Plotinus Holding Nyilvrlnosan Mtik6d6 R6szv6nyt6rsasSg
Felelfis Tirsasr{girfnyit{si jelent6s - kesziilt a2016.
A plotinus Holding Nyilv6nosan Mrikod6

dves rendes besz6mol6val egy idoben

Reszvenyt6rsasdg (T6rsas6g) a felelos t6rsas6gir6nyit6sr6l sz6l6 jelentdseben (Felelos

ds ennekkeret6ben azalfibbi
T6rsas6gir6nyit6siielent6s vagy Jelentds) 6ttekint6 m6don blsz6mol t6rsas6gir6nyit6si gyakorlat6r6l
k0z6:
jelent6st
teszi
6s
nyilatkozatot
6sszefoglal6

szervezetkdnt
A T6rsas6got dtf6s igazgat6tan6cs ir6nyitja. Mivel a Tdrsas69 a leheto legk<iltsdghatdkonyabb vagyonkezelo-holding
d0nt6seket az
kiv6n mriiOdni, igy fiietett munkav6llal6k 6s menedzsment nem miikddik. A T6rsas6gra vonatkoz6 stratdgiai
ddntdseket az igazgat6tanfics
igazgat6tandcs t.rt,il.tkent hozza meg, m]g az igazgat6tan6cs iil6sei k0zotti idoszakban az operativ
kdrddsekkel az elndk
a
tokepiaci
aleln<ik,
az
k€rddsekkel
6s
operativ
bel0l
areilgazdas6gi
ezen
hozzameg,
elndke ds aletndke

foglalkozik.

Az igazgal6tan6cs

tagl ai mindannyi an fiiggetl enn ek m in 6 sijlnek.

Az
Az
Az

Zsi
legutols6
69 tagSai:

Sz
nap
t6n (eln<tk),

elntjke:

, alelnoke:

,tagai: Csongrddi Ren6ta, Tari Guszt6v, ZilnkaiKatalin.

a

6s a mai

szakban 4 tildst tartott'

Ren6ta, Zdnkai Katalin. Egy iildst tartottak, mindh6rom tag

val6 konzult6ci6r6l'
r6szv6teldvel. ez Ag atdtlntette a sz6mvitell, gazdas6gi kdrddseket, gondoskodott a Krinyvvizsg6l6val
megtekinthet6'
iigyrendie
A Tarsas6g hontapj6n a testiiletek, azok tagiai, ds
el6tt'
A T6rsas6g kiil6n munkaszervezetet ds beljo ellenorz6si tivdkenysdget nem hozott l6tre a ktiltsdghatdkonys6got tartva szem
AKrinyvvizsgal6 6ttekintette aT6rsas6got, m0k6ddsdt, gazdas|gl tevdkenys€gdt.
6s a T6rsas6g
A T6rsas6g ulOnrcUt+-enk6zz6tettt6jdkoztat6si ir6nyilveit ZOtZtOZtZI-anm6dositotta, hogy a tokepiaci szereplok
a T6rsas6g
megbecsiilhessdk
pontosabban
r6szv6nyeiei min6l jobban 6tl6thass6k a T6rsasag miik0dds6t, eredmdnyess6get, mindl
6rtdk6t.
A T6rsas6g kdzz5tesz minden t6rvdnyekben, jogszab6lyokban illetve a BET 6ltal elvdrt, illetve sai6ttfijdkortat6si ir6nyelvekben
megkiildi egy online
lefektetett rendes 6s rendkiviili informiici6t a hontapjan, a www.bet.hu, a www.kozzetetelek.hu honlapon, ds
m6dia szerkesztosdg6nek.

A

T6rsas6g alaptok6je 855 623 db egyenkdnt 250

Ft ndvdrtdkij, ndvre sz6l6, dematerializ6tt rdszvdnyb6l 6ll. A T6rsas6g 6ltal

valamennyi 6ltala
kibocs6toti valamennyi r6szv€ny deiaterializ6lr drtekpapir. Amig a T6rsas6g nyilv6nos m6don miikiidik,
i'
kibocs6tott rdszvdnl4 demateri aliz6lt 6rt6kpapi rkent ke I I el o6l I itan
A rdszvdnyek az alilbbi sorozatokb6l 6llnak:

ndvre sz6l6
Tdrzsrdszvdny 92g 6g4darab, egyenk€nt 250 Ft ndvdrtdku, ndvre sz6l6, dematerial iz6lt form6ban elo6llitott

-

szavazati

jogot biztosit6 - t0rzsrdszvdny;

form6ban elodllitott, szavazati
osztal6kelsobbsdgi r6szv6ny ioo aaraa, egyenkdnt 250 Ft n6vertekii, n6vre sz6l6, dematerializ6lt
jogot nem biztosit6 osztal6kelsobbsdgi rdszvdny;
elo6llitott, szavazati jogot biaosit6
Szlavazatelsobbsdgi 16szv6ny 26 :Bgab 250 Ft n6vertdkii, ndvre sz6l6, dematerializ6lt form6ban
rdszvdnyek legal6bb 50%ros
szavazatels6bbsdgi
a
kiz6r6lag
leirt
eseteket
a
t<irvdnyben
rdszv€ny. Kci,zgyiiLl6si dontist - kivdve
100%-os
lehet hozni. A szavazatetiOUUsegi rdszvenyek 100 %-6nak tulaidonosa Zsiday Viktor 6s ktizvetlen
igen szivazatalnellett

adatokat.

