
Fclc16s Tarsasagiranyftasi Jclcntcs

A NORDTELEKOM Tavkozlcsi Szolgaltato Nyilv~lIlosan iVlilkodli Rcszvcnytarsasag (a tovilbbiakban: Tarsasag)
Igazgatotamicsa a Budapesti Ertcktiizsdc Zrt. Fclcliis Tarsas,igiranyit,isi Ajanlasai cs a 2006. cvi IV. torn;ny (Gt.) \'onatkozo
rendclkezesci alapJi\ll al alabbiak slcrint fogadp cl cs tCljcslti az cvcs kOlgYLllcs clc Felckis Tarsasilgininyitasi JelcntcsCt es
nyilatkozatat:

I. A Tarsasagnal egyscgcs irilnyitasi rcndszcrt mcgvalosito Igazgatotan{lcs mi'lkodik. mcly cllatja az C1gy\,czctcsi IcladalOkai.
fLlggctlen tagjai pedig az ligyvczetcsi tcvckcnyscgct cllcniirzik a kozgyi'Iics szamara. tovabbil tagjai kcp\'isclik a Tarsasagot
harmadik szcmelyekkcl szembcn. biros{lgok, hatos{tgok cli\tt. Az IgazgatotalHics kialakitja cs iranyitja a Tarsasag
munkaszervczetet, gazdiIikodasilt. Emcllctt ilZ Igazgatotam'tcs cll,'ilja a FclClgycliibizottsag Gt.-bcn clairt fcladatait is.

Az Igazgatotanacs 5 tagbol all. Tagjait a kozgyiilcs valasl.tja. AZ Igazgatotanilcs a jogait cs Icladatait tcstCIictkE;nt gyakorolja.
AZ Igazgatotanacs tagjainak cgYlllas kozotti Icladat- cs hataskorlllcgoszt,isarol az Igazgatotanacs ligyrcndjc rcndclkCLik.
mel yet a kOZgYLtieShagy j ova.
AZ Igazgatotanacs tagjai az ilycn tisztscgct bctolti.i szclllclyektiil altalaban clvarhato gondossaggal cs - ha a Gl. ki\'ctclt nCIll
tsz - a Tarsasag erdckcinck clsi.idlcgcsscgc alapjan kotclcsck cljarni. Az Igazgatotanacs tagjai a polgill'i jog iIitalilnos
szabalyai szcrilll felclnck a Tarsasilggal szelllbcn a jogszab'ilyok. a Tilrsasilg AlapszabiIiya. illct\'c a Tilrsasag kozgyiilcse altai
hozott hatarozatok. illctvc C1gyvczctcsi kotclezcttscgeik mcgszcgcscvcl a Tilrsas,ignak okozott kilrokcrt. Az Igazgatotanacsi
tagok Tarsasaggal szcmbeni karteritesi ICielosscge a Polgari Torvcnykonyv kOlOS karokoz{lsra vonatkozo szab,ilyai szcrint
egyctelllieges. Ha a kart a tesIDlcti C1gyvclctes hat{lrozata okozta. mClllcsClI a felcliisscg alai az a tag. aki a dOlllcsben ncm \Ttt
rCSli. vagy a hatarozat cllen szavazott. Korlatlanul cs cgyctcmlcgcscn fclcltnck az Igazgatotanacs tagjai azokcrt a kilrokcrt.
amclyck a ccgjegyzckbc bcjclentctt adat. jog vagy tcny valotlansilgflboL illctvc a bcjclclltcs kcscdclmcblil vagy
elmulasztasabol snirmaznak.

Ne" Bcosztas iVI co bizas kczdctc FiioO'ctlcnsco
Dr. Gacsi Mihaly Igazgatotanacs clnokc 2009.10.07. locn'Nem
Foldcsi Geza igazgatolan::lcs lagja 2009.10.07. rgeniNclll
Dr. Nagy Peter loazoalotanacs la!2ja ?009.10.07. IgCllfNclll
Tarill1Y Gabor Igazgatotanacs ta!!ja 2009.10.07. IgeniNcm
iVIiszlai Zolt<ill Io-azgatotanacs tagja 2011.01.11. IgeniNcm

2. A Tarsasagnal 3 tagll Auclit Bizotts,ig mClkoclik. Tagjait a kozgyClics valasztja az Igazgatotamics tagjai kozlil. Az Audit
Bizottsag hatilskorcbc tartozik:
- a szamviteli torveny szerinti bcszalllolo vclclllcnyczcsc
- javaslattetcl a konyvvizsgalo szelllelycrc es dijazasara
- a konyvvizsgaloval kotendi.i szerzlidcs cl(\keszitcsc, a rcszvenyt{lrsasag kcpvisclctcbcn a szcrzlides al,iirilsa
- a konyvvizsgaloval szclllbeni szaklllai kovetcllllenyck CS osszclcrhctetlcnscgi clliir{lsok crvcnyrc juttatasanak figyclclllmel
kiscrcse, a konyvvizsgaloval valo egylittlllClkodcssel kapcsolatos tccnd6k cllat{lsa. valalllint szl'lkscg esctcn javaslattctcl az
Igazgatotanacs sZ3mara intezkcclesek Illcgtctclcrc
- a pcnzligyi bcszamolasi rendszcr IllLlkodesenck cnekclcsc cs javaslattctcl a szlikscgcs intczkcdcsck Illcgtctclcrc
- az Igazgatotanacs munkajilllak segitcsc a pcnzClgyi besz,illlolasi rcnclszcr Illcglclclii cllcllorzcsc crdckcbcn
- bclsli ellen(\rzesi es kockazatkczelesi rcnclszcr hatckonysilganak ligyelcllllllci kiscrcsc.

Taook'-,
Ncv Bcoszt~is iVI co bizas kczdctc Fiiouctlcnsco
Dr. Nagy Petcr Audit Bizottsag tagja 2009.10.07. Igcl}iNclll
Tarany Gabor Auclit Bizottsao tagja 2009.10.07. IgenfNclll
Miszlai Zoltan Audit Bizottsag tagja 2011.01.11. IgeniNclll

3. Az Igazgatotanacs es az Audit Bizottsag 4 alaklollllllal l'dCsczcti. Az Igazgatotanacs valamcnnyi alkalomlllal -+ 10
rcszvctelevcllilesezctt, az Audit Bizotts{lg 3 ii'i rcszvctclcvcl.
Egycb bizol1sag nelll I11Llkodika Tarsasilgnal.

