Felelos Tarsasagiranyitasi

Jelentes

A NORDTELEKOM Tavkiizlesi Szolgaitat6 Nyilvill10san Mlikiido Reszvenytarsasag
(a tovabbiakban:
Tarsasag)
Igazgat6tanacsa
a Budapesti Eltektozsde ZIt. Felelos Tarsasagiranyitasi
Ajanlasai es a 2006. evi IV. tiirveny (Gt.)
vonatkoz6
rendelkezesei
alapjil.l1 az alabbiak szerint fogadja el es terjeszti az eves kuzgyliles ele Fele16s
Tarsasagiranyitasi
Jelenteset es nyilatkozatitt:
1. A Tarsasagnal
egyseges iranyitasi rendszelt megval6sit6 Igazgat6tanacs
mukiidik, mely ellittja az ligyvezetesi
feladatokat, fliggetlen tagjai pedig az ligyvezetesi tevekenyseget
ellenorzik a kiizgy{iles sZtllnara, tovabba tagjai
kepviselik a Tarsasagot harmadik szemelyekkel szemben, bir6sagok, hat6sagok elott. Az Igazgat6tanacs
kialakitja
es iranyitja a Tarsasag munkaszervezetet,
gazdalkodasat.
Emellett az Igazgat6tanacs
ellatja a Feli.igyelobi2Ottsag
Gt.-ben e16irt feladatait is.

Az Igazgat6tanacs
5 tagb61 all. Tagjait a kozgyules valasztja. Az Igazgat6tanacs
a jogait es feladatait testi.iletkent
gyakorolja. Az Igazgat6tanacs
tagjainak egymas kozotti feladat- es hataskormegosztasar61
az Igazgat6tanacs
i.igyrendje rendelkezik, melyet a kiizgytiles hagy j6va.
Az Igazgat6tanacs
tagjai az ilyen tisztseget betolto szemelyektol altah'tban elvarhat6 gondossaggal
es - ha a Gt.
kivetelt nem tsz - a Tarsasag erdekeinek elsodlegessege
alapjan kiitelesek eljarni. Az Igazgat6tanacs
tagjai a
polgari jog altalanos szabalyai szerint felelnek a Tarsasaggal szemben a jogszabalyok, a Tarsasag AJapszabalya,
illetve a Tarsasag kozgylilese altai hozott hatarozatok,
illetve ligyvezetesi kotelezettsegeik
megszegesevel
a
Tarsasagnak
oko2Ott karokelt. Az Igazgat6tanacsi
tagok Tarsasaggal szembeni karteritesi felelossege a Polgari
Torvenykonyv
kozos karokozasra
vonatkoz6 szabalyai szerint egyetemleges.
I-Ia a kart a testlileti ligyvezetes
hatarozata okozta, mentesi.il a felelosseg al61 az a tag, aki a dontesben nem vett reszt, vagy a hatarozat ellen
szavazott. Korlittlanul es egyetemlegesen
feleltnek az Igazgat6tanacs
tagjai a20kelt a karokert,
amelyek a
cegjegyzekbe
bejelentett
adat, jog vagy teny val6tlansagab61,
illetve a bejelentes
kesedelmebol
vagy
elll1ulasztasab61 szarmaznak.
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2. A Tarsasagnal
3 tagu Audit Bi20ttsag mukodik. Tagjait a kiizgyliles valasztja az Igazgat6tanacs
tagjai kozli!. Az
Audit Bi20ttsag hataskiirebe taltozik:
- a szamviteli torveny szerinti beszamol6 velemenyezese
- javaslattetel a konyvvizsgal6 szemelyere es dijazasara
- a konyvvizsgaloval kotendo szerz6des elOkeszitese, a reszvenytarsasag
kepviseleteben a szerz6des alai rasa
- a kiinyvvizsgal6val szembeni szakmai kovetelmenyek
es osszeferhetetlensegi
eloirasok ervenyre juttatasanak
figyelemmel kiserese, a kiinyvvizsgal6val valo egyi.ittmlikodessel
kapcsolatos teend6k ellatasa, valall1int sZlikseg
eseten javaslattetel az Igazgat6tanacs szamara intezkedesek megtetelere
- a penzligyi beszamolasi rendszer mukiidesenek eltekelese es javaslattetel a szlikseges intezkedesek megtetelere
- az Igazgat6tanacs munkajanak segitese a penzi.igyi beszamolasi rendszer ll1egfelelo ellenorzese erdekeben
- belso ellenorzesi es kockazatkezelesi rendszer hatekonysagimak
figyelemmel kiserese.
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3. Az Igazgat6tanacs
es az Audit Bizottsag 4 alaklommal iiIesezett. Az Igazgat6tanacs
reszvetelevel i.ilesezett, az Audit Bi20ttsag 3 fo reszvetelevel.
Egyeb bi20ttsag nem Il1likodik a TarsasagnaI.
4. A napi operativ feladatokat
a kiizgyliles jogosult.
5. A Tarsasag
kapcsolatos.

kiinyvvizsgal6ja

az Igazgat6tanacs

Fiiggetlenseg
kell/Nem
Ig.ell/Nem
kell/Nem
valamennyi

es az Audit Bizottsag Tagjai vegzik, tiszteletclijuk

nem vegzett olyan tevekenyseget

az adott

alkalommal

4 f6

meghatarozasara

lizleti evben, ami nem az auditalassal

6. A '1'arsasag altaI nyilvanossagra
hozancl6 inform3ci6k kiire, gyakorisaga es a kiizzetetel helVe a '1'pt., a BET
szabalyzatai es a Tarsasag Alapszabalya
alapjan kerlil kialakitasra.
A bennfentes
szemelyek koret a lorveny

/
szabalyozza. A torveny eziranyu el6irasait
is felhivja az erintettek figyelmet.