A r€szvdnyk0nyv tdrOlt adatai megdllapithat6k maradn

6ltaluk nytjtott adatok alapj6n vdgzi. A rdszvdny 6lruh6z{sa a
rdszvdnyt6rsas6ggal szemben r6szvdnyesi jogait csak akkor
dszv6nyes a rdszvdnykonyvbe betekinthet 6s annak 16 vonatkoz6
igenyelhet, amelyet a r6szvdnykOnyv vezetoje <it napon beliil
thet.
ell en szo I 96ltat6sban nem

rdszesiiltek e tevdkenysegtikdrt'

FT Jelent6s a Felel6s T6rsasdgirfnyit6si Ajinl6sokban foglaltaknak val6 megfelel6s16l

az alilbbi tihlLzatok kitOltdsdvel nyilatkozik an6l, hogy a Budapesti
zrt. iitalkiadott Felel6s T6rsas6gir6nyit6si Aj6nltsol ("FTA") meghat6rozott pontjaiban megfogalmazott aj6nl6sokat'

t6rsas6g a Felel<is T6rsas6gir6nyit6si Jelentds rdszekent

A

i;ka6r;;.

mi
konnyen
bizo

javaslatokat saj6t tarsas6gir6nyit6si gyakorlata soriin
A t6bl6zatok 6ttekintesdvel a piaci izerepl6k
gyakorlata milyen m6rtdkben ielel rnegazFTA-ban foglalt
egyes t6rsas69ok gyakorlat6t.

n alkalmazta.
ak arr6t, hogy az egyes tdrsas6gok felelos tarsas6gir6nytt6si
elv6r6soknak, tov6bb6 kdnnyen 0sszehasonlithat6v6tesziaz

Az Aj6nl6soknak val6 megfelelds szintje
esetdn rdvid tiri'kozlatlstad
At6rsas6g megjel6li, hogy a vonatkoz6 aj6nl6st alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges v6lasz
an6l, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott aj6nl6st'

l.l.l

A

hozz6jussanakajogaik
Azigazgat1s1gl igazgat6tan1cs gondoskodott arr6l, hogy ardszvdnyesek a megfelelo idoben
inform6ci6khoz.
gyakorl6s6hoz sziiksdges
Nem (magyar6zat)

Icer

At.t.2

A t6rsas6g rdszv6ny struktrir6j6ban az"egy r6szvdny - egy szavazat" elvetalkalmazza.

Igen

Nem

(A T6rsas6gnak 3 reszvdnysorozata van, ezek koztil csak a tOrzsrdszvdnyek keriiltek bevezetdsre a Budapesti
szavazat,
E.tetiOrtAei.. A t0rzsr6szv6nyek ut6n egy szavazatjdr. Az osztallkels6bbsdgi rdszvdnyek ut6n nem i6r
a
d0nt6sekhez
a
kozgyiildsi
j6r,
hogy
m6don,.
oly
6m
mig a szavazatetsobbsegi rdszvdnyek ii6n 1 ttarirat
jitrulnia" azaz ezek
szalvazatels6bbsdgi rdszv?nyet legaiaUb feldnek hozzhkell

A

1.2,8

A trirsas6g biztositja hogy

a

kdzgY0ldsi
meghat6roztdk, leirt6k.

Nem (magYar6zat)

pontosan
napirendi pontjai kciz0tt csak olyan tdm6k szerepelnek, melynek ftmhi1t

Nem (magyar6aat)

Ice4

A

,,v5t6z6" rdszvdnyek)

tulajdonosok azonos feltdtelek teljesitds6vel vehetnek rdszt a t6rsas69 kdzgyril6sdn'

Iecr

A1.2.9 A t6rsas6g

fn'

hat6rozati javaslatokban kitdrtek

a fel0gyel6 bizotts6g javaslat6ra, valamint a ddntes

hat6sainak rdszletes

magyardzat6ra.

Nem (Nincs FB)

lgen
A

1.2.10

A napirendi pontokhoz k6szitett riszvenyesi

nappal
eszrevdteleket, kiegdszitdseket legk6s6bb a kdzgytildst kdt

megel6z6en k0zzdtettdk'

Nem (nem volt dszrevdtel)

Isen

A r.3.8

A

a regisztr6ci6val egyidejiileg
kiizgytilds napirendi pontjaira tett eszrevdteleket a r$szvdnyesek legkdsobb

megismerhettdk.
Nem

Igen

A

a kdzgytil6st kdt munkanappal megel6z6en
napirendi pontokra vonatkoz6an megtett ir6sos 6szrevdteleket

kdzz5ten(k.

Igen(nemvolteszrevdtel)
A

1,3.10

4,2.1.1

d.

hatarozattal t6rt6nt'
A vezet|tiszts6gvisel6k megv6laszt6sa 6s visszahiv6sa szemdlyenkdnt kill6n
Nem (nem volt v6laszt6s/visszahivas)
Igen
pontban foglaltakra'
Azigazgatbsdgl igazgat6lanitcs t'eladatai kiterjednek a 2'l'l

Igen

Nem (magyar6zat)

A2.3.1

Azigazgat|sdg I igazgatltanilcs elore meghat6rozott rendszeres gyakoris6ggal tildst tartott.
Nem (magYar6zat)

ICgt

A feltigyel6 bizotts6g el6re meghat6rozott rendszeres gyakoris6ggal iil6st tartott.

IgenNem(ATarsasdgn6lnemmiikddik
Feliigyelo Bizotts69)

I

igazgat6tanilcs iigyrendje rendelkezik az elore nem tervezhet6 iil€sek lebonyolit6s6r6l' az
igazgat6s6g
elektronikus hirkOzlo eszkiizcjk ritj6n torteno ddntdshozatalr6l.

Az

Nem (magYar6zat)

ICg!
A feliigyel6 bizottstig

iigyrendje rendelkezik az elore nem terv€zhet6 iil6sek lebonyolit6s6r6l, az elektronikus

hirkOzlo eszkdzdk riti6n t6rtdno ddnt6shozatalr6l.

r-pn

Nem

(A

T6rsas6gn6l nem miik0dik

Felugyel6 Bizotts6g)

AZ5.l

A t6rsas6g igazgat6shgbban elegend6 sz6mf fiiggetlen tag van az igazgatlsitg p6rtatlans6g6nak biztosltiis6hoz.

Isen
A2.5.4

Nem (magYar6zat)

Azigazgatbsdgl igazgat6tandcs rendszeres id6k0zdnkent (az dves FTjelentds kapcs6n) a ffiggetlens6g meger6sitdsdt
k€rte fiiggetlennek tartott tagiait6l.

Isen
A2.5.5

Nem (magYar6zat)

bizotts6g rendszeres id6kdzdnkdnt (az 6ves FT jelentds kapcs6n) a fliggetlens€g meger6sit6sdt k6rte
fiiggetlennek tartott tagiait6l.