4. A napi opcrativ fcladalOkat az Igazgatotanilcs CS ilZ Audit Bizottsilg Tagjai vcgzik. tisztclctdijuk Illcghataroz{ls{ml a
kozgyiiles jogosult.

5. A Tarsas{lg konyvvizsgaloja nCI11vcgzctt olyan tcvckcnyscgct az aclott lizlcti cvbcn. ami nCI11az auditalilssal kapcsolatos.

6. A Tarsasag altai nyilviinossagra hozanclo inforillaciok korc. gyakorisaga cs a kozzctctcl hclyc a Tpl.. a BET szabalyzatai cs
a Tarsasag Alapszabalya alapjilll kcrlil kialakitasra. A bcnnlcntcs szclllclyek korct a torvcny szab,ilyozza. A tOrvcny czirill1Yll
eli.iir,isait a Tarsasag maxilllalis<111 bctartja. betart,isara klilon belsii ulasitflsokkal is Iclhivp az crintettck ligyclillct.



7. A Tarsasag mindcn rcszvenycsc jogosliit a T{lrsasag kozgyC!lesen reszt vcnni. Ich'ilagositast kerni. eszl'C\'etelt tcnni. A
felvilagositast a kozgyi'!les napircncijere tLlzott Clgyck vonatkozas{lban Icgkcsiibb a napircndi pont t{lrgyalasakor kotcks az
Igazgatotanacs minden rcszvenycsnek megadni. A rcszvcnycs jogosliit - a Gt.-bcn es az Alapszabalyban loglalt
rcndclkezescknek mcgfelcliicn - inditvanyt tcnni CS szavadlsra jogosito rcszveny birtokaban sza\'azni. A rcsz\'cnycs
szavazati jog~lnak gyakorlas{lra tlllajdonosi igazolas birtok<iban, a rcszvcnykonyvbc tortcnt bejcgyzeset kovetiicn jogosliit. A
reszvenyes a Gl.. illetve az Alapszab{tly rcndclkezcsci szcrint jogosliit osztalckra. illctvc osztalekcliilcgrc. A reszvcnycsi
Jogok gyakorlasara vonatkozo tov{lbbi szabalyokat a T{lrsasilg Alapszabi!lya tartalmazza, mcly mcgtalalhato a T{lrsas{lg
honlapJan (\\ww.nordlckkolll.hll).

8. A kozgy(ilcst - ha a Gt. cltcriicn ncm rcnclclkczik - az Igazgatotan{lcs hivja osszc. A kozgy(i!csrc a rcszvcnycsckct a
kozgyi'II<:'s napjat legalabb 30 nappal mcgcliiziicn hirclctmeny llljan kozolt mcghivoval kcll osszchivni oly modon. hogy a
meghivo mcgjelencsenek napja cs a kozgy(ilcs napja kozott 30 napnak cl kcll tclnie. A kozgyC!lcs hclye - ha at
Igazgatotanacs eltcriicn ncm rendclkezik - a Tarsasag szekhclyc. A kozgyC!lescn mcgjelcnt reszvcnyesckriil jelcnleti i\'ct kcll
kt'szitcni. amclyen fel kell tClntetni a reszvcnycs, illetvc kepviscliijc ncvet/ccget cs lakohclyet/szckhclyct. resLvcnyci szamat
es az iit mcgilletij szavazatok sz,ilmit, valamint a kozgy(dCs idiitartama alatt a jclcnlcviik szcmclyebcn bckovctkczctt
valtozasokal. A jelenlcti ivct a kozgyC!lcs clnokc cs a jcgyziikonyvvczctii al{liras{lval hitclcsiti. A kozgyC!lcs hat<irozatkcpcs.
ha azon a szavazasra Jogosito rcszvcnyck altai mcgtcstcsitctt szavaztok tobb mint fclct kcpvisclii rcszvcnyes (vagy az
Alapszabaly szcrinti meghatalmazottJa) jclen van.
A kozgyC!lesr61 jegyz6konyvet kcll keszitcni, mclynck tartalmaznia kcll:
- a reszvenytarsasag ccgncvet es szekhclyct
- a kozgy(lIcs megtarlasanak modj{lt. hclycl. idcjct

a kozgyCties Icvezetii elnokcnck, a jcgyziikonyvvczctiinck es a jcgyziikonyv hitclesitlijcnek. valamint a
szavazatszamlaloknak a ncve!
- a kozgy(ilcscn lezajlott fontosabb esemcnyekct, az clhangzott inditvililyokat
- a hatarozathozatal mocljat
- a hatarozati javaslatokat, a hatarozatokat. az azokra Icadott szavazatok cs cllcnszavazatok szamat. valamint a szavaLastol
tartozkodok szamat
- a rcszvenycs. az igazgatosag tagjilnak tiltakozasill valamcly hatarozat cllcn. ha azt a tiltakozo kivilllja
- nev szcrinti vagy titkos szavazas csetct, czen szavuzas Icfolytatas{lIlak modjat cs crcdmcnyct.
A Jegyziikonyvet a jcgyz6konyvvezct6 cs a kozgyCllcs clnokc irja al,i cs egy CITCmcgvalasztott jclcnlcvli hitclcsiti. A
kozgyClles Icbonyolitasara vonatkozo tovilbbi szabalyokat a Tarsasag Alapszabitlya tarlalmal.Za. mcly mcgtalalhato a
Tarsasag honlapjan.

9. A tisztscgvisel6knek c miniiscglikrc tckintcttcl nYlljtott penzbcli es ncm pcnzbcli jllttatasokat a javadalmazasi Nyilatkozat
tartalmazza. mcly mcgtalalhato a Tarsas{lg honlapj{ln.

10. A Tarsasag az alabbiakban nyilatkozik an·ol. hogy a BET altai kiacloll Fclcliis Tilrsasilgir,inyitasi Ajilillasok
meghatarozott pontjaiban megfogalmazoll ajanlasokal. javaslatokat sajat tarsasagiranyitilsi gyakorlata soran milycn
mcrtckben alkalmazza, alkalmazta.
(Egycn ..igen"-nel jclolt valaszok csetcbcn a mcgjclolt cscmcnyck ncm tortcntek meg a T,irsasagn,'ri, azonban bcko\'etkczeslik
eseterc nyilatkozik. hogy az Aj:inl{lsban loglalt moclon jarna cl.)

