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Cégjogi forma:  Részvénytársaság 
 
Adószám:  12143890-2-42 
 
Statisztikai számjel:  12143890-6420-114-01 
 
A társaság időtartama:  határozatlan 
 
Üzleti év:  megegyezik a naptári évvel 
 
Választott könyvvizsgáló:   MOBILCONSULT Kft.  
 
 
A társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde, és a saját honlapján teszi közzé. 
 
 
A Társaság rövid bemutatása  
 
A NUTEX Nyrt (a továbbiakban úgy is, mint: Társaság) egy, az emberi egészség 
szolgálatában álló nemzetközi vállalatcsoport anyavállalata. Leányvállalatai között 
szerepel a Kanadában bejegyzett, kiemelkedő minőségű, innovatív táplálék-
kiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals Ltd., valamint a gyógyszerek, 
gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök és más egészségmegőrző 
termékek kiskereskedelmét végző két budapesti gyógyszertár.  
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A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, törzsrészvényei a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. Részvények „B” kategóriájába bevezetésre kerültek. 
 
A Társaság 2013. évi tevékenysége a beszámoló napjá ig 
 
Általános jellemzők, a társaság pénzügyi helyzete 
 
A NUTEX csoport gyártási, gyártatási, illetve kereskedelmi tevékenységet végző 
érdekeltségei, leányvállalatai jelenleg a kanadai Enerex Botanicals Ltd, valamint a 
budapesti gyógyszertárak. A többi leányvállalat minimális gazdasági tevékenységet 
végez (a kanadai Phoenix, Healthconnection.ca), illetve holding vállalatnak (NTX 
Holding, NTX Corporation) tekinthető.  
 
A NUTEX csoport aktív leányvállalatainak 2013. évi tevékenysége az alábbiak szerint 
alakult:  
 
Enerex 
 
A kanadai Enerex 2013 első negyedéves árbevétele több mint 820 ezer CAD volt, az 
első negyedév végén a befektetett eszközök állománya kb. 1.920 ezer CAD volt, a 
forgóeszközök állománya kb. 1.284 ezer CAD, melyből készlet kb. 643 ezer CAD, 
vevőkövetelések kb. 190 ezer CAD, pénzeszközök kb. 41 ezer CAD volt. 
 
A NUTEX Nyrt leányvállalatán keresztül 2008-ban szerzett többségi tulajdont az 
innovatív táplálék-kiegészítőket gyártó és forgalmazó társaságban. A Társaság 2012. 
májusában bejelentette, hogy leányvállalata útján az Enerex Botanicals Ltd. 
társaságban további részvényeket vásárolt, miáltal közvetett befolyása a vállalatban 
50,2%-ról 70,7%-ra emelkedett. 
 
Az Enerex a világ számos országában forgalmazza termékeit és tervei szerint a 
jövőben további országokban nyitja meg kereskedelmi képviseletét. Főbb piacainak 
Észak-Amerika, Európa, Ázsia, és a Közel Kelet számítanak. 
 
Gyógyszertárak 
 
A Társaság két budapesti gyógyszertárat működtető leányvállalata 2013. első 
negyedévében több, mint 114 millió Ft nettó árbevételt ért el.  
 
Az első negyedév végén a befektetett eszközök állománya kb. 40 millió Ft volt, a 
forgóeszközök állománya közel 102 millió Ft, melyből készlet közel 26 millió Ft, 
követelések kb. 13 millió Ft, pénzeszközök kb. 63 millió Ft volt. 
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A Társaság leányvállalatán keresztül 2010. márciusában szerzett többségi tulajdont a 
gyógyszertárakat üzemeltető társaságban. 
 
Anyavállalat 
 
Az anyavállalat, a NUTEX Nyrt működését a költségtakarékosság jellemzi, 
gazdálkodása döntően saját cash flow-jából biztosított. Tevékenységében a holding-
szerű működés került előterébe, melynek fontosabb elemei a vagyonkezelés, a 
portfólió kezelése, szükség esetén átrendezése, valamint akvizíciós célpontok 
azonosítása voltak. 
 