A felggyel6

Igen
A2.5.7

Nem Q'{incs FB)

A t6rsas6g honlapj6n nyilv6nossdgra hozta az igazgat6s6g I igazgat6tanlcs 6s a feltigyelo bizotts6g fliggetlens6gdvel
kapcsolatos ir6nyelveit, az alkalmazott ftiggetlens6gi kriteriumokat.

Nem

Igen

(A

T6rsas6gn6l nem mtikOdik

Feliiryelo Bizotts6g)

A2.61

/ audit
Aztgazgat6s6g I igazgat6tan6cs tagja tilj(kortafiaazigazgat6sdgot I igazgatbtan6csot (feliigyel6 bizotts6got
kdzeli
kapcsolatban
(vagy
m6s
neki
kapcsolatban
iigyletdvel
bizotts6got), hi a ttsasag luagy barmely leanyv6llalata)
6116 szemdlynek) jelentos szemdlyes drdeke 6llt fenn'
Nem (magYar6zat)

ICgq

tagok (ds a veltik kapcsolatban 6116 szem6lyek), valamint a t6rsas6g (illetve
tigyteteket a t6rsas6g 6ltal6nos iizleti gyakorlata szerint, de az 6ltal6nos tizleti

A2,6.2

etlAthat6s6gi szab6lyok alapj6n bonyolitott6k le'

Nem (nem volt itYen)

Igen

felilgyel6
A 2.6.2 szerinti, az 6ltal6nos tizleti gyakorlatt6l eltdrd tigyleteket 6s azok feltdteleit elfogadtatt6k a
bizottsdggal (audit

lgen
A2.6.3

bizotts6ggal)'

t

Nem (nem volt ilYen)

a cdgcsoporthoz
A testiileti tagt1j1kozlatta a felugyelo bizotts6got / audit bizotts6got (el0l6bizotts6go0, ha nem
felkdrdst'
tartoz6 t6rsasignh kapott testiiletitags6gra, menedzsment tags6gra vonatkoz6

lgen

Nem (nem volt ilYen)

I

igazgatltmdcs kialakitotta a tarsas6gon beliili inform6ci66raml6sra,
igazgat6s6g
kezel6sdre vonatkoz6 ir6nyelveit, ds feliigyelte ezek betartas6t'

A2.6.4

Az

lsen

Nem (magYar6zat)

Azigazgat6s6g I igazgatltandcs kialakitotta
ds feliigYelte ezek betart6sSt.

a

bennfentes szemdlyek drt6kpapir kereskedds6re vonatkoz6 ir6nyelveit,

Nem (magYar6zat)

ICg[
A2.7.1

a bennfentes inform6ci6k

igazgatltan6cs javadalmaz6si iranyelveket fogalmazott meg az igazgat6sdg I igazgal'tanfics, a
felUgyel6 bizois6g 6s a menedzsment munk6j6nak 6rt6keldsdre ds javadalmaz6s6ra vonatkoz6an.

Az

igazgat6s6g

I

Nem (magYar6zat)

Ig9[
A feltigyelo bizotts6g vdlemdnyezte a 1a'tadalmazilsi ir6nyelveket'

tgenNem(AT6rsas6gn6lnemmrikddik
Feltigyel6 Bizotts69)
v6ltoz6sail a
igazgat6tan6cs €s a t'elugyelo bizottsdg javad almazlsira vonatkoz6 elveket 6s azok
j6v6'
k0zgytil6s kiildn napirendi pontban hagyta

Az \gazgat6s6g

I

t-^^

Nem (az IT tagok javadalmaz6s ndlkill

lEglt

vZgzik munk6jukat)

A2.7

Az igazgat6s6g I igazgat6tanfucs az adott iizleti dv vonatkoz6s6ban ertdkelte saj6t munk6j6t'
A felifgyelo bizottsilgazadott iizleti 6v vonatkoz6s6ban drt€kelte saj6t munk6j6t.

.2

Igen

I

igazgat6tanacs hat6skcir6be tartozik
j avadalmaz6s6nak meg6llapit6sa'

Az

A2.j.3

igazgat6s6g

a

menedzsment teljesitmenydnek ellen6rz6se
Nem (Nincs fizetett menedzsment)

Isen
.

A menedzsment tagokat illet6,
Pontban hagytaj6v6'

a szok6sost6l

eltdr6juttat6sok kereteit ds ezek v6ltoz6sait a k6zgyiilds kiilOn napirendi
Nem (Nincs fizetett menedzsment)

lgen
A2.7.4

€s

j6v6hagy4a.
A rdszvdny alapri javadalmaz6si konstrukci6k elveit a kdzgytilds

Nem (Nincs ilYen)

Isen
A

dontdst megeloz6en a rdszvdnyesek
rdszv6ny alapri javadalmaz6si konstrukci6kkal kapcsolatos kdzgyiilesi

rdszletes t6j6koztat6it kaptak (legal6bb a2.1 .4 pontban foglaltak szerint)

Nem (nincs ilYen)

lgen
A2.7

.7

el6 terjesztette'
A t6rsas6g a Javadalmaz[si nyilatkozatot elkdszitette, 6s a k6zgytil6s

'lsen

Nem

tl
a feliigyel6 bizottsilg,6s
A Javadalmaz6si nyilatkozat tafialmazza az rgazgatlsitg I igazgat6tandcs,
egYes tagi ainak

leen

dijazlsdt'
Nem

a menedzsment

A 2.g.

I

igazgallturbcs, \agy az 6ltala mrikodtetett bizotts6g felel6s a t6rsas6g teljes kockdzatkezel€sdnek
feliigyelet66rt 6s ir6nyit6s66rt'

Az

igazgat6s6g

I

Nem (magYar6zat)

Iggn
Az

igazgat6s6g

I

igazgat6tan6cs meghat6rozott rendszeressdggel t6jdkoz6dik

a

kockdzatkezeldsi elj6t6sok

hat6konYs69616l.