A 1.1.1. Az igazgatosag / igazgatotanilcs goncloskodott arrol. hogy a rcszvenycsek a mcglclclii idiibcn hozzajussanak a
jogaik gyakorlasahoz szClkscgcs inlorm{lciokhoz.

lem (magyarazat)

A 1.1.2. A t<irsas~lg az "egy rcszvcny - cgy szavazal" civet alkalnlazza.

Ncm (magyar{lzat)

A 1.2.8. A tarsasag biztositja, hogy a tlllajclonosok azonos fcltctclck tcljcsitcscvcl vchetnck reszt a l<irsas,ig
kozgy(ilcscn.

Nem (magyarilzat)

A 1.2.9. A tarsasag kozgyC!lcsi napirendi pont.Jai kozot! csak olyan tcmak szcrcpclllck. mclynck tcmiljat pontosan
meghataroztak, leirtak.

Nem (magyar{lzat)

A hatarozati javaslatokban kitcrtck a Iclligyclii bizollsag javaslatilra. valamint a domes hatasainak rCsl.lctcs
lnagyarazalara.

Ncm (magyarazat)



A 1.2.10.

A 1.3.8.

A 1.3.10.

A2.1.1.

A 2.3.1.

A 2.5.1.

A 2.5.4.

A 2.5.5.

a Tarsasagmil felligyelobizottsag nem, hanem Audit Bizottsag mlik6dik.

A napirendi ponlokhoz keszitett reszvenyesi cszrevcteleket, kiegesziteseket legkesobb a k6zgYlliest ket nappal
megelozoen k6zzetettek.

Nem (magyarazal)

A k6zgyliles napirendi pontjaira telt eszrevelelekct a reszvcnyesek legkes6bb a regisztnici6val egyidejClleg
megi smerhettek.

N em (magyanizat)

A napirendi ponlokra vonalkoz6an meglett irasos cszrevelelekel a k6zgyCIlesi k<;~lIllunkanappal Illegelozoen
k6zzetettek.

Neill (Illagyanizat)

A vezeto lisztsegvisel6k Illegvalaszt<isa es visszahivasa szemelyenkent kUl6n halarozaltaI16rll::nt.

Neill (Illagyanizat)

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs fcladatai kiteljednek a 2.1.1. pontban foglallakra.

Nem (Illagyanizat)

Az igazgat6sag / igazgat6tamics elore Illeghatarozolt rendszeres gyakorisaggal [i1est tartott.

Neill (Illagyarazal)

A felligyelo bizottsag el6re Illeghatarozott rendszeres gyakorisaggallilest tarlot!.

Nem (magyanizat)

a Tarsasagnal felligyeliibizottsag neill, hanem Auclil Bizottsag IllClk6dik.

Az igazgat6sag / igazgat6tamics ligyrendje renclelkezik az el6re nelll lervezhelo lilesek lebonyolitasar61, az
elektronikus hirk6zl6 eszk6z6k litjan 16rtenii d6nteshozatalr6L

Neill (Illagyarazat)

A felUgyelii bizottsag Ugyrendje rendelkezik az eliire nelll lervezhetii [i1esek lebonyolilflsar61, az elektronikus
hirk6zlo eszk6z6k litjan t61ieno cl6nteshozalalr6L

Nem (magyarazat)

a Tarsasagnid felligyeliibizottsag nem, hanem Auclit Bizottsag mlik6c1ik.

A tarsasag igazgat6sagaban elegendo szalllli fliggetlen tag van az igazgat6s,ig partatlansaganak biztosilasahoz.

Nem (magyarazal)

Az igazgat6sag / igazgal6lamies renclszeres iclok6z6nkenl (az eves FT jelenles kapcsan) a fUggellenseg
Illegerosileset kerle fliggellennek larlott lagjail6L

Neill (magyarazal)

A felligyelo bizottsag renclszeres icliik6z6nkenl (az eves FT jelenles kapcsilll) a fliggellenseg megeriisitesel
kerle fliggellennek tarlotl lagjail6L

Igen

a Tarsasagnal felUgyel6bizotts,ig nem, hanem Audil Bizoltsilg Illlik6dik.

Nem (magyanizal)



A 2.5.7.

A 2.6.1.

A 2.6.2.

A 2.6.3.

A 2.6.4.

A 2.7.1.

A 2.7.2.

A tarsasag honlapjan nyilvanossagra hozta az Igazgatosag / igazgat6tamlcs es a felClgyel6 bizottsag
tliggetlensegevel kapcsolatos ininyelveit, az alkalmazoll fi"lggetlensegi kriteriumokal.

Igen Nem (magyarazat)

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs tagja tajekoztatta az igazgat6sagot / igazgat6tanacsot (felligyel6 bizottsagot /
audit bizoltsagot), ha a tarsasag (vagy bannely leililyvalialata) ligyletevel kapcsolatban neki (vagy mas kozeli
kapcsolatban all6 szemelynek) jelent6s szemelyes erdcke alit fenn.

N em (magyan'tzat)

A testiileti es menedzsment tagok (es a vellik kapcsolatban al16 szemelyek), valaminl a tarsasag (illetve
leanyvallalata) kozott letrejoll ligyleteket a tarsasag 1titalanos lizleti gyakorlata szerint, de az al1alanos lizleti
gyakorlathoz kepest szigorllbb ati<ithat6sagi szabitiyok alapjan bonyolitoltak Ie.

Nem (magyarazat)

A 2.6.2. szerinti, az altalanos lizleti gyakorla1l61 elter6 ligyleteket es azok felteteleit elfogadtallak a felligyel6
bizottsaggal (audit bizottsilggal).

Nem (magyarazat)

A testlileti tag tajekoztatta a felligycl6 bizottsagot / audit bizollsagol UeloI6bizollsagot), ha nem a
cegcsoporthoz tartoz6 tarsasagnal kapoll tesllileti tagsagra, menecizsment tagsagra vonatkoz6 felkeresl.

Nem (magyarazat)

Az Igazgalosag / igazgat6tamics kialakitolla a tarsasagon belClli informaci6aramlasra, a bennfentes
infonnaci6k kezelesere vonatkoz6 iranyelveit, es felligyel1e ezek bctartasal.

Nem (magyarazat)

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs kialakitolla a bennfentes szemelyek ertekpapir kereskedesere vonatkoz6
iranyelveit, es feJLigyeJte ezek betarlasal.