a Tarsasag

maximalisan

betartja,

betartasara

kiilon bels6 utasitasokkal

7. A Tarsasag minden reszvenyese jogosult a Tarsasag kozgylilesen reszt venni, felvilagositast
kerni, eszrevetelt
termi. A felvilagositast
a kiizgyLih~s napirendjere
tLiziitt iigyek vonatkozasaban
legkesobb a napirendi
pont
targyalasakor
koteles az Igazgatotanacs
minden reszvenyesnek megadni. A reszvenyes jogosult - a Gt.-ben es az
Alapszabalyban
foglalt rendelkezeseknek
megfelel6en
- indit'Vanyt tenni es szavazasra
jogosito
reszveny
biTtokaban
szavazni.
A reszvenyes
szavazati
joganak
gyakorlasara
tulajdonosi
igazolas
birtokaban,
a
reszvenykonyvbe
tiirtent bejegyzeset kovet6en jogosult. A reszvenyes a Gt., illetve az A1apszabaly rendelkezesei
szerint jogosult
osztalekra,
illetve osztalekel6legre.
A reszvenyesi
jogok gyakorlasara
vonatkozo
tovabbi
szabalyokat
a
Tarsasag
A1apszabalya
tattalmazza,
mely
megtah'llhato
a
Tarsasag
honlapjan
(www.nordtelekom.hu).
8. A kozgyiilest - ha a Gt. elteroen nem rendelkezik
- az Igazgatotanc'lcs
hivja ossze. A kozgyulesre a
reszvenyeseket
a kiizgyiiles napjit legal<ibb 30 nappal mege16z6en hirdetmeny
utjan kozolt meghivoval kell
osszehivni oly modon, hogy a meghivo megjelenesenek
napja es a kozgy{iles napja kozott 30 napnak el kell telnie.
A kozgyliles helye - ha az Igazgatotanacs
elteroen nem rendelkezik - a Tarsasag szekhelye. A kiizgY{ilesen
megjelent rcszvenyesekr61 jelenleti ivet kell kesziteni, amelyen fel kell tiintetni a reszvenycs, illetve kepviseloje
nevet/ceget
es lak6helyet/szekhelyet,
reszvenyei szamat es az 6t megilleto szavazatok
szamat, valalllint a
kozgyliles id6tartama alatt a jelenlev6k szemelyeben bekiivetkezett valtozasokat. Ajelenleti ivet a kozgyliles elniike
es a jegyz6kiinyvvezet6
alairasaval hitelesiti. A kozgyGles hatarozatkepes,
ha awn a szavazasra jogosito reszvenyek
altalmegtestesitett
szavaztok tobb mint felet kepvisel6 reszvenyes (vagy az Alapszabaly szerinti meghatalmazottja)
jelen van.
A kozgylilesr6ljegyz6konyvet
kell kesziteni, melynek tartalmaznia
kell:
- a reszvenytarsasag
cegnevet es szekhelyet
- a kozgy(iles megtartasanak
modjat, helyet, idejet
- a kozgyules levezet6 elnokenek,
a jegyzokonyvvezet6nek
es a jegyzokiinyv
hitelesitoYmek,
valamint
a
szavazatszamlal6knak
a nevet
- a kozgylilesen lezajlott fontosabb esemenyeket, az elhangzott inditvanyokat
- a hatarozathozatal
m6djat
- a hatarozati javaslatokat,
a hatarozatokat,
az azokra leadott szavazatok es ellenszavazatok
szamat, valamint a
szavazastol tatt6zkodok szamat
- a reszvenyes, az igazgatosag tagjanak tiltakozasat valamely hatarozat ellen, ha azt a tiltakozo kivanja
- nev szerinti vagy titkos szavazas esetet, ezen szavazas lefolytatasanak
modjat es eredmenyet.
A jegyzokonyvet a jegyzokonyvvezet6
es a kozgyliles elnoke ir:ja ala es egy erre megvalasztott jelenlevo hitelesiti. A
kozgyiiles lebonyolitasara
vonatkozo tovabbi szabalyokat a Tarsasag Alapszabalya tartalmazza,
mely megtalalhato
a Tarsasag honlapjan.
9. A tisztsegvisel6knek
e minoseglikre tekintettel nyujtott penzbeli es nem penzbeli juttatasokat
Nyilatkozat tartalmazza, mely megtalalhato a Tarsasag honlapjan.
10. A Tarsasag
az alabbiakban nyilatkozik
meghatarozott
pontjaiban
megfogalmazott
milyen mertekben alkalmazza, alkalmazta.
(Egyen "igen"-nel jelolt valaszok eseteben
bekovetkezeslik esetere nyilatkozik, hogy az

A

1.1.1

a Javadalmazasi

arrol, hogy a BET altaI kiadott FeleI6s Tarsasagiranyitasi
Ajanlasok
ajanlasokat,
javaslatokat
sajat tarsasagiranyitasi
gyakorlata
soran
a megjelolt esemenyek nem tortentek
Ajanlasban foglalt modon jarna el.)

meg a Tarsasagnal,

Az igazgatosag / igazgatotanacs
gondoskodott
alTol, hogy a reszvenyesek
hozzajussanak ajogaik gyakorlasahoz sziikseges informaci6khoz.

azonban

a llIegfele16

id6ben

Nem (magyarazat)
A

1.1.2

A tarsasag

az "egy reszveny - egy szavazat" elvet alkalmazza.

Igen
A 1.2.8

A tarsasag biztositja,
kozgylilesen.

Nem (magyarazat)
hogy a tulajdonosok

azonos feltetelek

teljesitesevel

vehetnek

reszt a tarsasag

Nem (magyan'lzat)
A 1.2.9

A tal'sasag kozgyiilesi napirendi
pontosan meghataroztak,
leirtak.

pontjai

kozott

csak olyan temak

szerepelnek,

melynek

temajat

Nem (magyarazat)
A hatarozati javaslatokban
reszletes magyarazatara.

kitertek

a feliih'Ye16 bizottsag

javaslatara,

valamint

a diintes

hatasainak

Igen
A Tarsasagnal
A 1.2.10

feliigyelobizottsag

nem, hanem Igazgat6tanacs

A napirendi pontokhoz keszitett reszvenyesi
Mt nappal megelOzoen kiizzetettek.

eszreveteleket,

Nem (magyarazat)
Audit Bizottsag m(ikiidik.

valamint

kiegesziteseket

legkesobb

a kiizgyi.ilest

Nem (magyarazat)

A kiizgyiiles napirendi
pontplra
egyidejUleg megismerhettek.

tett

eszreveteleket

a reszvenyesek

legkesobb

a regisztraci6val

Nem (magyarazat)
A napirendi pontokra vonatkozoan
megelOzoen kiizzetettek.

megtett

inisos

eszreveteleket

a kiizgyiilest

ket munkanappal

Nem (magyarazat)
A vezeto tisztsegviselok

megvalasztasa

es visszahivasa

szemelyenkent

kiiliin hatarozattal

tiirtent.

Nem (magyarazat)
A 2.1.1

Az igazgatosag

I igazgatotanacs

feladatai

kiteljednek

a 2.1.1 pontban

foglaltakra.
Nem (magyarazat)

Az igazgatosag

I igazgatotanacs

elore meghatal'ozott

rendszel'es

gyakorisaggal

iilest tartott.