 
 
A NUTEX Nyrt és a NUTEX csoport 
 
 
NUTEX Nyrt egy, az emberi egészség szolgálatában álló nemzetközi vállalatcsoport 
anyavállalata. Leányvállalatai között szerepel a Kanadában bejegyzett, kiemelkedő 
minőségű, innovatív táplálék-kiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals 
Ltd., valamint a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati 
segédeszközök és más egészségmegőrző termékek kiskereskedelmét végző két 
budapesti gyógyszertár.  
 
 
A NUTEX csoport küldetése 
 
 
NUTEX Nyrt. küldetése, hogy a tökéletes egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a 
természettel való harmónia lehetőségét hozza el valamennyi embertársunk számára.  
 
A NUTEX csoportba tartozó vállalatok Magyarországon és nemzetközi szinten is az 
egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és 
termékeikkel segítséget kívánnak nyújtani a testi és lelki egészség, a külső és a 
belső harmónia megteremtésében.  
 
A vállalatcsoport prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító, táplálék-
kiegészítő és kozmetikai termékeket kíván nyújtani fogyasztóinak az ismert világ 
egyre több pontján. Vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az 
élővilágot, a természetes gyógyítás forrását. 
 
A NUTEX csoport célul tűzte ki, hogy kiemelkedő termékeit elérhetővé tegye Földünk 
valamennyi lakója számára. Ennek megfelelően számos disztribúciós ponttal 
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rendelkezik Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten, illetve Ázsiában, és 
dolgozik értékesítési helyszíneinek bővítésén. 
 
 
A NUTEX csoport vállalatainak bemutatása (portfólió) 
 
 
A NUTEX Nyrt, mint anyavállalat, az elmúlt években jelentős változásokon ment 
keresztül. A korábbi évek stratégiai döntéseinek megfelelően a korábbi gyártási és 
kereskedelmi tevékenység kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett 
termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta. 
 
A fentiek hatására a NUTEX Nyrt. egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek 
tevékenységébe tartozik befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai 
működésének koordinálása. 
 
Anyavállalat székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. 
 
A konszolidációba bevont leányvállalatok tevékenységének bemutatása: 
 
A NUTEX Nyrt. 100%-os tulajdonában van az NTX Holding Ltd. nevű vállalat, amely 
alapvetően az anyavállalathoz hasonló holding vállalat, döntően vagyonkezeléssel, 
illetve esetlegesen finanszírozási ügyletekkel foglalkozik. A társaság a tárgyévben 
gyártási, kereskedelmi tevékenységet nem végzett. 
 
Szintén a NUTEX Nyrt 100%-os tulajdonában van az NTX Corporation, mely szintén 
csupán holding jellegű szerepet tölt be, gyártási, kereskedelmi tevékenységet nem 
végzett. 
 
A NUTEX Nyrt-nek leányvállalatán keresztül 70,7%-os tulajdonában van a kanadai 
British Columbiában bejegyzett Enerex Botanicals Ltd., amely társaság a táplálék-
kiegészítő termékek piacán több tucatnyi terméket forgalmaz. Az Enerex Ltd. fő piaca 
Észak Amerika, de képviselettel rendelkezik több országban, így különösen 
Ázsiában, a Közel Keleten, illetve Európában is. 
 
Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő 
leányvállalata a Health Connections.ca Ltd., mely internetes kereskedelemmel 
foglalkozik ugyanebben az iparágban. 
 
Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő 
leányvállalata a Phoenix Nutraceuticals Ltd., mely társaság alapvetően táplálék-
kiegészítő termékek hatóanyagait forgalmazta Észak Amerikában, de miután ezt az 
Enerex nagyrészt átvette, így érdemi tevékenységet nem végez. 
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A NUTEX Nyrt-nek leányvállalatán keresztül többségi tulajdonában van a Megoldás 
Patika Kft., mely két budapesti gyógyszertárat működtető gazdasági társaság. 
 
 
A NUTEX csoport fő piacai 
 
A NUTEX csoport vállalatainak fő piacai az Európai Unió, Észak Amerika, de 
képviseletei működnek Ázsiában és a Közel-Keleten is.  
 
Az Enerex Botanicals Ltd. és leányvállalatai a táplálék-kiegészítők piacán működnek, 
míg a Megoldás Patika Kft budapesti gyógyszertáraiban végzett tevékenysége a 
gyógyszer-, gyógyhatású készítmény- és gyógyászati segédeszközök 
kiskereskedelem mellett kiterjed többféle homeopátiás termék, gyógyvizek, 
gyógyteák és más egészségmegőrző termékek illetve gyógyhatású készítmények 
forgalmazására is. 
 