N em (magyanizat)

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs javadalmazasi iranyclveket fogalmazott meg az igazgat6sag / igazgat6tanacs,
a felligyel6 bizollsag es a menedzsmentmunkajanak ertekelesere es Javadalmazasara vonatkoz6an.

Igen Nem (magyarilzat): a Tarsasag
19azgat6tanacsa sajat merlegelesi jogkorben hataroz a javadalmazasra vonatkoz6 javaslatr61 a kozgyules
szillm\ra es nemtarlJa sZliksegesnekjavadalmazasi es ertckelesi iranyelvek kidolgozasal.

A felligyel6 bizottsag velemenyezte a Javadalmazasi iranyelvekel.

Igen
felligyel6bizoltsag nem, hanem Audit Bizollsag mllkodik.
jogkorben hataroz a javadalmazasra vonatkoz6 javaslatr61 a
javadalmazasi es ertekelesi iranyelvek kidolgozasal.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal
A Tarsasag Igazgat6tanacsa sajat merlegelesi
kozgYliles szamara es nem tartja szliksegesnek

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs es a fclligycl6 bizollsag javadalmazasara vonatkoz6 elvcket es azok
valtozasait a kozgYliles klilon napirendi pontban hagyta j6va.

Igen
feJLigyel6bizoltsag nem, hanem Audit Bizottsag mllkodik.
jogkorben hataroz a javadalmazasra vonatkoz6 javaslatr61 a
javadalmazasi es ertekelesi iranyelvek kidolgozasal.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal
A Tarsasag Igazgat6tanacsa sajat merlegelesi
kozgyules szillnara es nem tartja sZliksegesnek

Az igazgat6sag / igazgat6tamics az adoll iizleti cv vonatkozasaban ertekeite sajat munkajat.
A felligyel6 bizoltsag az adoll lizleti ev vonatkozasaban ertekelte sajatmunkajal.

l!!.en
felClgyel6bizollsag nem, hanem Audit Bizottsag mllkodik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal



A 2.7.3.

A 2.7.4.

A 2.7.7.

A 2.S.1.

A 2.S.3.

A 2.S.4.

Az igazgat6sag I igazgat6tan{\cs hatask6rebe larlozik a menedzsment teljesitmenyenek elleniirzese es
javadalmazasanak megallapitasa.

Nem (magyaraZal)

A menedzsmenl lagokat illetii, a szokasosl61 ellerii jllllal,\sok kereleil es ezek vallozasail a k6zgYLiles klil6n
napirendi pontban hagyta j6va.

Nem (magyarazat)

A reszveny aiapli javadalmazasi konstrukci6k elveil a k6zgyCilcs j6vahagyla.

Igen
jelenleg nem alkalmaz reszveny aiapli javadalillazasi konslrllkci61.

Neill (tnagyanizat): a Tarsasag

A reszveny aiapli javadalmazasi konslrllkci6kkal kapcsolatos k6zgyCilesi d6ntesl megeliiziien a reszvenyesek
reszleles tajekozlalasl kaptak (legalabb a 2.7.4. ponlban foglaltak szerinl)

Igen
jelenleg nelll alkalillaz reszveny aiapli javadalillazasi konSlrllkci61.

Nem (Illagyarazal): a Tarsasag

A tarsasag a lavadalmazasi nyilatkozalot elkeszitette, es a k6zgyCtIes ele leljesztelle.

Igen
nelll alkalmaz javadalmazasi iranyelvekel.

Nem (magyarazal): a Tarsas{lg

A lavadalmazasi nyilatkozat tartalmazza az igazgat6sag I igazgat6tamics, a felClgyelii bizottsag, es a
menedzsment egyes tagjainak dijazasat.

Nem (magyarazal)

Az Igazgatosag I igazgat6tanacs, vagy az altala mClk6dtetctt bizottsag felcliis a tarsasag leljes
kockazatkezelesenek felClgyeleteert es iranyitasaerl.

Igen Nem (ll1agyarazat)

Az igazgat6sag igazgat6lanacs meghalarozolt rendszeresscggel tajekoz6dik a kockazalkezelesi eljanisok
ha((~konysagar61.

Igen Nem (magyarazat)

Az igazgat6sag igazgat6tan{lcs megtelle a sZlikseges lepeseket a fObb kockazati terliletek azonosilasa
erdekeben.

Igen Nell1 (magyarazat)

Az igazgat6sag I igazgat6tanacs megfogalll1azta a belsii kontrollok rendszerevel kapcsolatos elveket.

Nem (magyarazat)

A belsii konlrollok menedzslllent altai kialakiloll rcndszere biztositJa a tarsasag tevekenysegel erintii
kockazatok kezeleset, a tarsasag celkilClzcseinck eleresel.

Nem (ll1agyarazat)

A belsii kontrollok rendszerenek kialakitasanal az igazgat6sag I igazgat6tanacs figyelell1be vetle a 2.S.4.
pontokban szereplii szemponlokal.

Nell1 (magyarazat)



A 2.8.5.

A 2.8.6.

A 2.8.7.

A 2.8.8.

A 2.8.9.

A2.8.11.

A 2.9.2.

A 2.9.3.

A menedzsment feladata cs felelossegc a bclso kontrollok rendszercnek kialakitasa es fenntartasa.

Nem (magyanizat)

A Uirsasag kialakitott egy fiiggetlen belso ellenorzesi funkci6t, mely az audit bizollsagnak tartozik beszamolasi
k6telezettseggel.

Tgen
a belso ellen6rzesi funkci6t az Audit Bizotlsag I,itja el.

Nem (magyarazat): a Tarsasagmil

A belso audit csoport legalabb egyszer beszamolt az audit bizottsagnak a kockazatkezeles, a belso kontroll
mechanizmusok es a tarsasagiranyitasi funkci6k mlik6deserol.

Igen
a belso ellenorzesi funkci6t az Audit Bizottsag latja cl.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A belsii elleniirzesi tevekenyseget az audit bizottsag megbizasa alapj{1Il a bels6 elleniirzes hajtja vcgre.

Igen
a belso ellenorzesi funkci6t az Audit Bizottsag latja cl.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A belso ellenorzes szervezetileg elklil6nlil az operativ vezetest vegzo menedzsmenttol.

Igen
a belso ellenorzesi funkci6t az Audit Bizottsag I,itja el.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A belso audit tervet az audit bizollsag javaslata alapjan az igazgat6sag / igazgat6tanacs (felligyelo bizottsag)
hagyta j6va.