Nem (magYarazat)

lsen
Azigazgat1s1g

I

6rdek6ben'
igazgat6tanhcs megtette a sziiks6ges ldpdseket a f6bb kockazati teruletek azonosit6sa

Nem (magYar6zat)

Isen
A2.g.3

elveket'
Azigazgat6s6gl igazgat6twrhcs megfogalmazta a belso kontroltok rendszerdvel kapcsolatos

tgenNem(Nincskontroll6lando
munkaszervezet)

drint6 kock6zatok
bels6 kontrollok menedzsment 6ltal kialakitott rendszere biztositja a t6rsas6g tevdkenys6gdt
kezel6sdt, a tarsasfg c6lkitilz6seinek el6rds6t'

A

lgenNem(Nincskontroll6land6
munkaszervezet)

A.2.g.4

vette a2.8'4 pontokban
A belso kontrollok rendszerdnek kialakit6s6n6l az igazgatlsdg I igazgat6tandcs figyelembe
szerePl 6 szemPontokat.

Nem (magYar6zat)

Isen
A

2.g.5

A menedzsment feladata ds feleloss6ge

a bels6

kontrollok rendszerdnek kialakit6sa 6s fenntart6sa'

IgenNem(Nincsmunkaszervezet)
A2.g.6

t6rsas6g kialakitott egy fiiggetlen bels6 ellen6rzdsi
k6telezettsdggel.

A

funkci6t, mely az audit bizotts6gnak tartozik besz6mol6si

IgenNem(Nincsmunkaszervezet)
a kockhzatkezel6s, a bels6 konfroll
bels6 audit csoport legal6bb egyszer besz6molt az audit bizotts6gnak
mechanizmusok 6s a t6rsas69irAnyitAsi funkci6k miikdd6s6ro l'

A

lgenNem(Nincsbelsoauditcsoport)
A2.g.1

A bels6 ellenorzesi tevekenysdget az audit bizotts6g megbizasa alapj6n

a

bels6 ellenorzds hajtja v6gre'
Nem (Nincs kiil0n bels6 ellen6rzds)

lsen

v6gz6 menedzsmentt6l'
A bels6 ellen6rz6s szervezetileg elkiitoniil azoperativ vezetdst

lgenNem(Nincsk0ldnbelsoellenorzes)
A

2.g.g

I igazgat6tantcs (feliigyel6 bizotts6g) hagyta
A belso audit tervet az auditbizottsag iavas lata alapjbn az igazgat6s6g

j6v6'
lgenNem(Nincselk0l0nilltbels6
ellenorz6s)

'r

2.8.9

A

Azigazgat6silg

I

igazgatltanbcs elk6szitettejelentds€t a r6szvdnyesek szdmdra a bels6 kontrollok mtikdddsdr6l'

Nem (Nincs elkiildntilt

Igen

bels6

ellenorzds)

I

igazgat6tan|cs kidolgozta a bels6 kontrollok mrikdddsdr<il kdszitett jelentdsek fogad6s6val,
feldotgoz6s6val, 6s saj6tjelentdsenek elkdszit6sdvel kapcsolatos eljdr6sait.

Az

'

igazgatbsfug

Nem (Nincs elkillonillt

Igen

bels6

ellen6rzds)

A2.8.11 Az igazgat|shg I

igazgat6tanfucs beazonositotta a bels<i kontrollok rendszerdnek ldnyeges hianyoss6g6t,
feliilvizsg6lta es dtdrtdkelte az ezzel kapcsolatos tev€kenysdgeket.

Nem (Nincs elkiilOniilt

lgen

s

bels6

ellen6rzdsi szervezet)

A2.9.2

Azigazgat6sfug I igazgatltan6cs, a feliigyelo bizotts6g ds az audit bizotts6g minden esetben drtesit€st kapott arr6l, ha
a ktinywizsg6l6nak adott megbiz6s jelleg6ndl fogva jelent6s r6fordit6st jelenthet, drdektltkOzdst idlzhet el6, vagy
b6rmilyen m6s m6don ldnyeges hat6ssal lehet az iizletmenetre'

IC94
A2,9.3

Nem (magYar6zat)

igazgat6sitg I igazgatbtanhcs tdj6koztatta a feliigyelo bizotts6got arr6l, hogy a t6rsas6g mrikdddsdt ldnyegesen
befoiyasolO esimdnnyel kapcsolatban bizta meg a kdnyvvizsg6latot ell6t6 gazd6lkod6 szefvezetet, illetve kills6

Az

szakdrtot.

Igen

Nem

(A

T6rsas6gn6l nem miikddik

felugyel6 bizotts6g)

Azigazgat6sfug I igazgat6tandcshat6rozathban el6zetesen rOgzitette, hogy milyen esemdnyek tekinthetdek olyannak,
melyek jelent6sen befoly6solj6k a t6ras69 miik0d6sdt,

lgen

Nem

(A

T6rsas6gn6l nem miikddik

feliigyelo bizotts6g)

A

3.1.6

A t6rsas6g honlapj6n nyilv6noss6gra hozta az audit bizotts6gra, jeltil6bizotts6gra, javadalmazdsibizottsflgra deleg6lt
feladatokit, a bizotts6gok c6lkitriz€seit, iigyrendjdt, dsszetdteldt (a tagok nevdnek, r6vid |lettajzlnak 6s kinevezdse
idej 6nek feltiintetdsevel).

Isen
A3.2.1

Nem (magYar6zat)

Az audit bizotts6g feliigyelte akockinatkezelds hatekonysdg6t, a belso kontroll rendszer mtikcid6sdt 6s a

bels6

ellen6rzds tev6kenysdgdt is.

Iggq
A3.2.3 Az audit bizotts6g
munkaprogramj6r6l;

Nem (magYar6zat)

pontos 6s rdszletes tfijdkoztathst kapott
s

a bels6 ellen6r 6s a fliggetlen

Igen
A3.2.4

Felek kOzdtt egy6b kapcsolat

3.3.1

Nem (Nincs bels6 ellen6r)

Az auditbizottsilgaz .j k0nyvvizsg6l6 jel6ltt6l bekdrte a3.2.4 szerinti felt6r6 nyilatkozatot.