 
A vállalkozás céljai és stratégiája 
 
A NUTEX Nyrt holdingvállalatként működik, célja, hogy vagyonát kezelje, Társaság 
fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket növelje. Ennek 
megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába tartozó 
leányvállalatok körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár 
akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő leányvállalatok, illetve részesedések 
átszervezésére, értékesítésére, realizálására is. Szintén a stratégia részét képezi a 
meglévő leányvállalatok földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik 
kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése.  
 
A NUTEX Nyrt működési stratégiájában továbbiakban is a holding struktúra 
megőrzése szerepel. 
 
 
A Társaság vezet ősége 
 
Igazgatótanács 
 
A Társaság 2009. november 2-án megtartott rendkívüli közgyűlése úgy döntött, hogy 
a Társaságnál Igazgatóság és Felügyelő Bizottság helyett a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvény 308. § (1) bekezdése szerinti egységes irányítási 
rendszert megvalósító igazgatótanács működjön.  
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A Társaság ügyvezetését a Társaság igazgatótanácsa látja el. Elnökét tagjai közül 
maga választja.  
 
Az igazgatótanács tagjait a közgyűlés választja határozott, legfeljebb 5 (öt) évi 
időtartamra. Az igazgatótanács tagjai újraválaszthatók, és az ok megjelölése nélkül 
bármikor visszahívhatók. 
 
Az igazgatótanács dönt azokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörének sérelme 
nélkül az igazgatótanács hatáskörébe utal. 
 
Így különösen az igazgatótanács  

(i) irányítja a Társaság gazdálkodását, kidolgozza az éves üzleti és 
fejlesztési tervet, 

(ii) előterjeszti a Társaság éves beszámolóját, közzéteszi és a 
Cégbírósághoz benyújtja a törvényben előírt iratokat, 

(iii) javaslatot tesz a közgyűlésnek a nyereség felosztására és az osztalék 
mértékére, 

(iv) gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek és részvénykönyvének 
vezetéséről, 

(v) évente legalább egyszer a közgyűlésnek jelentést készít a Társaság 
ügyvezetéséről, üzletpolitikájáról és vagyoni helyzetéről, 

(vi) végrehajtja a közgyűlés által elhatározott alaptőke emelést a közgyűlés 
határozatában foglaltak szerint, 

(vii) dönt a közgyűlés erre vonatkozó felhatalmazása alapján az alaptőke 
emelésről, valamint a kötvénykibocsátásról, 

(viii) dönt a vezérigazgató megválasztásáról, visszahívásáról, illetőleg 
díjazásának megállapításáról, 

(ix) dönt a cégjegyzésre jogosult alkalmazottak kijelöléséről és egyidejűleg 
meghatározza a cégjegyzés feltételeit, 

(x) dönt a Társaság saját részvényeinek elidegenítéséről, 
(xi) a Társaság működésével kapcsolatban dönt minden olyan ügyben, 

amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy amelyet 
a közgyűlés nem vont hatáskörébe. 

 
Az Igazgatótanács tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal 
vesznek részt. A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az 
előterjesztése az Igazgatótanács feladata. 
 
Az Igazgatótanács az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a jelentést készít a Közgyűlés részére.  
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Az Igazgatótanács dönt a vezérigazgató megválasztásáról, aki képviselheti a 
Társaságot, illetve a Társaság munkaszervezetét is vezeti.  
 
Igazgatóság és Felügyelő Bizottság 
 
A Társaságnál 2009. november 2-ig Igazgatóság és Felügyelő Bizottság működött. A 
Társaság 2009. november 2-i rendkívüli közgyűlése döntött az egységes irányítási 
modellt megvalósító Igazgatótanács létrehozásáról. Az igazgatótanács látja el az 
igazgatóság és a felügyelőbizottság Gt.-ben meghatározott feladatait.  

 
 

Audit Bizottság  
 
Az Audit Bizottság tagjait a Társaság Közgyűlése az Igazgatótanács független tagjai 
közül választja. 
 
Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik: 

• a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése; 
• javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; 
• a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály 

felhatalmazása alapján a részvénytársaság képviseletében a szerződés 
aláírása; 

• a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi 
előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való 
együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint - szükség esetén – 
az Igazgatótanács számára intézkedések megtételére való javaslattétel; 

• a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a 
szükséges intézkedések megtételére; valamint 

• az Igazgatótanács munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer 
megfelelő ellenőrzése érdekében. 

 
 
Egyéb bizottságok 
 
A Társaságnál nem működik jelölőbizottság és javadalmazási bizottság. Ezen 
funkciókat a Társaság Igazgatótanácsa látja el. 
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Fontosabb közgy űlési döntések tartalma  
 
 
A Társaság 2013. április 28. napján megtartott éves rendes közgyűlésén meghozott 
fontosabb határozatok tartalma: 
 
-  A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt. 
 
-  A Közgyűlés a Társaság 2012. évi éves beszámolóját 1.339.071 ezer Ft 

mérlegfőösszeggel és -253.829 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) 
elfogadja, azzal, hogy a Társaság a 2012. év után osztalékot nem fizet, az 
adózott eredmény teljes mértékben eredménytartalékba kerül. A Közgyűlés a 
Társaság 2012. évi konszolidált éves beszámolóját 1.812.217 ezer Ft 
mérlegfőösszeggel és -119.258 ezer Ft adózott eredménnyel (veszteséggel) 
elfogadja. 

 
-  A Közgyűlés elfogadta a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését. 
 
-   A Közgyűlés a vezető tisztségviselők 2012. üzleti évben végzett 

tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az 
üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva 
végezték munkájukat, ezért a részükre adható felmentvényt megadta. 

 
-  A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően 

módosította. 
 
-  A Közgyűlés 5 éves időtartamra új igazgatótanácsi és az audit bizottsági tagot 

választott. 
 
-  A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson 

további akvizíciós célpontok többségi tulajdonának a vállalatcsoport általi 
megszerzése érdekében. 

 
-  A Közgyűlés felhatalmazta az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság, illetve a 

Társaság által ellenőrzött vállalatcsoport akvizíciós terveinek elősegítése, 
végrehajtása, továbbá az akvizíció során megszerzendő céltársaság(ok) 
működésének illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források 
biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a 2015. december 31-ig terjedő 
időszakban zárt körben, vagy nyilvánosan, összesen legfeljebb 2.000.000.000 
Ft-tal megemelje. 

 
-  A Közgyűlés elfogadta az alaptőke felemelésére vonatkozó indítványt. Ezek 

szerint a Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények 
forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 24.000.000 Ft-tal 
(azaz huszonnégymillió forinttal) megemelte, az alábbiak szerint.  
A kibocsátandó részvények darabszáma: 1.000.000 (azaz egymillió). 
A kibocsátandó részvények fajtája: törzsrészvény. 
A kibocsátandó részvények sorozata: „E” sorozatú törzsrészvény 
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A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, 
részvénysorozatához kapcsolódó jogok: A korábban kibocsátott „E” sorozatú 
törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:  
• A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog 
• A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog 
• A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog 
• A Gt. rendelkezései szerint a törzsrészvények által megtestesített 
egyéb jogok 
A kibocsátandó részvények előállításának módja: dematerializált. 
A kibocsátandó részvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy forint). 
A kibocsátandó részvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 24 Ft (azaz 
huszonnégy forint). 
A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke összesen: 1.000.000 * 24 Ft = 
24.000.000 Ft (azaz huszonnégymillió forint). 
A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: 
átutalással, a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) 
hitelintézetnél vezetett bankszámlájára. 
A kibocsátandó részvények a korábban kibocsátott „E” sorozatú 
törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogokat biztosító, 24 forint 
névértékű, dematerializált törzsrészvények. 
A pénzbeli hozzájárulás ellenében az alábbi személyek az alábbi mértékben 
jogosultak az alaptőke-emelésben részt venni: 
- Raltex Ltd. 850.000 részvény erejéig 
- H pont Fitness Wellness Kft. 150.000 részvény erejéig. 
A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 2.767.800 darab 
„E” sorozatú, 24 Ft névértékű törzsrészvény, valamint 35.000 darab „F” 
sorozatú, 24 Ft névértékű szavazatelsőbbségi részvény testesíti meg, így a 
Társaság alaptőkéje 2.767.800 * 24 Ft + 35.000 * 24 Ft = 67.267.200 Ft-ra 
változik. 
A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás 
tervezete az alábbi: 
Az Alapszabály 2.1 – 2.3 pontjai az alábbiak szerint változnak: 
„2. A Társaság alaptőkéje, részvények 
2.1 A Társaság alaptőkéje 67.267.200 Ft, azaz Hatvanhétmillió-
kétszázhatvanhétezer-kétszáz forint pénzbeli hozzájárulásból áll. 
2.2 A Társaság tagjai a pénzbeli hozzájárulásukat teljes egészében 
befizették. 
2.3 A Társaság alaptőkéje 2.767.800 db (Kétmillió-hétszázhatvanhétezer-
nyolcszáz darab), egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, 
dematerializált „E” sorozatú törzsrészvényből és 35.000 db (Harmincötezer 
darab), egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, dematerializált „F” 
sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből áll. A 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes a névérték 
tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat.” 
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel 
összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások 
eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő 
lejártának napjával módosítja (feltételes Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés 
felhatalmazza az Igazgatótanács elnökét, hogy az alaptőke-emelés 
feltételeinek teljesülését megállapítsa. 
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-  A Közgyűlés a Társaság 2013. április 28-i éves rendes közgyűlése által 