Nem (magyarazat)
A fel iigyel 0 bizottsag
Igen
A Tarsasagnal

elore meghatarozott

feliigyelobizottsag

Az igazgatosag
lebonyolitasar61,

rendszeres

gyakorisaggal

nem, han em Igazgat6tanacs

iilest tartott.

valamint

Nem (magyarazat)
Audit Bizottsag mukiidik.

I igazgat6tanacs
iigyrendje
rendelkezik
az elore nem
az elektronikus hirkiizlo eszkiiziik utjan tiilteno diinteshozatalrol.

tervezheto

iilesek

Nem (magyarazat)
A feliigyelO bizottsag iigyrendje rendelkezik az elore nem tervezheto
elektronikus hirkiizlo eszkiiziik utjan tiirteno diinteshozatalrol.
Igen
A Tarsasagnal
A2·5·1

A tarsasag
partatlansag

feliigyelObizottsag
igazgat6tanacsaban
biztositasahoz.

nem, han em Igazgat6tanacs

valamint

/ feliigyelO bizottsagaban

elegendo

iilesek lebonyolitasar61,

az

Nem (magyarazat)
Audit Bizottsag mukiidik.
szamu

fiiggetlen

tag van a

Nem (magyarazat)
A 2.5.4

Az igazgat6tanacs
I feli.igyelO bizottsag rendszeres idokiiziinkent
fuggetlenseg megerositeset kerte fuggetlennek taltott tagjaitol.

Caz eves IT jelentes

kapcsan)

a

Nem (magyarazat)
A2·5·6

A tarsasag honlapjan nyilvanossagra
hozta az igazgat6tanacs
/ feliigyelO bizottsag
kapcsolatos iranyelveit, az alkalmazott fiiggetlensegi kriteriumokat.
Igen

A2.6.1

fuggetlensegevel

Nem (magyarazat)

Az igazgat6sag I igazgat6tanacs
tagja tajekoztatta
az igazgat6sagot
I igazgatotanacsot (feliigyelo
bizottsagot I audit bizottsagot), ha a tarsasag (vagy barmely leanyvallalata) iigyletevel kapcsolatban
neki (vagy mas kiizeli kapcsolatban all6 szemelynek) jelentos szemelyes erdeke alit fenn.
Nem (magyarazat)

A2.6.2

A testiileti es menedzsment
tagok (es a veliik kapcsolatban
a1l6 szemelyek), valamint a tarsasag
(illetve leanyvallalata) kiiziitt letrejiitt ugyleteket a tarsasag altalanos uzleti gyakorlata szerint, de az
altalanos uzleti gyakorlathoz kepest szigorubb atlati1at6sagi szabalyok alapjan bonyolitottak
Ie.
Nem (magyarazat)

A 2.6.2 szerinti, az altalanos iizleti gyakorlattol
feliigye16 bizottsaggal (audit bizottsaggal).

eltera iigyleteket

es azok felteteleit

elfogadtattak

a

Nem (magyarazat)
A2.6·3

A testiileti tag tajekoztatta a feliigyelo bizottsagot / audit bizottsagot (jeliilObizottsagot),
cegcsopolthoz
taltozo tarsasagnal
kapott testiileti tagsagra,
menedzsment
tagsagra
felkerest.

ha nem a
vonatkozo

Nem (magyarazat)
A 2.6-4

Az igazgatosag / igazgatotanacs
kialakitotta a tarsasagon beliili informacioaramlasra,
informaciok kezelesere vonatkozo iranyelveit, es feliigyelte ezek betaltasat.

a bennfentes

Nem (magyarazat)
Az igazgat6sag / igazgatotanacs
kialakitotta
a bennfentes
vonatkozo iranyelveit, es feliigyelte ezek betartasat.

szemelyek

eltekpapir

kereskedesere

Nem (magyarazat)
Az igazgatosag
igazgatotanacs,
vonatkozoan.

/ igazgatotanacs
javadalmazasi
iranyelveket
fogalmazott
meg az igazgatosag
a feliigye16 bizottsag es a menedzsment
munkajanak eltekelesere es javadalmazasara

Igen
A Tarsasag
Igazgat6tanacsa
sajat merlegelesi jogkorben
javaslatrol a kiizgyiiles szamara es nem tartja sziiksegesnek
kidolgozasat.
A feli.igyelo bizottsag velemenyezte

a javadalmazasi

Nem (magyarazat)
hataroz a javadalmazasra
javadalmazasi
es ertekelesi

/

vonatkozo
iranyelvek

iranyelveket.

Igen
Nem (magyarazat)
A Tarsasagnal feli.igyelObizottsag nem, hanem Igazgatotanacs
valamint Audit Bizottsag mukiidik. A
Tarsasag
Igazgat6tanacsa
sajat merlegelesi
jogkiirben
hataroz
a javadalmazasra
vonatkoz6
javaslatr61 a kiizgyiiles szamara es nem tartja sziiksegesnek javadalmazasi
es ertekelesi iranyelvek
kidolgozasat.
Az igazgat6sag / igazgat6tanacs es a feliigyelo bizottsag javadalmazasara
valtozasait a kiizgyUles ki.iliin napirendi pontban hagyta j6va.

vonatkoz6

elveket es azok

Igen
Nem (magyarazat)
A Tarsasagnal feliigyelabizottsag
nem, hanem Igazgat6tanacs
valamint Audit Bizottsag mukiidik. A
Tarsasag
Igazgat6tanacsa
sajat merlegelesi
jogkorben
hataroz
a javadalmazasra
vonatkoz6
javaslatr61 a kiizgyiiles szamara es nem tartja sziiksegesnek javadalmazasi
es eltekelesi iranyelvek
kidolgozasat.
Az igazgat6sag

/ igazgat6tanacs

az adott iizleti ev vonatkozasaban

ertekelte

sajat munkajat.

Nem (magyarazat)
A feliigyelO bizottsag
Igen
A Tarsasagnal
A2·7·3

az adott i.izleti ev vonatkozasaban

feli.igyelObizottsag

ertekelte

nem, hanem Igazgat6tanacs

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs hataskiirebe
javadalmazasanak
megallapitasa.

taltozik

sajat munkajat.

