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A Finext Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1082 Budapest, Futó u. 

47-53. VII., cégjegyzékszáma: 01-10-046425, a "Társaság") a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvény 55. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve közzéteszi a Társaság 2019. január 28. napján 

tartott rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint: 
 

 

1/2019. (01.28.) számú Közgyűlési határozat 
 

A Közgyűlés megválasztja Ezer Rezsőt a Közgyűlés elnökének, Balázsik Zsoltot a jegyzőkönyv 

vezetésére, továbbá Futó Gábor András részvényes képviseletében Jabronka Rolandot a 

jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint dr. Orosz András, ügyvédet a szavazatok számlálására. 
 

 

2/2019. (01.28.) számú Közgyűlési határozat 
 

A Közgyűlés a mai nappal elhatározza az Alapszabály 16.1 pontjának módosítását az alábbiak 

szerint: 
 

16.1. Az osztalékfizetés szabályai  
 

A Ptk.-ban foglalt korlátozások figyelembe vételével, a részvényesnek joga van a Társaságnak 

a felosztható és Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó 

arányos hányadra (osztalék).  
 

Közgyűlés az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság javaslatára, a számviteli törvény szerinti 

beszámoló elfogadásával egyidejűleg határozhat. Az Igazgatóság javaslatát a felügyelő 

bizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.  
 

Amennyiben a Társaság szabályozott ingatlanbefektetési társaságként működik, úgy ezen 

működés ideje alatt a Társaság ügyvezetése előterjesztésében, az éves rendes közgyűlésen 

legalább az elvárt mértékű osztaléknak megfelelő mértékű osztalék jóváhagyására tesz 

javaslatot, amelynek elfogadása esetén az osztalékot a számviteli beszámoló jóváhagyását 

követő 30 kereskedési napon belül ki kell fizetni, azzal, hogy abban az esetben, ha a szabad 

pénzeszközök összege nem éri el az elvárt osztalék összegét, akkor az ügyvezetés a szabad 

pénzeszközök összegének legalább 90%-át javasolja osztalékként kifizetni. Az elvárt osztalék 

és a szabad pénzeszköz fogalmát a 2011. évi CII. törvény határozza meg. 
 

A Közgyűlés ezennel elfogadja a Társaság - fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt -

Alapszabályát. 
 

 

3/2019. (01.28.) számú Közgyűlési határozat 
 

A Közgyűlés elhatározza, hogy a Társaság ezennel felveszi egyéb tevékenységi körei közé a 

"41.10'08 Épületépítési projekt szervezése" tevékenységi kört, melyre tekintettel a Közgyűlés 

elhatározza az Alapszabály 2.1. pontjának módosítását az alábbiak szerint: 
 

"2.1. A Társaság tevékenységi köre: 
 

Főtevékenység (TEÁOR’08): 
 

6420’08 Vagyonkezelés (holding) 

 

Egyéb tevékenységi körök: 
 

6810’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele  

6820’08-ból Saját tulajdonú ingatlan bérbeadása  

6820’08-ból Saját tulajdonú ingatlan üzemeltetése  

6832’08 Ingatlankezelés 

8110'08 Építményüzemeltetés 

41.10'08 Épületépítési projekt szervezése" 
 

A Közgyűlés ezennel elfogadja a Társaság - fenti módosítással egységes szerkezetbe foglalt - 

Alapszabályát. 