Igen
A

k0nywizsg6l6

megkapta a kcinywizsg6l6 krinyvvizsg6lat sor6n felt6rt probl6m6kra vonatkoz6 besz6mol6j6t.

nincsen)

,-

Nem (Nem volt nyilatkozat, mert

a

x'

A t6rsas6gn6l jel0l6bizotts6g miikttdik,
Igen

l6tja el a feladat deleg6l6sa ndlkiil)

Nem

(A

feladatot az igazgat6landcs

A3.3.2

Ajel616bizotts6ggondoskodottaszemdlyiv6ltoz6sokel6k6szitdsdrol
Nem (magyar6zat)

leen

es kinevez6sdre vonatkoz6 elj6r6sokat'
A jel0l6bizotts6g 6ttekintette a menedzsment tagok kivdlas il.ilsfua

Nem (magyar6zat)

Igen

A jel0l6bizotts6g 6rt6kelte a testiileti 6s menedzsment tagok tev6kenysdgdt'
Nem (magYar6zat)

lsen

jel<ildsdre vonatkoz6 6sszes olyan javaslatot, melyet a 16szv€nyesek'
A jeldl6bizotts6g megvizsg6lta a testiileti tagok
, igy u, igazgat6s6g I igazgat6tandcs terj esztett el 6'

Nem (magYar6zat)

Ices

A

3.4.1

A t6rsas6gn6l javadalmaz6si bizotts6g mrikddik'

Nem (a feladatot az

Igen
l6tja el)

A3.4.2

javadalmaz6s6nak rendszerdre (diiazts egydni szintje'
A javadalmazasi bizottsag a testitletek 6s a menedzsment
struktirr6ja) tett javaslatot, illetve vdgzi ennek ellenorzds6t'
Nem (magYar6zat)

Iccq

A 3.4.3

igazgat6iandcs

A menedzsment javadalmaz6s6t

a

javadalmaz6siblzottsilgjavaslata alapj6n azigazgat6sfugligazgat6tanhcs hagyta

i6v6.

Nem (Nincs ktilctn javadalmazdsi

Igen

bizotts69)

Azigazgat6s6gligazgatiltankcsjavadalmaz6s6tajavada|maz6sibizotts6gjavaslataalapj6naktizgyiil6shagl'taj6v6'

Nem (Nincs ktilcin

Igen

javadalmaz6si

bizotts69)
egydbjuttat6sok rendszeret is ellen6rizte'
A iavadatmaz6si bizotts6g a rdszvenyopci6k, ktiltsdgt6ritdsek,

Nem (l'{incs kiilOn

Igen

javadalmaz6si

bizotts69)

A3.4.4

A

javadalmaz6si bizotts6g javaslatokat fogalmazott meg

j avadalmaz6s6ra

a

javadalmaz6si elvek,

6s az egyes

szemdlyek

vonatkoz6an.

Nem (Nincs killtin

Igen
bizotts69)

javadalmaz6si

tagokkal kot6tt szerzoddsek felt6teleit'
Aiavadalmazhsi bizotts69 6ttekintette a menedzsment
Nem (Nincs kUldn javadalmaz6si

Igen

bizotts69)

.r
t6j6koztat6si
eleget tett-e ajavadalmazilsi k6rd6seket 6rint6
AjavadalmazBsi bizotts6g ellen6rizte, hogy a t6rsas6g

k0telezettsdgeknek'
Igen

bizotts69)

A3.4.7

A javadalmaz6si bizottsdgi tagok tiibbsdge ffiggetlen'

Nem (Nincs kiilon

javadalmaz6si

Nem (Nincs kiilOn

Igen
bizotts69)

3.5.1

A

Azigazgat6s6g

javadalmaz6si

igazgatltanitcs nyilv6noss6gra hozta indokait alavadalmazlsi ds ajeldlobizotts6g dsszevon6s6val

I

kapcsolatban.

Igen
A3.5.2

Az

Nem (Nem volt osszevon6s)

igazgat6sdg

I

igazgat6tanircs vdgezte

el a jeldlo

6s javadalmaz6si bizotts6g feladatait,

s ennek indokair6l

t6j6koztat6st adott ki.

ICg!
4.1.1

A

Nem (magYar6zat)

Azigazgat6silg I igazgat6twrdcs

a t6rsas6g

nyilv6noss6gra hozatali ir6nyelveiben meghat6rozta azokat az alapelveket

biztositjdk, hogy minden, a t6rsas6got 6rinto, illetve a t6rsas6g drtdkpapirjainak 6rfolyam6ra
hat6st gyakorl$jelentos inform6ci6 pontosan, hi6nytalanul 6s id6ben k6zz€t6telre keriiljtin, hozzdfdrhetflegyen.
6s elj6r6sokat, amelyek

Ig9!
A

4.1.2

Nem (magYarazat)

Az inform6ci6 szolg6ltat6s sor6n

a t6rsas6g

biztositott4 hogy minden r6szvdnyes, piaci szereplO azonos elb6n6s al6

esik.

ICgg
A4.1.3

Nem (magYar6zat)

A t6rsas6g nyilv6noss6grahozatali ir6nyelveiben kitet az elektronikus, internetes kdzzdt{tel elj6r6saira.

Igen
az 6sszes

Nem (Minden 16iekozltat{s megielenik
k1zz(t€teli helyen, nem sziiks6ges k0l6n eljar6si rendet l6trehozni)
a nyilv6noss6grahozatali szempontok, 6s a befektet6k t6j6koztat6s6I szem el<itt tartva alakitja

A t6rsas6g honlapj6t
ki.

ICg[
A

4.1.4

Nem (magYar6zat)

Az igazgat6sdg / igazgat6tanhcs felmdrte

a

nyilv6noss6grahozatali folyamatok hat6konys6g6t.
Nem (magYar6zat)

Ig94
A

4.1.5

A t6rsas6g honlapj6n kbzzltette tdrsas6gi esemdnynapt6r6t,
Nem (magyar6zat)

Igen

A

4.

