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Rába Járműipari Holding Nyrt.

A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. („Rába Nyrt.”) 
tájékoztatása részvényesi indítványról 

 
A Rába Járműipari Holding Nyrt. értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaságban 
együttesen a szavazatok több mint 1 százalékával (együttesen 1,33 százalékkal) rendelkező rész-
vényesekként Gagyi Pálffy Attila György, a T-Invest ’91 Kft., Oláh Gábor, Gagyi Pálffy Györgyné, 
valamint a Netcég Kft. („Kisebbségi Részvényesek”) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény („Gt.”) 300. § és 217. § alapján a napirendi pont kiegészítésére, illetve határozati javaslatra 
tett indítványa alapján a Társaság Igazgatósága a 
 

2012. április 6-án tartandó éves rendes közgyűlés 
7. napirendi pontja kapcsán az alábbi határozati javaslatot teszi közzé: 

 
Hatályos szöveg: Módosított szöveg: 

 13 Közgyűlés 
[…] 
(t) döntés a Társaság befektetési ingatlanainak 
nyilvántartásáról, számviteli politikájáról, a befekte-
tési ingatlanainak átminősítéséről. 

17.5 A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (b/2), 
(c), (d), (i), (m) és (p) pontjaiban felsorolt ügyek-
ben a leadott szavazatok legalább háromnegye-
des többségével, más ügyekben pedig a leadott 
szavazatok egyszerű többségével hozza meg. A 
tartózkodás a határozati javaslatot nem támogató 
szavazatnak minősül. 

17.5 A Közgyűlés határozatait a 13. pont (a), (b/2), 
(c), (d), (i), (m), (p) és (t) pontjaiban felsorolt 
ügyekben a leadott szavazatok legalább három-
negyedes többségével, más ügyekben pedig a 
leadott szavazatok egyszerű többségével hozza 
meg. A tartózkodás a határozati javaslatot nem 
támogató szavazatnak minősül. 
A 13. pont (t) pontjával kapcsolatos ügyekben 
a Közgyűlés határozata akkor hozható meg, ha 
ahhoz a szavazatok egyenként legfeljebb egy 
százalékát képviselő részvényesek legalább 
háromnegyedes többsége előzetesen, a Köz-
gyűlés megtartására vonatkozó szabályok sze-
rint hozzájárult. Az ilyen döntést napirendre 
tűző Közgyűlést meg kell előznie ezen részvé-
nyesek ülésének, amelyet a Közgyűléssel 
egyidejűleg, azonos hirdetményben (azonos 
napra és azonos helyszínre) kell összehívni, a 
Közgyűlés összehívására vonatkozó szabályok 
szerint, beleértve a határozatképtelenségre, 
illetve a határozatképtelenség miatt történő 
megismétlésre vonatkozó szabályokat. A 13. 
pont (t) pontjával kapcsolatos ügyekben a sza-
vazatok egyenként legfeljebb egy százalékát 
képviselő részvényesek közül módosítási hatá-
rozat ellen (a tartózkodás e tekintetben támo-
gató szavazatnak minősül) szavazóknak a Tár-
saság köteles a kivezetéshez kapcsolódó vételi 
ajánlatot megtenni a BÉT Bevezetési és 
Forgalombantartási Szabályzatában foglaltak 
szerint. 
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Az Igazgatóság tájékoztatja továbbá a tisztelt részvényeseket, hogy a Kisebbségi Részvényesek 
által indítványozott további napirendi pontokat nem tűzi a Társaság éves rendes közgyűlésének 
napirendjére, illetve a Kisebbségi Részvényesek által indítványozott további határozati javaslatot 
nem teszi közzé, az alábbi okok miatt. 

1. A Kisebbségi Részvényesek új napirendi pontként indítványozták, hogy a Társaság közgyűlése 
döntsön a Társaság befektetési ingatlannal kapcsolatos számviteli politikájának és nyilvántartá-
sának visszamenőleges megváltoztatásáról, továbbá határozati javaslatot tettek arra vonatkozó-
an, hogy a Közgyűlés utasítsa az Igazgatóságot a Társaság 2011. évi éves beszámolójának a 
befektetési ingatlannal kapcsolatos számviteli politika és nyilvántartás visszamenőleges megvál-
toztatását követő újbóli elkészítésére. 

Az Igazgatóság álláspontja szerint a fenti napirendi pont nem tartozik a Közgyűlés hatáskörébe, 
valamint sem a fenti napirendi pont, sem a határozati javaslat nem felel meg a jogszabályok 
rendelkezéseinek. 

2. A Kisebbségi Részvényesek új napirendi pontokként indítványozták, hogy a Társaság közgyűlé-
se döntsön igazgatósági, felügyelőbizottsági, illetve audit bizottsági tagok visszahívásáról, új ta-
gok megválasztásáról. 

Az Igazgatóság álláspontja szerint ezen napirendi pontok nem  a jogszabályoknak  megfelelően 
kerültek előterjesztésre, mivel a Kisebbségi Részvényesek az előterjesztés okaként nem a köz-
gyűlés hatáskörébe tartozó okot jelöltek meg,valamint tartalmuk sem felel meg a jogszabályok-
nak,  mivel a napirendi pontok nem tartalmazzák a visszahívásra kerülő, illetve megválasztandó 
személyeket. 

A Kisebbségi Részvényesek bejelentették továbbá, hogy 2012. március 13-tól a RÁBA Nyrt. 2012. 
évi rendes közgyűlésének berekesztéséig az együttesen 1,33 százalékos szavazati jogot biztosító 
részvényeikkel összehangolt magatartást gyakorolnak. 
 
 
Győr, 2012. március 20. 
 
 
Rába Nyrt. Igazgatósága 
 
 