Nem (magyarazat)
valamintAudit
Bizottsag mukiidik.

a menedzsment

teljesitmenyenek

ellenarzese

es

Nem (magyarazat)
A menedzsment
ki.ilOn napirendi

tagokat illeta, a szokasost61 eltera juttatasok
pontban hagyta j6va.

kereteit es ezek valtozasait
N em (magyarazat)

A reszveny alapu javadalmazasi
Igen
A Tarsasagjelenleg

konstrukci6k

elveit a kiizgyiiles j6vahagyta.

nem alkalmaz reszveny alaplljavadalmazasi

Nem (magyarazat)
konstrukciot.

a kiizgyiiles

A reszveny alapLl javadalmazasi konstrukci6kkal kapcsolatos kozgyiilesi dontest megelazaen a
reszvenyesek reszletes tajekoztatast kaptak (legalabb a 2.7-4 pontban foglaltak szerint)
1gen
Nem (magyarazat)
A Tarsasag jelenleg nem alkalmaz reszveny alapll javadalmazasi konstrukci6t.
A tarsasag a Javadalmazasi nyilatkozatot elkeszitette, es a kozgyiiles ele terjesztette.
1gen
A Tarsasag nem alkalmazjavadalmazasi

Nem (magyarazat)
iranyelveket.

A Javadalmazasi nyilatkozat taltalmazza az igazgat6sag / igazgat6tanacs, a feliigyelO bizottsag, es a
menedzsment egyes tagjainak dijazasat.
Nem (magyarazat)
A2.8.1

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs, vagy az altala mlikodtetett
kockazatkezelesenek feliigyeleteert es iranyitasaert.

bizottsag felelas a tarsasag teljes
Nem (magyarazat)

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs meghatarozott
eljarasok hatekonysagar61.

rendszeresseggel tajekoz6dik a kockazatkezclesi
Nem (magyarazat)

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs
azonositasa erdekeben.

megtette

a sziikseges lepeseket

a f6'bb kockazati teriiletek
Nem (magyarazat)

A2.8·3

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs megfogalmazta a belsa kontrollok rendszerevel kapcsolatos elveket.
Nem (magyarazat)
A belsa kontrollok menedzsment altaI kialakitott rendszere biztositja a tarsasag tevekenyseget erinta
kockazatok kezeleset, a tarsasag celkituzeseinek elereset.
Nem (magyarazat)

A 2.8-4

A belsa kontrollok rendszerenek kialakitasanal az igazgatosag / igazgat6tanacs figyelembe vette a
2.8-4 pontokban szerepla szempontokat.
Nem (magyarazat)

A2.8·5

A menedzsment feladata es felelOssege a belsa kontrollok rendszerenek kialakitasa es fenntartasa.
Nem (magyarazat)

A2.8.6

A tarsasag kialakitott egy fuggetlen belsa ellenarzesi funkci6t, mely az audit bizottsagnak / feliigyela
bizottsagnak tmtozik beszamolasi kotelezettseggel.
1gen
Nem (magyarazat)
A Tarsasagnal a belsa elJenarzesi funkci6t az Audit Bizottsag latja el.
A belsa audit csoport legalabb egyszer beszamolt az audit bizottsagnak / feliigyela bizottsagnak a
kockazatkezeles, a belsa kontroll mechanizmusok es a tarsasagiranyitasi funkci6k mukodeseral.
1gen
Nem (magyarazat)
A Tarsasagnal a belsa ellenarzesi funkci6t az Audit Bizottsag litja el.

A2.8·7

A belsa ellenarzesi tevekenyseget az audit bizottsag / feliigyelO bizottsag megbizasa alapjan a belsa
ellenarzes hajtja vegre.
1gen
Nem (magyarazat)
A Tarsasagnal a belsa ellenarzesi funkci6t az Audit Bizottsag litja el.
A belsa ellenarzes szervezetileg elkiiloniil az operativ vezetest vegza menedzsmenttal.
1gen
Nem (magyarazat)
A Tarsasagnal a belsa ellenarzesi funkci6t az Audit Bizottsag latja el.

A2.8.8

A belso audit tervet az audit bizottsag javaslata alapjan az igazgatosag
bizottsag) hagyta jova.

I igazgatotanacs (feli.igyelo

Nem (magyarazat)
A2.8.g

Az igazgatosag
mukodeserol.

I igazgat6tanacs elkeszitette jelenteset a reszvenyesek szamara a bel so kontrollok

Igen
A Tarsasagnal nem kesziilt ilyen jelentes.

Nem (magyarazat)

Az igazgatosag I igazgatotanacs kidolgozta a belso kontrollok mlikodeserol keszitett jelentesek
fogadasaval, feldolgozasaval, es sajatjelentesenek elkeszitesevel kapcsolatos eljarasait.
Igen
A Tarsasagnal nem keszi.ilt ilyen jelentes.
A 2.8.11

Az igazgatosag I igazgatotanacs beazonositotta a belso kontrollok rendszerenek
hianyossagat, s feliilvizsgaJta es ateltekelte az ezzel kapcsolatos tevekenysegeket.
Igen
A Tarsasagnal belso kontrollrol nem folyt vizsgalat.

A2.g.2

Nem (magyarazat)
lenyeges

Nem (magyarazat)

Az igazgatosag I igazgatotanacs, a feliigye16bizottsag es az audit bizottsag minden esetben ertesitest
kapott arrol, ha a konyvvizsgalonak adott megbizas jellegenel fogva jelentos rMorditast jelenthet,
erdekiitkozest idezhet elo, vagy barmilyen mas modon lenyeges hatassallehet az iizletmenetre.
Nem (magyarazat)

A2·g·3

Az igazgatosag I igazgatotanacs tajekoztatta a feliigyelo bizottsagot arrol, hogy a tarsasag mukodeset
lenyegesen befolyasolo esemennyel kapcsolatban bizta meg a konyvvizsgalatot ellato gazdalkodo
szervezetet, illetve kiilso szakertot.
Igen
Nem (magyarazat)
A Tarsasagnal feliigyelobizottsag nem, han em Igazgatotanacs valamint Audit Bizottsag mLikodik.
Az igazgatosag / igazgatotanacs hatarozataban elozetesen rogzitette, hogy milyen esemenyek
tekinthetoek olyannak, melyek jelentosen befolyasoljak a tarasag mukodeset.
Igen

Nem (magyarazat)

A tarsasag honlapjan nyilvanossagra hozta az audit bizottsagra delegalt feladatokat, a bizottsag
celkituzeseit, iigyrendjet, osszetetelet (a tagok nevenek, rovid eletrajzanak es kinevezese idejenek
feltiintetesevel) .
Igen
A 3.1.6.1

A tarsasag honlapjan nyilvanossagra hozta a jelolobizottsagra delegalt feladatokat, a bizottsag
celkituzeseit, iigyrendjet, osszetetelet (a tagok nevenek, rovid eletrajzanak es kinevezese idejenek
felti.intetesevel) .
Igen
A Tarsasagnal jelO16bizottsag nem mLikodik.