1.6

A t6rsas6g az €ves jelentdsdben ds honlapj6n tljdkoztatla a nyilv6noss6got stratdgiai cdljair6l, a f6 tevdkenysdgdvel,
ijLzleti etik6val, azegy€b erintett felekkel kapcsolatos iranyelveir6l is.
Nem (magYar6zat)

ICg!
44.1.8

Az

igazgat6s6g

I

igazgat6tandcs az 6ves jelent6sben nyilatkozott arr6l, hogy

konyvviisg6la;val iregiizott k6nyvvizsg6l6

az

6ves p€nzitgyi kimutat6sok

gazdasilgi szervezet milyenjelleg0, 6s nagys6grendti egy6b megbiz6st

kapott a t6rsas6gt6l, illetve annak lednyv6llalat6t6l'

IgenNem(nemvoltilyenmegbizas)
,J

A4.l.g

t6rsas6g 6ves jelent6s6ben, illetve honlapj6n nyilv6noss6gra hozza az igazgat6sbg
bizotts6g 6s a menedzsment taglainak szakmai p6lyafut6s6r6l sz6l6 inform6ci6kat'

A

Toen

I

igazgat6tanilcs, feltigyel6

Nem (az 6ves jelentdsben

nincs

k-0ziilve)

A4.l.l0

AtArsas
6s az ig
vett szemPontokr6l.

azigazgatosftgligazgatotandcs, fel[gyelo bizotts6gbelso szervezetdr6l, miiktiddsdr6l,
an6cs, menedismint hunk6j6nak, valamint az egyes tagok drtekel6sekor figyelembe

Nem (nem volt

Igen

menedzsment

drt6kel6s)

A 4.l.l

1

tdrsas6g az 6ves jelentdsdben, illetve honlapj in a javadalmaz6si nyilatkozatban t6jdkoztatta a nyilv6nosslgot az
alkalmazott javadalmaz6si irdnyelvek6l, azon beltil az igazgat6s6g I igazgat6tarhcs, felilgyel6 bizotts6g 6s a

A

menedzsment tagiainak d|jaz6s6r 61, jav adalmazlsSr6l.

Igen
A4.l.l2

Az

Nem (magYar6zat)

igazgat6sbg

I

igazgat6tanhcs kozzdtette

a kocklzatkezeldsi irdnyelveit, melyben kitdrt a bels6 kontrollok

rendszerdre, az alkalmazottkockdzatkezel6si alapelvekre ds alapvet6 szab6lyokr4 illetve a f6bb kock6zatok 6ttekint6
ismertetdsdre,

Igen
A

4.1.13

Nem (Nem kdsztlt ilyen jelent6s)

A piaci szerepl6k tdjlkoztatfusa drdekdben

a tarsas6g 6vente, az dves jelentds kOzz€t€telekor, nyilv6noss6grahozza

felel6s t6rsas6gir6nyit6ssal kapcsolatos j elentdsdt.

Iggq
A4.1114 A

Nem (magYar6zat)

t6rsas6g honlapj6n nyilvanoss6gra hozza

a

bennfentes szemdlyeknek

a

t6rsas6g rdszvdnyei drtdkpapir

kereskedelm€vel kapcsolatos ir6nyelveit.

Igen

Nem (Nem kdsziiltek ilyen ir6nyelvek)

A t6rsas6g az igazgat6sdg I igazgatotanlcs, felugyel6 bizotts6g, ds a menedzsment tagok a t6rsas6g drtdkpaplrjaiban
fenn6ll6 r6szeseddi6t, iltetve a rdszvdny-alapir 0sztdnz6si rendszerben fenn6ll6 6rdekelts6g6t az 6vesjelentdsben 6s
a t6rsas6g

ICg[
A

4.1.15

honlapj6n felttlntette.
Nem (magYar6zat)

I

igazgat6tanfics tagjainak 6s a
t6rsas6g az 6ves jelentdsben 6s a tarsas6g honlapjdn kdzzltelte az igazgal6shg
befoly6solhatja.
mrikdddsdt
amely
a
t6rsas6g
kapcsolat6t,
fdllel
val6
harmadik
b6rmilyen
menedzsment

A

Isen

Nem (Nem volt ilYen)

Javaslatoknak val6 megfelel6s szintje
A t6rsas6gnak meg kell adni4 hogy azFT A vonatkoz6 javaslat6t alkalmazza-e, avagy sem (lgen i Nem).
J

1.1.3

J

1.2.1

Igen / Nem

A t6rsas6gn6l befektet6i kapcsolattart6ssal foglalkoz6 szervezeti egysdg mtikddik.

A

tdrsas6g kdzzerctte honlapj6n a kdzgy0ldsdnek lebonyolit6sdra 6s a rdszvdnyes szavuati
meghatalmazott itj6n tdrtdno szavaz6sra) vonatkoz6

joganak gyakorlds6ra (kit6rve

Igen / Nem

a

<isszefosl al6 dokumentum6t.

I1.2.2

A t6rsas6g alapszab6lya a t6rsas6g honlapj6n

I

1.2.3

A

I

1.2.4

A

megtekintheto.

t6rsas6g honlapj{n a 1.2.3 pontnak megfelelo
vonatkoz6) inform6ci6kat k0zzdtett6k.

Igen / Nem

(a t6rsas6gi esemdnyek fordul6napj6ra Igen/Nem

(meghiv6, Igen/Nem

1.2.4 pont szerinti kozgyrilesekkel kapcsolatos inform6ci6kat, dokumentumokat

eloterjesitdsek, hatdrozati javaslatok, hatitozatok, jegyzok0nyv)

a

t6rsas6g honlapj6n

nyilv6noss6gra hozta.

nagyobb

leen / Nem

J 1.2.5

A t6rsas6g k0zgyril6s6t rigy tartotta meg, hogy azzal lehetove tette a rdszvdnyesek mindl
sz6mban val6 megielends6t.

I1.2.6

A t6rsasdg ak1zhezvdtelt kdvet6 ot napon beliil, az eredeti kozgy0ldsi meghiv6 kcizzdt6teldvel Igen / Nem
megegyezo m6don kdzzdtette a napirendi pontok kiegdszitdsdt.

