
 

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 2021. április 20. napján 

tartott éves rendes közgyűlésén meghozott határozatokat, az alábbiak szerint: 

 

 

1/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megválasztja a Közgyűlés elnökének Ezer 

Rezső igazgatósági tagot, a jegyzőkönyv hitelesítésére a Futureal Development Holding Kft. 

részvényes képviseletében Tatár Tibort, valamint a jegyzőkönyv vezetésére és a szavazatok 

számlálására dr. Orosz András ügyvédet. 

 

 

2/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megvitatta az Igazgatóságnak a 2020. év 

kapcsán a Társaság üzleti tevékenységéről és a Társaság vagyoni helyzetéről készített jelentését és a 

jelentést a Közgyűlés elfogadja. 

 

 

3/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta az 

Igazgatóságnak a Társaság 2020. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves 

beszámolójának elfogadására, valamint az osztalék felosztására és mértékére vonatkozó javaslatát. 

 

 

4/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte és megvitatta a Társaság 

állandó könyvvizsgálójának a Társaság 2020. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves 

beszámolóira vonatkozó jelentéseit. 

 

 

5/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megismerte a Felügyelő Bizottságnak a 

Társaság 2020. évi IFRS szerinti egyedi éves, illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, 

valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. 

 

A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a Társaság 2020. évi IFRS szerinti egyedi éves, 

illetve konszolidált éves beszámolóira vonatkozó, valamint az Igazgatóság nyereség felosztási, 

osztalékfizetési javaslatáról szóló jelentését. A Közgyűlés megismerte az Audit Bizottságnak a 

Társaság könyvvizsgálójának megválasztására tett ajánlását és javaslatát. 

 

 

6/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit 

Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a 

Társaság 2020. évi IFRS szerinti egyedi éves beszámolóját 29.273.718 eFt mérleg-főösszeggel és 

4.335.050 eFt tárgyévi átfogó eredménnyel.  

 

A Közgyűlés ezennel elhatározza, hogy a Társaság 2020. évi negatív eredménytartalékának 

ellentételezésére akként kerül sor, hogy a Társaság tőketartalékából a negatív eredménytartalék 

összegével megegyező összeg kerül felhasználásra az eredménytartalék javára. 

 

A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság jelentése alapján, az Igazgatóság 

javaslatára úgy dönt, hogy – egyfelöl a Társaság 2020. évi adózott eredménye, másfelöl a Társaság 

100% tulajdonú projekttársaságaiként működő egyes leányvállalatainak a szabályozott 

ingatlanbefektetési társaságról szóló 2011. évi CII. törvény szerinti projekttársaságaikként történő 

működésük időszakában elért eredményeinek a Társaság részére osztalékként jelen adóévben tovább 

fizetett része terhére – az „A” sorozatú részvények után részvényenként 2,44 EUR összegű, a „B” 

sorozatú részvények után részvényenként 1,22 EUR összegű, azaz összesen 21.400.000 EUR összegű 

osztalék kerüljön kifizetésre a Társaság részvényeseinek.  

 

A Közgyűlés elhatározza, hogy az osztalékfizetés fordulónapja a jelen közgyűlés napját követő 10. 

tőzsdei kereskedési nap. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az igazgatóság által meghatározott 

és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon a részvénykönyvben 

szerepel. 



 

7/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Felügyelő Bizottság és az Audit 

Bizottság jelentése alapján, annak birtokában a könyvvizsgálói jelentéssel összhangban elfogadja a 

Társaság 2020. évi IFRS szerinti konszolidált éves beszámolóját 163.351.404,- EUR mérleg-

főösszeggel és 13.627.360,- EUR tárgyévi átfogó eredménnyel. 

 

 

8/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megvitatta a Társaság 2021. évi 

gazdálkodási célkitűzéseire vonatkozó, az Igazgatóság által előterjesztett és a Felügyelő Bizottság 

által jóváhagyott javaslatot, és azt a Közgyűlés jóváhagyja.  

 

 

9/2021. (04.20) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés megállapítja, hogy - tekintettel arra, hogy 

a Közgyűlés a fenti 6/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozatával elhatározta, hogy a Társaság 

2020. évi negatív eredménytartalékának ellentételezésére akként kerül sor, hogy a Társaság 

tőketartalékából a negatív eredménytartalék összegével megegyező összeg kerül felhasználásra az 

eredménytartalék javára, ezáltal - az alaptőke leszállítására nincs szükség. 

 

 

10/2021. (04.20) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – a Felügyelő Bizottság jóváhagyása 

alapján – elfogadja a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentését.  

 

 

11/2021. (04.20.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés - az Igazgatóságnak a Társaság új 

állandó könyvvizsgálói tisztségére az Európai Parlament és a Tanács 537/2014/EU Rendelete 16. 

cikkének megfelelően, 2021. március 19. napi benyújtási határidővel kiírt pályázat eredménye 

alapján és az Audit Bizottság ajánlásával és javaslatával összhangban - a mai nappal megválasztja 

2022. május 31. napjáig terjedően - a Társaság 2021. üzleti évi IFRS szerinti beszámolóinak 

auditálása céljából - a Társaság állandó könyvvizsgálójának a TRUSTED ADVISER Kft.-t 

(székhelye: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11.; cégjegyzékszáma: 01-09-279282, kamarai 

engedély szám: 002588) személyében felelős könyvvizsgálónak pedig Szovics Zsoltot (lakik: 1037 

Budapest, Kurkuma köz 4., anyja neve: Szekeres Judit, könyvvizsgálói kamarai tagsági száma: 

005784) 5.750.000,- Ft + ÁFA összegű könyvvizsgálati díjazás mellett. 

 


