 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
(Nem volt.)

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 elıkészítésével, lebonyolításával és a
határozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendıket és egyéb, az
igazgatóság / igazgatótanács mőködését érintı kérdéseket.
Igen / Nem
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J 2.2.1

A felügyelı bizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság
mőködését és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és
folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelı bizottság eljárt.
Igen / Nem

J 2.3.2

A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelızıen
hozzáfértek az adott ülés elıterjesztéseihez.
Igen / Nem

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 közgyőlést
megelızıen nyilvánosságra kerültek.
Igen / Nem

J 2.4.2

A testületek összetétele, létszáma megfelel a 2.4.2 pontban meghatározott
elveknek.
Igen / Nem

J 2.4.3

A társaság bevezetı programjában az újonnan választott nem-operatív testületi
tagok megismerhették a társaság felépítését, mőködését, illetve a testületi
tagként jelentkezı feladataikat.
Igen / Nem
(Régi tagok kerültek
újraválasztásra.)

J 2.5.2

Az elnöki és vezérigazgatói
alapdokumentumaiban rögzítették.

hatáskörök

megosztását

a

társaság
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
(Nem esik egybe.)

J 2.5.6

A társaság felügyelı bizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelızı
három évben a társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget
töltött fel.
Igen / Nem

J 2.7.5

Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelı 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 felügyelı bizottsági tagok esetében fix összegő javadalmazást
alkalmaz, s nem alkalmaz részvényárfolyamhoz kötött javadalmazási elemet.
Igen / Nem
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J 2.8.2

Az igazgatóság / igazgatótanács a kockázatkezelési alapelveket és alapvetı
szabályokat a menedzsment azon tagjaival együttmőködve dolgozta ki, akik a
kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, mőködtetéséért, ellenırzéséért,
valamint a társaság napi mőködésébe történı beépítéséért felelısek.
Igen / Nem

J 2.8.10

A belsı kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgatóság / igazgatótanács
figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.
Igen / Nem

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.
Igen / Nem

J 2.9.1

Az igazgatóság / igazgatótanács, a felügyelı bizottság és a bizottságok
ügyrendje kitér a külsı tanácsadó szolgáltatásainak igénybevétele esetén
követendı eljárásra.
Igen / Nem

J 2.9.4

Az igazgatóság / igazgatótanács a közgyőlési napirendi pontokat megtárgyaló
üléseire tanácskozási joggal meghívhatja a társaság könyvvizsgálóját.
Igen / Nem

J 2.9.5

A társaság belsı ellenırzése együttmőködött a
könyvvizsgálat eredményes végrehajtása érdekében.

könyvvizsgálóval

a
Igen / Nem

J 3.1.2

Az audit bizottság, jelölıbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a
társaságnál mőködı egyéb bizottságok) elnöke rendszeresen tájékoztatja az
igazgatóságot / igazgatótanácsot a vonatkozó bizottságok egyes üléseirıl, és a
bizottságok legalább egy jelentést készítettek az ügyvezetı testületnek, illetve a
felügyelı bizottságnak az adott üzleti évben.
Igen / Nem
(Csak audit bizottság mőködik.)

J 3.1.4

A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelı képességgel,
szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek feladataik ellátásához.
Igen / Nem

J 3.1.5

A társaságnál mőködı bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba
foglaltakat.
Igen / Nem
(Csak audit bizottság mőködik.)

J 3.2.2

Az audit bizottság tagjai teljes körő tájékoztatást kaptak a társaság számviteli,
pénzügyi és mőködési sajátosságairól.
Igen / Nem

J 3.3.3

A jelölıbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatóság /
igazgatótanács elnöke számára az igazgatóság / igazgatótanács mőködésérıl,
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illetve az igazgatóság / igazgatótanács egyes tagjainak munkájáról,
megfelelésérıl az adott üzleti évben.
Igen / Nem
(Nem értelmezhetı.)
J 3.3.4

A jelölıbizottság tagjainak többsége független.

J 3.3.5

A jelölıbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra.

J 3.4.5

J 3.4.6

Igen / Nem
(Nem értelmezhetı.)

Igen / Nem
(Nem értelmezhetı.)
A javadalmazási bizottság gondoskodott a javadalmazási nyilatkozat
elkészítésérıl.
Igen / Nem
(Nem értelmezhetı.)
A javadalmazási bizottság kizárólagosan az igazgatóság / igazgatótanács nemoperatív tagjaiból áll.
Igen / Nem
(Nem értelmezhetı.)

J 4.1.4

A társaság nyilvánosságra hozatali irányelvei legalább a 4.1.4 pontban
foglaltakra kiterjednek.
Igen / Nem
Az igazgatóság / igazgatótanács a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára
vonatkozó vizsgálatának eredményérıl az éves jelentésben tájékoztatta a
részvényeseket.
Igen / Nem

J 4.1.7

A társaság pénzügyi kimutatásait az IFRS elveknek megfelelıen készíti el.
Igen / Nem

J 4.1.16

A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságra hozza tájékoztatásait.
Igen / Nem

Kelt:

Pécs, 2010. március 25.

___________________________
Forczek László
Igazgatóság Elnöke

_____________________________
Fischer János
Igazgatóság tagja
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