A 3.1.6.2

Nem (magyarazat)

A tarsasag honlapjan nyilvanossagra hozta a javadalmazasi bizottsagra delegalt feladatokat, a
bizottsag celkituzeseit, iigyrendjet, osszetetelet (a tagok nevenek, rovid eletrajzanak es kinevezese
idejenek feltiintetesevel).
Igen
A Tarsasagnal javadalmazasi bizottsag nem mLikodik.

A3·2.1

Nem (magyarazat)

Nem (magyarazat)

Az audit bizottsag I feliigyelo bizottsag feliigyelte a kockazatkezeles hatekonysagat, a belso kontroll
rendszer mukodeset es a belso ellenorzes tevekenyseget is.
Igen
Csak Audit Bizottsag mukodik a Tarsasagnal.

Nem (magyarazat)

Az audit bizottsag I feliigyelO bizottsag pontos es reszletes tajekoztatast kapott a belso ellenor es a
fuggetlen konyvvizsgalo munkaprogramjarol; s megkapta a konyvvizsgalo konyvvizsgalat soran
feltart problemakra vonatkozo beszamolojat.
Nem (magyarazat)

Bels6 ellen6r nines a Tarsasagnal
A:z audit bizottsag
nyilatkozatot.

/ feliigyel6 bizottsag

az 11jkonyvvizsgal6

jelolttol

bekerte

A tarsasagnal

jelolobizottsag

Igen
A Tarsasag tisztsegviseloinek
A3·3·2

Ajelo16bizottsag
Igen
A Tarsasagnal

gondoskodott

szemelyere

Nem (magyarazat)
az Igazgat6tanacs
feladata.

vonatkoz6 javaslattetel

a szemelyi valtozasok

elokesziteserol.

nem mukodik.

attekintette

a menedzsl11ent

tagok

kivalasztasara

ertekelte a testiileti

es menedzsment

tagok tevekenyseget.
Nem (magyarazat)

jelol6bizottsag

Igen
A Tarsasagnaljelol6bizottsag

nem mlikodik.
osszes olyan javaslatot,
Nem (magyarazat)

javadall11azasi bizottsag

miikodik.
Nem (magyarazat)

A javadalmazasi
bizottsag a testiiletek
egyeni szintje, strukturaja) tettjavaslatot,
Igen
A Tarsasagnal

A304·3

bizottsag

A304o4

nem mukodik.

a javadalmazasi

bizottsag

javaslata

alapjan

az igazgat6sag

bizottsag

/

nem mlikodik.

javadalmazasat

a javadalmazasi

bizottsag

javaslata

alapjilll

bizottsag

a

nem mlikodik.

a reszvenyopci6k,

koltsegteritesek,

egyeb

juttatasok

rendszeret

Nem (magyarazat)
bizottsag

bizottsagjavaslatokat

nem mLikodik.
fogalmazott

meg ajavadalmazasi

elvekre vonatkoz6an.
Nem (magyarazat)

javadalmazasi

A javadalmazasi
vonatkoz6an.
Igen
A Tarsasagnal

bizottsag

javadalmazasi

Ajavadalmazasi
Igen
A Tarsasagnal

(dijazas

Nem (magyarazat)
javadalmazasi

A javadalmazasi
ellenorizte.
Igen
A Tarsasagnal

rendszerere

Nem (l11agyarazat)
javadalmazasi

A:z igazgat6sag / igazgat6tanacs
kozgyiiles hagyta j6va.
Igen
A Tarsasagnal

es a l11enedzsl11ent javadalmazasanak
illetve vegzi ennek ellenorzeset.

Nel11 (magyarazat)
javadalmazasi

A l11enedzsment javadall11azasat
igazgat6tanacs hagyta j6va.
Igen
A Tarsasagnal

l11elyet a

nem mLikodik.

Igen
A304·2

vonatkoz6

nem mLikodik.

Ajelo16bizottsag megvizsgalta a testiileti tagok jelolesere vonatkozo
reszvenyesek, vagy az igazgat6sag / igazgat6tanacs tel:jesztett elo.

A tarsasagnal

es kinevezesere
Nem (magyarazat)

jelolobizottsag

Ajelolobizottsag
Igen
A Tarsasagnal

miikodik.

Nem (l11agyarazat)
jelo16bizottsag

A jelo16bizottsag
eljarasokat.
Igen
A Tarsasagnal

feltar6

Nem (magyarazat)

Igen
Nem volt uj konyvvizsgal6jelolt.
A 3.3.1

a 3.204 szerinti

bizottsag

bizottsag
javaslatokat

nem mLikodik.
fogall11azott

meg

az egyes

szemelyek

javadall11azasara

Nem (magyarazat)
javadalmazasi

bizottsag

nel11 I11Likodik.

IS

Ajavadalmazasi bizottsag attekintette a menedzsment tagokkal kotiitt szerzodesek felteteleit.
Nem (magyarazat)

Igen
A Tarsasagnal javadalmazasi bizottsag nem mukiidik.
A3AA·3

Ajavadalmazasi bizottsag ellenorizte, hogy a tarsasag eleget tett-e a javadalmazasi kerdeseket erinto
tajekoztatasi kiitelezettsegeknek.
Nem (magyarazat)

Igen
A Tarsasagnal javadalmazasi bizottsag nem mlikiidik.
A3A·7

A javadalmazasi bizottsagi tagok tiibbsege fiiggetlen.
Nem (magyarazat)

Igen
A Tarsasagnal javadalmazasi bizottsag nem mlikiidik.

Az igazgat6sag I igazgat6tanacs nyilvanossagra hozta indokait a javadalmazasi es a jeliilObizottsag
iisszevonasaval kapcsolatban.
Igen
A Tarsasagnal javadalmazasi es jeliilObizottsag nem mukiidik.
A3·5·2

Az igazgat6sag I igazgat6tanacs
tajekoztatast adott ki.

vegezte el a jeliilObizottsag feladatait,

s ennek indokair61

Nem (magyarazat)

Igen
A Tarsasagnal jeliilObizottsag nem mLikiidik.
A 3.5.2.1

Nem (magyarazat)

Az igazgat6sag I igazgatotanacs vegezte el a javadalmazasi bizottsag feladatait, s ennek indokair61
tajekoztatast adott ki.
Nem (magyarazat)

Igen
A Tarsasagnal javadalmazasi bizottsag nem mlikiidik.