Nem (magyanlzat)

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs elkeszitelte jelenteset a reszvenyesek szamara a belso kontrollok
miik6deserol.

Igen
nem keszlilt ilyen jelentes.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

Az igazgat6sag / igazgat6tan{\cs kidolgozta a bel so kontrollok mlik6deserol keszitett jelentesek fogadasaval.
feldolgozasaval, es sajat jelentesenek elkeszitesevel kapcsolatos eljarasait.

Tgen
nem keszlilt ilyen jelentes.

Nem (magyarazat): a Tarsasagmil

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs beazonositotta a belso kontrollok rendszerenek lenyeges hianyossagat, 5

felCilvizsgalta es atertekelte az ezzel kapcsolatos tevekenysegeket.

Tgen
a belso kontrollr61nem folyt vizsgalat.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs, a felligyelo bizottsag cs az audit bizottsag minden esetbcn ertesitest kapott
arr61, ha a k6nyvvizsgal6nak adott megbizas jellegenel fogva jelentiis raforditast jelenthet. erdekLitk6zest
idezhet e16, vagy barmilyen mas m6don lenyeges hatassal lehet az lizletmenetre.

Nem (magyarazat)

Az igazgat6sag / igazgat6tamics tajekoztatta a felCigyelo bizottsagot aIT61, hogy a tarsasag mLlk6deset
lenyegesen befolyasol6 esemennyel kapcsolatball bizta meg a k6nyvvizsgalatot ellat6 gazdalkod6 szcrvezetet,
illetve kCtlso szakertot.

Tgen
felLigyeliibizottsag nemmiik6dik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagmil

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs hatarozataban elozetesen r6gzitette, hogy milyen esemenyek tekinthetoek
olyanllak, melyek jelentosen befolyasoljak a tarasag muk6descl.



A 3.1.6.

A 3.2.1.

A 3.2.3.

A 3.2.4.

A 3.3.1.

A 3.3.2.

A 3.4.1.

A 3.4.2.

1gen Nem (magyanizat)

A tarsasag honlapjilll nyilvanossagra hozta az audit bizottsagra, jeloliibizottsagra, javadalmazasi bizottsagra
delegalt feladatokat, a bizottsagok eelkitiizeseit, Cigyrendjet, osszetetel6t (a tagok nevenek, rovid elelrajzililak
es kinevezese idejenek feltlintetesevel).

Igen Nem (magyarazat)

Az audit bizottsag felCigyelte a koek<izatkezeles hatlikonys,igat, a belsii kontroll rendszer mukodeset es a belsii
elleniirzes tevekenyseget is.

Igen
Csak Audit Bizottsag mLlkodik a Tarsasagnal.

Nem (magyarazat)

Az audit bizottsag pontos es reszleles tajekozlatast kapolt a belsii clleniir es a fliggellen konyvvizsgal6
munkaprogramjar61; s megkapta a konyvvizsg~lI6 konyvvizsg~r1at so ran feltarl problemak.ra vonatkoz6
beszamol6jat.

jgen
Belsii elleniir nines a Tarsasagnal.

Nem (magyanizat)

Az audit bizottsag az llj konyvvizsgirl6 jeloltliil bekerte a Hiba! A hivatkozasi fon'as nem talalhat6. szerinti
feltar6 nyilatkozatot.

1gen
konyvvizsgal6jelolt.

Nem (magyarazat): nem voll llj

A tarsasagnal jeloliibizottsag mLlkodik.

Igen Nem (magyan'rzat): a Tarsasag
tisztsegviselilinek szemelyere vonatkoz6 javaslaltetel az Igazgat6tamies reladata.

A jeloliibizottsag gondoskoclott a szemelyi valtozasok eliikesziteseriil.

1gen
jeloliibizottsag nem mllkodik.

Nem (magyanizat): a Tarsasagnal

A jelOliibizottsag attekintelte a menedzsment tagok kivalasztasara es kinevezesere vonatkoz6 eljanisokat.

Igen
jeloliibizottsag nem mLlkodik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A jelOliibizottsag ertekelte a leslCileti es menedzsment tagok tevekenysegel.

Igen
jeloliibizottsag nem ll1iikoclik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A jeloliibizottsag ll1egvizsgalta a tcstlileti tagok jeloleserc vonatkoz6 osszes olyan javaslatot, mel yet a
reszvenyesek, vagy az igazgat6sag / igazgat6tanaes terjesztelt elii.

Igen
jeloliibizottsag nem ll1ukodik.

Nem (ll1agyarazat): a Tarsasagnal

A tarsasagnal javadalmazasi bizoltsag mllkoclik.

Igen Nem (magyarazat): a Tarsasag
javaclalmazilsi kerdeseiben javaslaltetelre az Igazgat6lamicsnak van hatilrkore.

A javadalmazasi bizottsag a testlilelek es a l1leneclzsl1lent javadalmazasanak renclszerere (dijazas egyeni
szintje, struktllraja) teltjavaslatot, illctve vegzi enllek ellclliirzesel.

1ge1l
javadalmazasi bizottsag nel1l l1lukoclik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal



A 3.4.3.

A 3.4.4.

A 3.4.7.

A3.5.1.

A 3.5.2.

A 4.1.1.

A 4.1.2.

A menedzsment javadalmazasat a javadalmazasi bizottsag javaslata alapjan az igazgat6sag / igazgat6tamics
hagyta j6va.

Igen
javadalmazasi bizottsag ncm mClkbdik.

Nem (magyanizat): a Tarsasagnal

Az igazgat6sag / igazgat6tan{lcs javadalinaz{lsat a javadalmaz{lsi bizottsag javaslata alapjilll a kbzgYLl!es
hagyta j6va.

1gen
javadalmazasi bizottsag nem mLlkbdik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A javadalmazasi bizottsag a reszvenyopci6k, kb!tsegteritcsek, cgyeb jllttatasok rendszeret is ellen6rizte.

Igen
javadalmazasi bizottsilg nem mLlkbdik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A javadalmazasi bizottsag javaslatokat fogalmazott meg a javadalmazasi elvck, es az egycs szemelyek
javadalmazasara vonatkoz6an.

[gen
javadalmazasi bizottsag nem mLlkbdik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagmil

A javadalmazasi bizottsag attekintctte a menedzsment tagokkal kbtbtt szerz6desek felteteleit.

Tgcn
javadalmazasi bizottsag nem mLikbdik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

A javadalmazasi bizottsag ellen6rizte, hogy a l<irsasag eleget tett-e a javadalmazasi kerdesekct erint6
tajekoztatasi kbtelezettsegcknek.