I

1.2.7

tulajdonosok ddnt6sdnek

egydrtelmti,

Igen / Nem

a rdszvfnyesek kdrdsdre elektronikusan is tov6bbitotta a kozgyiildshez
inform6ci6kat.

kapcsol6d6

Igen / Nem

A tarsas6g 6ltal alkalmazott szavazdsi elj6r6s biztositotta

a

vil6gos ds gyors meghat6roz6s6t.
J

1.2.11 A t6rsas6g

J 1.3. I

A k0zgyiil6s elndkdnek szemdlydt

a t6rsas6g kdzgyrildse a napirendi

pontok drdemi

t6rgyal6sa

Igen

/Nem

el6tt elfogadta.

I

r.3.2

Azigazgat6sdgl igazgat6tanircs es a feliigyelo bizotts6g a k0zgy6lesen kdpviseltette mag6t.

Igen / Nem

t6rsas6g alapszab6lya lehet6sdget ad arra, hogy a t6rsas6g kdzgytl6sein az igazgat6shg I
igazgat6tin'ircs eln<ikdnek, \agy a t6rsas6g rdszv6nyeseinek kezdemdnyez€slre harmadik
ir.tn'efy is meghivast kapjon, s a kozgyiildsen a kapcsol6d6 napirend megtargyal6sakor
hozzlszollsi 6s vdlemdnyezdsi jogot kapjon.

Igen / Nem

J 1.3.3

A

J 1.3.4

A t6rsas6g nem korl6tozta a kcizgyilesen r6sztvevo tulajdonosok felvil6gosit6st kdro,
teteli 6s inditv6nyozasi jog6t, ds ahhoz semmilyen elofeltetelt nem tamasztott.

J 1.3.5

A

6szrev6tel

vfilaszait,
t6rsas6g honlapj6n h6rom napon beltil k<izz€tette azokra a kdrd6sekre vonatkoz6

melyeket a

ktizgyrildsen nem tudott kieldgitoen megv6laszolni.

A

Ieen / Nem

Igen / Nem

t6rsas6g kdzz&ette

magy arinatdt a v6laszok megtagad6s6ra vonatkoz6an

felmeriilti kdrddsekre tiirtdno
t6rv6nyi, valamint tozsdei eloir6sokban megfogalmazott t6jdkoztat6si'

Isen / Nem

a t6rsas6g sajt6k<izlemdnlt jelentetett meg, ''itletve sajt6t6j6koztat6t

Igen / Nem

ds a t6rsas6g biztositotta, hogy a kdzgytildsen

J 1.3.6

A k6zgytil€s eln<ike

I

A ktizgyiil6si d6nt6sekol

r.3.1

v6laszi-d6ssal a
nyilv6noss6gra hozatati elvek ne sdriilienek, iltetve azok betart6sra kertlljenek'

tartott.
J

l.3.ll

Azegyes alapszabilly m6dosit6sokrol at6rsas6gkdzgytildsekiil<in hatdrozatokkal ddnt<itt'

leen / Nem

a hat6rozatokat, valamint ahatilrozatijavaslatok ismertet6s6t, illetve a hattrozati IeenlNem
javaslatoklal kapcsolatos ldnyeges kdrddseket 6s v6laszokat is tartalmaz6 k0zgyiil6si
jegyzokOnyv6t a k0zgytildst kctvet6 30 napon beltil kdzzdtette.

I1.3.12 A t6rsas6g

ehhez

Igen / Nem

J 1.4.1

A tilrsas6g 10 munkanapon beliil kifizette azon rdszv6nyesei sz6m6ra az osztal(kot, akik
minden sziiks6ges inform6ci6t, illetve dokumentumot megadtak.

I

A t6rsas6g nyilv6noss6gra hozla zz ellene ir6nyul6 felv6s6rl6st megakad6lyozo megold6sokkal Igen / Nem

1.4.2

kapcsolatos ir6nyelveit.

12.1.2

igazgatbshg I igazgatltanbcs iigyrendje tartalmazza az igazgat6s6g I tgazgatltandcs Igen/Nem
feldpii6s61, az ul6sek el6k6szit€sdvel, lebonyollt6s6val 6s a hat6rozatok megfogalmaz6s6val
kapcsolatos teend6ket 6s egy6b, azigazgat6s6gl igazgatbtan6cs mtik0d6sdt 6rinto k6rd6seket.

Az

12.2.1

t

2.3.2

A feliigyelo bizotts6g iigyrendidben es munkatervdben rdszletezi a bizotts6g mrik0d6sdt ds
feladatait, valamint azokat az i.igyintezdsi szab6lyokat ds folyamatokat is, amelyek szerint a
fel 0gyel6 bizotts6g elj 6rt.

Igen / Nem

iil6s

Igen / Nem

illetve

Igen / Nem

A testiileti tagok azadott testiileti iilest legal6bb dt nappal megeloz6en hozzdfdrtek az adott
eloterje sadseihez.

J 2.3.3

a nem

Az iigyrendben szabillyozilsrakerul

testiileti tagok testiileti iildsen val6 rendszeres,

eseti rdszvdtele.

12.4.1

Az

jelciltekre
igazgat6sdg I igazgat6tandcs tagjainak megv6laszt6sa 6tlfLthaI6 mOdon tdrtdnt, a
nonuikoi6 inform6ci6k legal6bb ot nappal a kcizgy0l6st megelozoen nyilv6noss6gra keriiltek.

Isen / Nem

12.4.2

A testiiletek dsszetdtele, lltszlma megfelel a2.4.2 pontban meghat6rozott elveknek.

Isen / Nem

I2.4.3

A

az irjonnan v6lasztott nem-operativ testiileti tagok
megismerhitt6k a t6rsasdg feldpitdsdt, mrikdd6s6t, illetve a testiileti tagkdnt jelentkez6

Igen / Nem

trfusas6g bevezet$ programj6ban

feladataikat.
J 2.5.2

Az elnciki 6s

vez|rigazgatoi hat6skor0k megoszt6s6t a t6rsas6g alapdokumentumaiban

Igen / Nem

rdgz(tettdk.