Az igazgat6sag I igazgat6tanacs a tarsasag nyilvanossagra hozatali iranyelveiben meghatarozta
azokat az alapelveket es eljarasokat, amelyek biztositjak, hogy minden, a tarsasagot erinto, illetve a
tarsasag ertekpapirjainak arfolyamara hatast gyakorl6 jelentOs informaci6 pontosan, hianytalanul es
id6ben kiizzetetelre keriiljiin, hozzMerhet6 legyen.
Nem (magyarazat)
Az informaci6 szolgaltatas soran a tarsasag biztositotta, hogy minden reszvenyes, piaci szerepl6
azonos elbanas ala esik.
Nem (magyarazat)
A tarsasag
eljarasaira.

nyilvanossagra

hozatali iranyelveiben

kiter az elektronikus,

internetes

kiizzetetcl

Nem (magyarazat)
A tarsasag honlapjat a nyilvanossagra hozatali szempontok, es a befektetok tajekoztatasat szem elOtt
tartva alakitja ki.
Nem (magyarazat)
Az igazgat6sag

I igazgat6tanacs felmerte a nyilvanossagra hozatali folyamatok hatekonysagat.
Nem (magyarazat)

A tarsasag honlapjan kiizzetette tarsasagi esemenynaptarat.
Igen
A 4.1.6

Nem (magyarazat)

A tarsasag az eves jelenteseben es honlapjan tajekoztatta a nyilvanossagot strategiai celjair61, a fO
tevekenysegevel, iizleti etikaval, az egyeb erintett felekkel kapcsolatos iranyelveirol is.
Nem (magyanizat)

A4·1.8

Az igazgat6sag I igazgat6tanacs az eves jelentesben nyilatkozott aLT61,hogy az eves penzligyi
kimutatasok kiinyvvizsgalataval megbizott kiinyvvizsgal6 gazdasagi szervezet milyen jellegli, es
nagysagrendu egyeb megbizast kapott a tarsasagt61, illetve annak leanyvillialatat61.

Igen
A konyvvizsgalo

Nem (rnagyarazat)
nern kapott egyeb megbizast.

A tarsasag evesjelenteseben,
illetve honlapjan nyilvanossagra
hozza az igazgatosag I igazgatotanacs,
feliigye16 bizottsag es a menedzsrnent tagjainak szakmai palyafutasarol
szolo informaciokat.
Nem (magyarazat)

A tarsasag
szervezeterol,

A 4.1.10

tajekoztatast
mukiideserol.

adott

az

igazgatosag

I

igazgatotanacs,

bizottsag

bels6

Nem (magyarazat)

Igen
tajekoztatast adott az igazgatosag I igazgatotanacs,
az egyes tagok ertekelesekor figyelernbe vett szel11pontokrol.

A tarsasag

A4·1.lO·1

felligyel6

menedzsment

munkajanak,

valarnint

Nem (magyarazat)

Igen

A tarsasag

az eves jelenteseben,
i1Jetve honlapjilll a javadalmazasi
nyilatkozatban
tajekoztatta
nyilvanossagot
az alkalrnazott
javadalmazasi
iranyelvekr61,
azon bellil az igazgatosag
igazgatotanacs, felligye16 bizottsag es a menedzsment tagjainak dijazasarol, javadalmazasarol.

Igen
A dijazasrol, javadalrnazasrol

a

I

Nem (rnagyarazat)
a kiizgyules hataroz.

Az igazgatosag I igazgatotanacs
ki:izzetette a kockazatkezelesi
iranyelveit, melyben kitert a bels6
kontrollok rendszerere, az alkalmazott kockazatkezelesi alapelvekre es alapvet6 szabalyokra, illetve a
f6bb kockazatok attekint6 ismertetesere.
Igen

Nem (magyarazat)

A piaci szerep16k tajekoztatasa
erdekeben
a tarsasag evente, az eves jelentes
nyilvanossagra hozza felelos tarsasagiranyitassal
kapcsolatos jelenteset.

ki:izzetetelekor,

Nern (magyarazat)
A tarsasag honlapjan
nyilvanossagra
ertekpapir kereskedelmevel
kapcsolatos

hozza a bennfentes
iranyelveit.

Igen

szemelyeknek

a tarsasag

reszvenyei

Nem (magyarazat)

A tarsasag az igazgatosag I igazgatotanacs,
feliigyel6 bizottsag, es a l11enedzsment tagok a tarsasag
ertekpapir:jaiban
fennallo reszesedeset,
illetve a reszveny-alapu
osztiinzesi rendszerben
fennallo
erdekeltseget az eves jelentesben es a tarsasag honlapjan Feltlintette.
Nem (magyarazat)
az eves jelentesben
es a tarsasag honlapjan kiizzetette az igazgatosag I igazgatotanacs
tagjainak es a menedzsment barrnilyen harl11adik fellel valo kapcsolatat, arnely a tarsasag mukodeset
befolyasolhatja.

A tarsasag

Nem (magyarazat)

Javaslatoknak va16 megfeleles szintje
A tarsasagnak
J

1.1.3

meg kell adnia, hogy az ITA vonatkozo javaslatat

A tarsasagnal

befektetoi

kapcsolattartassal

alkall11azza-e, avagy sem (Igen

foglalkozo szervezeti

I Nem).

egyseg rniikodik.

Igen I
Nem

J 1.2.1

A tarsasag

kozzetette honlapjan
a kiizgyiilesenek
lebonyolitasara
es a reszvenyes
szavazati joganak gyakorlasara
(kiterve a meghatalmazott
utjan torteno szavazasra)
vonatkozo osszefoglalo dokumentumat.

Igen I
Nem

J

A tarsasag

Igen I
Nem

1.2.2

alapszabalya

a tarsasag

honlapjan

megtekintheto.

J 1.2.3

A tarsasag honlapjan a 1.2.3 pontnak megfelela
vonatkoz6) informaci6kat kiizzetettek.

J 1.2-4

A 1.2-4 pont szerinti kiizgyulesekkel
kapcsolatos
informaci6kat,
dokumentumokat
(meghiv6, eWterjesztesek, hatarozati javaslatok, hatarozatok, jegyzakiinyv) a tarsasag
honlapjan nyilvanossagra hozta.

Igen /
Nem

J 1.2.5

A tarsasag kiizgyiileset ugy tartotta meg, hogy azzallehetave
nagyobb szamban val6 megjeleneset.

minel

Igen /
Nem

J 1.2.6

A tarsasag a kezhezvetelt
kiiveta iit napon bellil, az eredeti kiizgyiilesi
kiizzetetelevel megegyeza m6don kiizzetette a napirendi pontok kiegesziteset.

meghiv6

Igen /
Nem

J 1.2.7

A tarsasag altai alkalmazott szavazasi eljanis biztositotta
egyertelmli, vil;'lgos es gyors meghatarozasat.