Tgcn
javadalmazasi bizottsag nem mLlkbdik.

Nem (magyanizat): a Tarsasagnal

A javadalmazasi bizottsagi tagok tbbbsege fuggetlen.

Igen
javadalmazasi bizottsag nem mClkodik.

Nem (magyanizat): a Tarsasagmil

Az Igazgatosag / igazgat6tanacs nyilvanossagra hozta indokait a javadalmazasi es a jelbl6bizottsag
bsszevomisilval kapcsolatban.

Tgen
sem javadalmazasi, sem jclbl6bizottsag ncm mLlkodik.

Ncm (magyarazat): a Tarsasagnal

Az igazgat6sag / igazgat6tamics vegczte cl a jelbl6 es javadalmazasi bizottsag feladatait, s ennek inclokair61
tajekoztatast aciOiI ki.

1gen
scm javadalmazasi, sem jelbl6bizottsag ncm mLlkbdik.

Nem (magyarazat): a Tarsasagnal

Az igazgat6sag / igazgat6tanacs a tarsa ag nyilvanossagra hozatali iranyelveiben mcghatarozta azokat az
alapelveket es eljarasokat, amelyek biztositjak, hogy minden, a tarsasagot erint6, illetve a tarsasag
ertekpapiljainak arfolyamara hatast gyakorl6 jelent6s informaci6 pontosan, hianytalanlll es icl6ben kbzzetetelre
keriiljon, hozzaferhet6 legyen.

Nem (magyarazat)

Az informaci6 szolgaltatas soran a tarsasag biztositotta, hogy mindcn reszvenyes, piaci szerepl6 azonos
elbanas ala esik.



A 4.1.3.

A4.1.4.

A 4.1.5.

A 4.1.6.

A 4.1.8.

A 4.1.9.

A4.1.10.

A 4.1.11.

A4.1.12.

A4.1.13.

Nem (magyanizat)

A tarsasag nyilvanossagra hozatali ininyelveiben kiter az elektroniklls, inlernetes k6zzelelel eljarasaira.

Nem (magyarazat)

A tarsasag honlapjat a nyilvanossagra hozalali szemponlok, es a befektelok lajekozlatasat szem eliil! larlva
alakitja ki.

Nem (magyanizat)

Az igazgat6sag / igazgat6lanacs felmerlc a nyilvanossagra hozalali folyamalok harekollysagal.

Nem (magyarazal)

A larsasag honlapjan k6zzelelle tarsasagi esemenynapl,iral.

Nem (magyanizal)

A tarsasag az eves jelelllesebell es honlapj1ln tajekozlatla a llyilvalloss1lgot stralegiai celjair61, a f6
tevekenysegevel, Lizleli elikaval, az egycb erintell felckkcl kapcsolalos iranyelveir61 is.

Nem (magyarazal)

Az igazgat6sag / igazgal6lanacs az eves jclcnlesben nyilalkozoll arr61, hogy az eves pellzLigyi kimlilalasok
k6nyvvizsgalalaval megbizoll k6nyvvizsgal6 gazdasagi szervezel milyen jellegLI, es Ilagysagrelldli egyeb
megbizasl kapott a tarsasagt61, illetve allnak leanyvallalalal61.

Igen
kOllyvvizsgal6 nem kapoll egyeb megbizasl.

(magyanizal ): a

A larsasag eves jelenleseben, illclve honlapjan nyilv1mossagra hozza az igazgat6sag / igazgal6tallacs.
feiLigyel6 bizotlsag es a menedzsmenl tagjainak szakmai palyafutasar6l sz6l6 infonm'tci6kal.

Nem (magyarazat)

A larsasag tajekoztatast adoll az igazgal6sag / igazgat6lanacs, fclligyel6 bizoltsag bels6 szervezeter6L
muk6deser61, es az igazgal6sag / igazgat6tamics, menedzsment mllnkajanak, valamint az egyes tagok
ertekelesekor figyelembe veil szempontokr61.

Nem (magyarazat)

A tarsasag az eves jelenleseben, illelve honlapjan a javadalmazasi nyilatkozatban tajekoztalla a nyilvanossagot
az alkalmazoll javadalmazasi iranyelvekr61, azon belLiI az igazgat6sag / igazgat6tallacs, felUgyel6 bizollsag es
a menedzslllent tagjaillak clijazasar61, javaclalmazasar61.

Igen
javaclallllazasr6l a k6zgYLties hataroz.

Nem (magyarazat): a diJazasr61.

Az igazgat6s1lg / igazgat6lanacs k6zzetelle a kockazatkezelesi ir{myelveil, melyben kitert a bels6 konlrollok
rendszerE!re, az alkalmazoll kockazalkezelesi alapelvekrc es alapvet6 szabalyokra, illelve a f6bb kockazatok
atlekint6 iSlllertetesere.

1ge1l Nem (lllagyanizat)

A piaci szerepliik tajekoztalasa erclekeben a tarsasag evcllte, az eves jelellles k6zzetetelekor, nyilv31lossagra
hozza felel6s tarsasagirallyitassal kapcsolatos jelenleSCI.

em (lllagyarazat)



A4.1.14. A tarsasag honlapjan nyilvanossagra hozza a benn fenlcs szemelyeknek a tarsasag reszvcnyel erlekpapir
kereskedelmevel kapcsolatos ininyelveil.

Igen Nem (magyarazat)

A larsasag az igazgal6sag / igazgat6tanacs, felLigyelo bizollsag, es a menedzsment lagok a tarsasag
ertekpapirjaiban fennall6 reszesedeset, illetve a reszveny-alapll 6szt6nzesi rendszerben fennall6 erdekeltseget
az eves jelentesben es a tarsasag honlapj~in feltlintelle.

Nem (magyanizat)

A4.I.IS. A tarsasag az eves jelenlesben es a tarsasag honlapjan k6zzelelle az igazgal6sag / igazgal6tanacs tagjainak es a
menedzsmenl bannilycn harmadik fellel val6 kapcsolatal, alllely a tarsasag llliik6deset befolyasolhalja.

Nem (lllagyarazat)

Javaslatoknak val6 megfelelcs szintje
A tarsasagnak meg kell adnia, hogy az FTA vonatkoz6 javaslatflt alkalmazza-e, avagy sem (Igen / Nem).