elhatározott, illetve az ezen közgyűlés által adott felhatalmazás alapján 
elhatározott alaptőke-emelések során a részvénytársaság részvényeseit, 
illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait 
megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények 
átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárta. 

 
-  A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által 

végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók 
és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség 
biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás 
lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak 
látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.  

 
Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába 
és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed. 

 
Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során 
alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet 
létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a 
lehet. 
 
Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival 2014. szeptember 
30-ig élhet. 

 
-  A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb 

mértékének megállapítására irányuló javaslatot nem fogadta el.
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A Társaság alapt őkéjének összetétele: 

 

A Társaság által 2011 évben végrehajtott részvénycserét követően a Társaság 
kibocsátott részvényeinek összetétele az alábbiak szerint alakult: 
 

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott 
darabszám Össznévérték (Ft) 

„E” sorozat 
(törzsrészvény) 

24 1.767.800 42.427.200 

„F” sorozat 
(szavazatelsőbbségi 
részvény) 

24 35.000 840.000 

Alapt őke nagysága 24 1.802.800 43.267.200 

 

 
A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma: 

 
 

Részvény-
sorozat 

Kibocsátott  
darabszám 

Szavazati 
jogra 

jogosító 
részvények 

Részvényen-
kénti  

szavazati jog 

Összes 
szavazati  

jog 

Saját 
részvénye
k száma 

„E” sorozat 
(törzsrészvény) 

1.767.800 1.767.800 24 42.427.200 0 

„F” sorozat 
(szavazatelsőbb
ségi részvény) 

35.000 35.000 240 8.400.000 0 

Összesen 1.802.800 1.802.800 - 50.827.200 0 
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A Társaság 2013. évben megjelentetett közleményei  
 
 

Dátum Tárgy, rövid tartalom Megjelenés helye  

2013.01.02 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.02.01 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.02.20 Tulajdonosi bejelentés 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.03.01 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.03.28 Közgyűlési meghívó 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.03.28 Javadalmazási nyilatkozat 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.01 Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.06 Közgyűlési előterjesztések 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 Rendkívüli tájékoztatás 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 Közgyűlési határozatok 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 Éves jelentés 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 
Felelős Társaságirányítási 
Jelentés 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.29 Összefoglaló jelentés 
A Társaság honlapja  

(www.nutex.hu), 
www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 

2013.04.30 
Tájékoztatás a szavazati jogok 
számáról 

A Társaság honlapja  
(www.nutex.hu), 

www.bet.hu, www.kozzetetelek.hu 
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A kibocsátó nyilatkozata  
 
 
A kibocsátó felelősséget vállal, hogy az időközi vezetőségi beszámolóban leírtak 
megbízható és valós képet adnak a kibocsátó és konszolidációba bevont 
vállalkozásai helyzetéről.  
 
 
Budapest, 2013. május 18. 
 
 
 

 
 

Dr. Galamb Vilmos  
elnök 