J 1.2.11

A tarsasag
kapcsol6d6

J 1.3.1

A kiizgyiiles elniikenek szemelyet
targyalasa eWtt elfogadta.

J 1.3.2

Az igazgat6sag
magat.

J 1.3.3

A tarsasag
alapszabalya
lehetaseget
ad arra, hogy a tarsasag
kiizgyiilesein
az
igazgat6sag
/
igazgat6tanacs
elniikenek,
vagy
a tarsasag
reszvenyeseinek
kezdemenyezesere
harmadik
szemely is meghivast
kapjon, s a kiizgyiilesen
a
kapcsol6d6 napirend megtargyalasakor
hozzasz61asi es velemenyezesi jogot kapjon.

Igen /
Nem

J 1.3-4

A tarsasag
eszrevetel
tamasztott.

Igen /
Nem

J 1.3.5

A tarsasag honlapjan hal'om napon bellil kuzzetette azokra a kerdesekre
valaszait, melyeket a ki.izgylilesen nem tudott kielegit6en megvalaszolni.
kiizzetette magyarazatat a valaszok megtagadasara
vonatkoz6an.

vonatkoz6
A tarsasag

Igen /
Nem

J 1.3.6

A kuzgyiiles elni.ike es a tarsasag biztositotta, hogy a ki.izgyUlesen felmerlilO kerdesekre
tiirtena valaszadassal
a tiirvenyi, valamint
tazsdei elairasokban
megfogalmazott
tajekoztatasi,
nyilvanossagra
hozatali elvek ne serliljenek,
illetve azok betartasra
kerliljenek.

Igen /
Nem

J 1.3.7

A kiizgyiilesi
sajt6tajekoztat6t

Igen /
Nem

J 1.3.11

Az egyes
diintiitt.

a reszvenyesek
informaci6kat.

keresere

/ igazgat6tanacs

(a tarsasagi

elektronikusan

a tarsasag

es a felligyela

esemenyek

tette a reszvenyesek

a tulajdonosok

IS tovabbitotta

kiizgyiilese

bizottsag

fordu16napjara

a napirendi

diintesenek

Igen /
Nem

a kiizgyiileshez

Igen /
Nem

pontok

Igen /
Nem

a kiizgyiilesen

alapszabaly

a

tarsasag

m6dositasokr61

sajt6ki.izlemenyt

a tarsasag

jelentetett

kuzgyLilese killiin

erdemi

kepviseltette

nem korlatozta a kiizgyiilesen resztveva tulajdonosok
felvilagositast
teteJi es inditvanyozasi
jogat, es ahhoz semmilyen
elOfelteteJt

diintesekral
taltott.

Igen /
Nem

meg,

kera,
nem

illetve

hatarozatokkal

Igen /
Nem

Igen /
Nem

J 1.3.12

A tarsasag a hatarozatokat,
valammt a hatarozati javaslatok ismerteteset,
illetve a
hatarozati javaslatokkal
kapesolatos lenyeges kerdeseket es valaszokat is tartalmazo
kiizgyii!esi jegyz6kiinyvet a kiizgyulest kiivet6 30 napon beli.d kiizzetette.

Igen /
Nem

J 1.4.1

A tarsasag 10 munkanapon
beliil kifizette azon reszvenyesei szamara az osztalekot,
akik ehhez minden sziikseges informaeiot, illetve dokumentumot
megadtak.

Igen /
Nem

J 1.4.2

A tarsasag
nyilvanossagra
hozta az ellene
megoldasokkal kapesolatos iranyelveit.

megakadalyozo

Igen /
Nem

J

2.1.2

Az igazgatosag / igazgat6tanaes iigyrendje talialmazza az igazgat6sag / igazgat6tanacs
felepiteset,
az
iilesek
el6keszitesevel,
lebonyolitasaval
es
a
hatarozatok
megfogalmazasaval
kapesolatos teend6ket es egyeb, az igazgat6sag / igazgatotanaes
mukiideset erint6 kerdeseket.

Igen /
Nem

J

2.2.1

A feliigyel6 bizottsag

i.igyrendjeben es munkaterveben
reszletezi a bizottsag mukiideset
es feladatait, valamint azokat az iigyintezesi szabalyokat es folyamatokat
is, amelyek
szerint a feliigyel6 bizottsag eljart.

Igen /
Nem

J 2.3.2

A testiileti tagok az adott testiileti
adott iiles el6terjeszteseihez.

az

Igen /
Nem

J 2.3.3

Az i.igyrendben szabalyozasra
keriil
rendszeres, illetve eseti reszvetele.

vaIn

Igen /
Nem

J 2-4.1

Az igazgatosag / igazgat6tanaes
tagjainak megvalasztasa
jeliiltekre
vonatkozo
informaci6k
legalabb
ot nappal
nyilvanossagra keri.dtek.

atlilthat6 m6don tiirtent, a
a kozgylilest
megel6z6en

Igen /
Nem

J 2-4.2

A testiiletek

meghatarozott

Igen /
Nem

J 2-4.3

A tarsasag bevezet6 programjaban
az lijonnan valasztott nem-operativ
testiileti tagok
megismerhettek
a tarsasag felepiteset, mukiideset, illetve a testiileti tagkent jelentkezo
feladataikat.

Igen /
Nem

J 2.5.2

Az elnoki es vezerigazgat6i
riigzitettek.

Igen /
Nem

J 2.5.3

A tarsasag tajekoztatast
tett kozze arr61, hogy az elnoki es vezerigazgatoi
tisztseg
kombinillasa
eseten milyen eszkozokkel
biztositja
azt, hogy az igazgatosag
/
igazgat6tanaes objektivan eltekeli a menedzsment tevekenyseget.

Igen /
Nem

J 2.5.5

A tarsasag feliigyel6 bizottsaganak
nines olyan tagja, aki a jeliileset megel6z6 harom
evben a tarsasag igazgat6sagaban,
illetve menedzsmentjeben
tisztseget tiiltiitt fel.

Igen /
Nem

J 2.7.5

Az igazgatosag / igazgatotanacs, a feliigyel6 bizottsag es a menedzsment javadalmazasi
rendszerenek kialakitasa a tarsasag, es ezen keresztiil a reszvenyesek strategiai erdekeit
szolgalja.