J 1.1.3. A tarsasagmil befekletoi kapcsolallartassal foglalkoz6 szervezeti egyseg miik6dik.

J 1.2. I. A tarsasag k6zzetelle honlapjan a k6zgyLilesenek lebonyolilasara es a reszvenyes szavazali
joganak gyakorlasara (kiterve a mcghalalmazoll litjan lOrtcno szavazasra) vonatkoz6
6sszefoglal6 dokumentumal.

J 1.2.2. A tarsasag alapszabalya a tarsasag honlapjan megtekinthclo.

J 1.2.3. A larsasag honlapjan a 1.2.3. pontnak megfelelo (a larsasagi esemenyek fordul6napjara
vonatkoz6) informaci6kat k6zzetellek.

J 1.2.4. A 1.2.4. pont szerinli k6zgyiilesekkel kapcsolatos inforlllaci6kat, dokulllentumokat (meghiv6.
eliilerjeszlesek, halarozali javaslalok, halarozalok, jegyziik6nyv) a tarsasag honlapjil11
nyi Ivanossagra hozta.

J 1.2.5. A larsasag k6zgyLileset llgy larlolla meg, hogy azzal lehcliive telle a reszvenyesek minel
nagyobb szamban val6 megjelenesel.

J 1.2.6. A tarsasag a kezhezvetell kbvelo 6t napon bellil, az eredeli k6zgyf!lesi meghiv6 k6zzeletelevel
megegyezo m6don k6zzelelte a napirendi ponlok kiegeszitesel.

J 1.2.7. A tarsasag allal alkalmazolt szavazasi eljaras biztosilolla a lulajdonosok d6ntesenek
egyertelmfl, vilagos es gyors meghatarozasat.

J 1.2.11. A tarsasag a reszvenyesek keresere elcklronikusan is tovabbilotta a k6zgyiileshez kapcsol6d6
in formaci6kal.

J 1.3.1. A k6zgyf!les eln6kenck szemelyel a tarsas~ig k6zgyLilesc a napirendi pontok crdemi largyalasa
eliill el fogadla.

J 1.3.2. Az igazgat6sag / igazgat61anacs es a felligyelo bizollsag a k6zgyidesen kepvisellelle magal.

J 1.3.3. A larsasag alapszabalya lehetosegel ad arra, hogy a larsasag k6zgyLilesein az igazgat6sag I
igazgat6tamics eln6kenek, vagy a I<irsas{lg reszvenyeseinek kezdemenyezesere harmadik
szemely is meghivasl kapjon, s a k6zgyiilcsen a kapcsol6d6 napirend lllegtargyalasakor
hozzasz61asi es velemenyezesi jogol kapjon.

J 1.3.4. A larsasag nem korlatozta a k6zgyf!lescn rcsztvcvii tulajdonosok fclvilagositast kerii, eszrevetel

Igen / Nem

igen I Nem

igen I Nem

b:ren / Nem

igen / Nem

Igen / Nem

]gen I Nem

Igen I Nem

]gen I Nem

igen I Ncm

Igen I Nem

Igen INem

[gen I Nem



teteli es indftvanyozasi jogat, es ahhoz semmilyen elOfeltetelt nem tamasztott.

] 1.3.5. A tarsasag honlapjan harom napon belDI kozzetellc azokra a kerdesekre vonatkoz6 v{tlaszait,
mclyeket a kozgyulesen nem tudoll kielegitoen megvalaszolni. A tarsasag kozzetette
magyarazatat a valaszok megtagadasara vonatkoz6an.

J 1.3.6. A kozgyules elnoke es a tarsasag biztositolla, hogy a kozgyulesen felmcrlilo kcrdesekrc tOrteno
valaszadassal a tOrvenyi, valamint tozsdci cloirasokban megfogalmazott tajekoztatasi,
nyilvanossagra hozatali clvek ne serDljcnek, illetve azok betartasra kerliljenek.

J 1.3.7. A kozgytilesi dontesekrol a tarsasag sajt6kozlcmenyt jclentctcll meg, illetve saJt6taJekoztatot
tarlotl.

J 1.3.11. Az egyes alapszabaly m6dositasokr61 a tarsasag kozgytIlCse kDlon hatarozatokkal dontNl.

J 1.3.12. A tarsasag a hatarozatokat, valamint a hatarozati javaslatok ismerteteset, ilIetve a hatarozati
javaslatokkal kapesolatos lenyeges kerdeseket cs valaszokat is tartalmazo kozgytilesi
jegyzokonyvet a kozgytilest koveto 30 napon belDI kozzetelle.

J 1.4.1. A tarsasag 10 munkanapon belCil kifizelle azon reszvenyesei szamara az osztalekot, akik ehhez
minden szDkseges informaei6t, ilIetve dokumentllmot mcgadtak.

J 1.4.2. A I{lrsasag nyilvanossagra hozta az ellene ininyulo felv{lsar\ast megakadalyoz6 megoldasokkal
kapesolatos iranyelveit.

J 2.1.2. Az igazgat6sag I igazgat6tanaes Dgyrendje tartalmazza az igazgat6sag I igazgat6tamlcs
felepiteset, az lilesek elokeszitesevel, lebonyolitasaval es a hatarozatok megfogalmazas3val
kapesolalos teendoket es egyeb, az igazgat6sag I igazgat6tan11es mtlkodeset erinto kerdeseket.

J 2.2.1. A felCigyelii bizottsag Dgyrendjeben es mllnkaterveben reszletezi a bizottsag mLikodeset es
feladatait, valamint azokat az Dgyintezesi szabitlyokat es folyamatokat is, amelyek szerint a
felDgyel6 bizottsag eljart.

J 2.3.2. A testlileti tagok az adoll teslCileti Dlest legalabb ot nappalmegel6ziien hozzafertek az adoll Liles
eliiterjeszteseihez.

] 2.3.3. Az Dgyrendben szabalyozasra kerDI a nem testlileti tagok testlileti lilesen val6 rendszeres.
illetve eseti reszvetele.

J 2.4.1. Az igazgatosag I igazgat6tamies tagjainak megvalasztasa atl,ithat6 m6don tOrtent, a jeloltekre
vonatkozo informaei6k legalabb at nappal a kozgyulest megel6z6en nyilvanossagra kerDltek.

J 2.4.2. A testliletek osszetetele, letszama megfelel a 2.4.2. pontban meghatarozott elveknek.