I2.5.3

A t6rsas6g tdj€koztat6st tettkbzz'

arr61, hogy az

elndki 4,svezerigazgat6i tisztsdg kombin6l6sa Igen /Nem

eset6n mil-yen eszkdz6kkel biztositjaazt,hogy azigazgat6sitg
a menedzsment tev6kenYsdgdt.

a jel6l6sdt megelozo h6rom dvben
toltott fel.
tisztsdget
menedzsmentjdben
illetve
igazgat6si46ban,
t6rsasiig

I2.5.6

A t6rsas6g feli.igyel6 bizotts6g6nak nincs olyan tagja, aki

I

Az

2.7.5

I igazgat6tan6cs objektivan dr'tdkeli

igazgat6s6g

I

igazgat6tan6cs,

rendszerenek kialakit6ta

a

a feliigyel6 bizotts6g 6s a

t6.sas69, ds ezen keresztiil

a

a

menedzsment javadalmaz6si

A

J 2.8.2

Az

I

a

kockdzatkezeldsi alapelveket 6s alapveto szab6lyokat
egyiittmiikddve dolgozta ki, akik akockdzalkezeldsi folyamatok
r.n.irr]*.nt
megtervez6s6drt, mtiktidtetds6,€rt, elleniSrz€sddrt, vatamint a t6rsas6g napi mtik<iddsdbe t0rt6no
igazgat6sitg igazgat6tan6cs
-azonTagaival

Isen / Nem

rdszv6nyesek strat6giai 6rdekeit szolg6lja.

t6rsas6g feliigyelo bizotts6gi tagok esetdben fix dsszegfi .iavadalmaz6st alkalmaz, s nem
alkalmaz rdszv6ny6rfolyamhoz kotdtt j av adalmaz6si elemet.

I2.7.6

Igen/Nem

a

Igen / Nem

Isen/Nem

bedpit6sddrt felel 6sek.

J2.g.10

A belso kontrollokrendszer6nek 6rtdkel6s6ndl azigazgat6s6gligazgatltanitcs figyelembe
a 2.8.10 pontban

foglalt szempontokat.

vette

Igen/Nem

t6rsas6g kdnyvvizsg6l6ja felmdrte 6s 6rt6kelte a t6rsas6g kockdzatkezel(si rendszereit, Igen/Nem
valamint a menedzsment kock6zatkezeldsi tev6kenysdg6t, s erre vonatkoz6 jelentds6t beny0jtotta
az audit bizotts6enak.

12.8.12 A

igazgat6tanfucs, a feltigyel6 bizotts6g ds a bizotts6gok tigyrendje kitdr a
tan6csad6 szolg6ltat6sainak igdnybevdtele esetdn kdvetendo elj6rdsra.

I2.9.r

Az igazgat6slg I

J 2.9.4

Az

I2.9.s

A t6rsas6g bels6 ellen6rzdse egyi.ittmiikttddtt

/

igazgat6tandcs a k0zgyril6si napirendi
igazgatbsfug
tan6cskozdsi joggal meghlvhada a t6rsas6g kOnyvvizsg6l6j6t.
a

pontokat megt6rgyal6

ktils6

Igen / Nem

iil6seire Ieen/Nem

k0nyvvizsg6l6val a kOnyvvizsg6lat eredmdnyes Ieen / Nem

vdgrehaj t6sa €rdekdben.

Az audit bizotts6g, jelcil6bizotts6g, javadalmaz6si bizottsrig (illetve a t6rsas6gn6l mtikdd6 egy6b Ieen / Nem
bizotts6gok) elnoke rendszeresen t6jdkoztatja az igazgat6s6got / igazgat6Iurficsot a vonatkoz6
bizotts6gok egyes ill6seir6l, 6s a bizotts6gok legal6bb egy jelentdst kdszitettek az ilgyvezetb
testiiletnek, illetve a felilgyel6 bizotts6gnak azadott lizleti 6vben.

J

3.t.2

J

3.1.4

A t6rsas6g bizotts6gai olyan tagokbdl 6llnak fel, akik megfelel6 kdpessdggel, szak€rtelemmel 6s
tapasztalattal rendelkeznek feladataik ell6t6s6hoz'

Ieen / Nem

J

3.1.5

A t6rsas6gn6l mtik0d6 bizotts6gok ilgyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat.

Igen / Nem

13.2.2

Az audit bizotts6g tagjai teljes korii t6jdkoztat6st kaptak a t6rsas6g sz6mviteli, pdnziigyi

6s

Isen / Nem

A jeldl6bizotts6g legal6bb egy drt6keldst kdszitettazigazgat6sdgligazgat6tan6cs elnoke sz6m6ra
az igazgat6s6g igazgatbtanitcs miikciddsdrol, illetve az igazgatosilg igazgat6tur6cs egyes
tagjainak munk6j6r6l, megfelel6s6r6l az adolt iizleti €vben.

Igen / Nem

I3.3.4

A jel0l6bizotts6g tagiainak tObbsdge fiiggetlen.

Igen

J 3.3.5

A jel0lobizotts6g iigyrendje kitdr a 3.3.5 pontban foglaltakra.

Igen / Nem

13.4.5

A j avadalmazdsi bizoft s6g gondoskod ott a jav adalmazdsi n yil atkozat elkdszitdsd

miikitddsi
J

3.3.3

J 3.4.6

saj

6toss6gai16l.

I

I

16

l.

Ajavadalnazbsi bizotts6g kiz6r6lagosan azigazgatbshg I igazgat6tan|cs nem-operativ tagiaib6l

/Nem

Igen / Nem
Igen / Nem

6ll.

J

4.1.4

A tdrsas6g nyilv6noss6gra hozatali ir6nyelvei legal6bb az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek.

I

Igen / Nem

igazgat6tandcs a nyilv6noss6gi folyamatok hatdkonys6g6ra vonatkoz6
igazgat6s6g
vizsg6latinak eredmdnydr6l az dves jetentdsben t6jdkoztatta a rdszvdnyeseket.

Igen / Nem

Az
J

4.1.7

A trlrsas6g p6nz0gyi kimutat6sait az IFRS elveknek megfeleloen kdsziti el.

Ieen / Nem

J

4.1.16

Ata{sasAg angol nyelven is elkdsziti 6s nyilv6noss6grahozzatiljlkoztatilsail.

Isen / Nem

Plotinus Holding Nyrt.