Igen /
Nem

J 2.7.6

A tarsasag feliigyel6 bizottsagi tagok eseteben fix iisszegu javadalmazast
nem alkalmaz reszvenyarfolyamhoz
kotottjavadalmazasi
elemet.

s

Igen /
Nem

J

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs a koekazatkezelesi
alapelveket es alapvetO szabalyokat
a menedzsment
azon tagjaival egyiittmukiidve
dolgozta ki, akik a kockazatkezelesi
folyamatok megtervezeseert,
mukiidteteseeli,
ellen6rzeseert,
valamint a tarsasag napi
mukiidesebe tOrteno beepiteseeli felel6sek.

Igen /
Nem

2.8.2

osszetetele,

iilest legalabb

a nem

iranyulb

iit nappal megel6z6en

testi.ileti

letszama megfelel a 2-4.2 pontban

hataskiiriik

felvasarlast

megosztasat

tagok

a tarsasag

testiileti

hozzafeliek

iilesen

elveknek.

alapdokumentumaiban

alkalmaz,

J
2.8.10

J
2.8.12

A belso kontrollok
rendszerenek
ertekelesenel
az
figyelembe vette a 2.8.10 pontban foglalt szempontokat.

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs
iigyrendje
igenybevetele eseten kovetendo eljarasra.

J

A feliigyelo bizottsag iigyrendje
eseten kovetend6 eljarasra.

J
2.9.1.2

J
2.9.1.3

J
2.9.1.4

J

2.9-4

/

A tarsasag
konyvvizsgal6ja
felmerte
es eltekelte
a tarsasag
rendszereit, valamint a menedzsment
kockazatkezelesi tevekenyseget,
jelenteset benYl1jtotta az audit bizottsagnak / feliigyelO bizottsagnak.

J 2.9.1

2.9.1.1

igazgat6sag

iigyrendje
eljarasra.

Igen /
Nem

kockazatkezelesi
serre vonatkoz6

Igen /
Nem

szolgaltatasainak

Igen /
Nem

kiter a kiilso tanacsad6

szolgaltatasainak

igenybevetele

Igen /
Nem

kiter a kiils6 tanacsad6

szolgaltatasainak

igenybevetele

Igen /
Nem

kiter a kiils6 tanacsad6

szolgaltatasainak

igenybevetele

Igen /
Nem

Az audit bizottsag iigyrendje
eseten kovetend6 eljarasra.
A jelol6bizottsag
esetell kovetend6

kiter a kiilso tanacsad6

igazgat6tanacs

A javadalmazasi
bizottsag
iigyrendje
kiter
igenybevetele eseten kovetend6 eljimlsra.
Az igazgat6sag / igazgat6tanacs
tanacskozasi joggal meghivhatja

a kiils6

tanacsad6

szolgaltatasainak

a kozgylilesi napirendi ponto kat megtargyal6
a tarsasag kOllyvvizsgal6jat.

iileseire

Igen /
Nem
Igen /
Nem

J 2.9.5

A tarsasag
eredmenyes

J 3.1.2

Az audit bizottsag elnoke rendszeresen tajekoztatja az igazgat6sagot / igazgat6tanacsot
a bizottsag egyes iileseir61, es a bizottsag legalabb egy jelentest keszitett az i.igyvezet6
testiiletnek, illetve a feliigyelO bizottsagnak az adott iizleti evben.

Igen /
Nem

J

Ajelol6bizottsag
elnoke rendszeresen tajekoztatja az igazgat6sagot / igazgat6tanacsot
a
bizottsag egyes iileseir61, es a bizottsag legalabb egy jelentest keszitett az i.igyvezet6
testiiletnek, illetve a feliigyel6 bizottsagnak az adott uzleti evben.

Igen /
Nem

A javadalmazasi
bizottsag
elnoke rendszeresen
tajekoztatja
az igazgat6sagot
/
igazgat6tanacsot
a bizottsag egyes iileseir61, es a bizottsag legalabb egy jelentest
keszitett az iigyvezet6 testiiletnek, illetve a feli.igyel6 bizottsagnak az adott uzleti evben.

Igen /
Nem

A tarsasag
bizottsagai
olyan tagokbOl allnak fel,
szakertelemmel
es tapasztalattal rendelkeznek feladataik

akik megfelel6
ellatasahoz.

Igen /
Nem

J 3.1.5

A tarsasagnal

a 3.1.5 pontba foglaltakat.

J

Az audit bizottsag / feIiigyel6 bizottsag tagjai teljes korli tajekoztatast
szamviteli, penziigyi es mukodesi sajatossagair61.

3.1.2.1

J
3.1.2.2

J

3.1.4

3.2.2

bels6 ellen6rzese
egyiittmukodott
vegrehajtasa erdekeben.

mukod6 bizottsagok

a konyvvizsgal6val

iigyrendje tartalmazza

a konyvvizsgalat

kepesseggel,

kaptak a tarsasag

Igen /
Nem

Igen /
Nem
Igen /
Nem

J 3.3.3

A jelol6bizottsag
legalabb egy eltekelest
keszltett az igazgat6sag / igazgat6tanacs
elnoke szamara az igazgat6sag / igazgat6tanacs
miikodeser61, illetve az igazgat6sag /
igazgat6tanacs egyes tagjainak munkajar61, megfeleleser6l az adott iizleti evben.

Igen /
Nem

J 3.3-4

Ajelol6bizottsag

tagjainak

Igen /
Nem

J 3.3.5

AjelolObizottsag

iigyrendje

tobbsege fuggetlen.

kiter a 3.3.5 pontban

foglaltakra.

Igen /
Nem

J 3-4.5

Ajavadall11azasi

bizottsag gondoskodott

A javadall11azasi
tagjaibol all.

bizottsag

nyilatkozat

foglaltakra

Igen /
Nel11

Az igazgatosag / igazgatotanacs a nyilvanossagi folyal11atok hatekonysagara
vonatkozo
vizsgalatanak eredl11enyer61 az eves jelentesben tajelwztatta a reszvenyeseket.

Igen /
Nel11

J 4.1.7

A tarsasag

penzi.igyi kil11utatasait az IFRS elveknek l11egfele16en kesziti el.

Igen /
Nel11

J 4.1.16

A tarsasag

angol nyelven is elkesziti es nyilvanossagra

Igen /
Nel11

hozatali

iranyelvei

/ igazgatotanacs

Igen /
Nel11
Igen /
Nel11

nyilvanossagra

az igazgatosag

elkesziteser61.

nel11-operativ

A tarsasag
kiterjednek.

kizarolagosan

ajavadall11azasi

legalabb

az 4.1.4 pontban

hozza tajekoztatasait.
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