J 2.4.3. A tarsasag bevezet6 programjilban az tljonnan valasztott nem-operativ testlileti tagok
megismerhettek a tarsasag felepitesct, mtlkodesct, illetve a teslCileti tagkent jelcntkez6
feladataikat.

J 2.5.2. Az elnoki es vezerigazgat6i hataskorok megosztasat a tarsasag alapdokumentumaiban
rogzitettek.

] 2.5.3. A tarsasag tajekoztatast tett kozze arrol, hogy az elnoki es vezerigazgatoi tisztseg kombinalasa
eseten milyen eszkozokkel biztositja azt, hogy az igazgat6sag I igazgat6tanaes objektivan
ertekeli a menedzsment tevekenysegel.

J 2.5.6. A tarsasag felDgyel6 bizottsaganak nines olyan tagja, aki a jeloleset megel6z6 harom evbcn a
tarsasag igazgatosagaban, illetve menedzsmcntjcben tisztseget toltott feI.

1gen I Nem

1gen I Nem

Igen I Nem

Igen I Nem

Igen I Nem

Igen I Nem

Igen I Nem

]gen I Nem

Igen I Nem

1gen I Ncm

Igen I Nem

Igen I Nem

Igen I Nem

Igen I Nem

Igen I Nem

1gen I Nem

Igen I Nem



J 2.7.5. Az igazgal6sag I igazgal6lanacs, a felClgyelo bizollsag es a mencdzsment javadalmazasi
rendszerenek kialakilasa a larsasag. es ezen kereszllil a reszvenyesek slralegiai erdekeit
szolgalja.

J 2.7.6. A larsasag felligyel6 bizollsagi lagok eseleben fix 6sszegli javadalmazasl alkalmaz, s nem
alkalmaz reszvenyarfolyamhoz k6l6tl javadalmazasi elemet.

J 2.8.2. Az igazgal6sag I igazgat6tamlcs a kockazalkezelcsi alapelvekel CS alapvel6 szabalyokal a
menedzsmenl azon tagjaival cgyClllmuk6dve dolgozla ki, akik a kockazalkezelesi folyamalok
megtervezeseerl, mlik6dteleseert, ellcnorzeseert, valaminl a larsasag napi mLlk6desebe 16rleno
beepiteseerl fclelosek.

J 2.8.10. A belso konlrollok rendszcrenck ertekclesencl az igazgal6sag I igazgal6lanacs figyelcmbe velle
a 2.8.10. ponlban foglall szemponlokal.

J 2.8.12. A larsasag k6nyvvizsgal6ja fclmerlc es erlekcltc a tarsasag kockazatkczelcsi rcndszereil,
valaminl a menedzsmenl kockazalkezclesi levekenysegct, serre vonatkoz6 jelenteset
benYlljtolla az audit bizollsagnak.

J 2.9.1.

J 2.9.4.

J 2.9.5.

J 3.1.2.

J3.1.4.

J 3.1.5.

J 3.2.2.

J 3.3.3.

] 3.3.4.

J 3.3.5.

J 3.4.5.

J 3.4.6.

J 4.1.4.

Az igazgat6sag I igazgat6tanacs, a felClgyelo bizollsag es a bizottsagok C1gyrcndje kitcr a kCllso
tanacsad6 szolgaltatasainak igenybcvetclc eselen k6vclendo cljarasra.

Az igazgat6sag I igazgal6tanacs a k6zgYLilesi Ilapircndi pOlllokal meglargyal6 C1leseire
tanacskozasi joggalmcghivhalja a larsasag k6nyvvizsgal6Jal.

A larsasag belsi.i ellelli.irzese cgyClllmLlk6d611 a k61lyvvizsgal6val a k61lyvvizsgalal eredmenyes
vegrehajtasa erdekeben.

Az audit bizottsag, jel6lobizollsag, javadalmazasi bizollsag (illctve a larsasagmilmLik6di.i egyeb
bizol1sagok) eln6ke rendszeresen lajekozlalja az igazgal6sagol I igazgal6tanacsot a vonatkoz6
bizollsagok egyes lileseiri.il, es a bizollsagok legalabb egy jclentesl keszilellek az C1gyvezeto
lestlilelnek, illclvc a felClgyelo bizolls,ignak az adoll C1zleti evben.

A tarsasag bizollsagai olyan tagokb61 allnak fel, akik megfelcli.i kepcsseggel, szakertclcmmcl es
lapasztalattal rendelkeznek feladalaik ellalasahoz.

A tarsasagnal muk6di.i bizottsagok C1gyrendje tarlalmazza a 3 .. 5. pontba foglaltakal.

Az audil bizottsag tagjai teljes k6ru tajekozlalast kaplak a larsasag szamvitcli, penzClgyi es
mLlk6desi sajatossagair61.

A jel61i.ibizollsag legalabb egy crtekelest keszitell az igazgal6sag I igazgat6tallacs eln6ke
szalmira az igazgat6sag I igazgat6tamics muk6deserol, illelve az igazgal6sag I igazgat6tanacs
egyes tagjainak mLinbijar61, megfeleleseri.il az adoll C1zleti evbell.

A jel616bizottsag tagjainak t6bbsege fl"lggetlen.

A jel616bizottsag C1gyrencije kiter a 3.3.5. pOlllball foglallakra.

A javadalmazasi bizollsag gondoskodoll a javadalmazasi nyilatkozal elkeszileseri.il.

A javadalmazasi bizollsag kizar61agosan az igazgal6sag I igazgal6tallacs nem-operal!v lagjaib61
all.

A tarsasag nyilvanossagra hozatali iranyelvei Icgalabb az 4.1.4. ponlban foglallakra
kiterjecinek.

lQen I Nem

1genl Nem

1genl Nem

Ig:en I Nem

Igenl Nem

Igenl Nem

IQenl Nem

Igenl Nem

Igcn/Ncm

IQenl Nem

19:cn/Nem

Igenl Nem

Igenl Nem

Igenl Nem

Igen I Nem

Igcn I Nem

Igen I Nem

IQen I Nem



Az igazgat6sag / igazgat6tamics a nyilvanossagi rolyamatok hatekonysagara vonatkoz6
vizsgalatanak eredmenyeriil az eves .Jelentesben lajekozlalla a reszvenyeseket.

J 4.1.7. A tarsasag penzligyi kimutatasait az IFRS elveknek megfeleliien kesziti el.

J 4.1.16. A tarsasag angol nyelven is elkesziti es nyilvanossagra hozza tajckoztatasait.
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Igen / Nem


