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A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok 
 
RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke 
Tulajdonosi kör megnevezése Bevezetett sorozat1 

 Tárgyév elején 
(január 01-jén) 

Időszak végén 
(a kérelem benyújtásakor 

2007.05.22.) 
 %2 %3 Db %2 %3 Db 
Belföldi intézményi/társaság   
Külföldi intézményi/társaság   
Belföldi magánszemély   
Külföldi magánszemély   
Munkavállalók, vezető tisztségviselők 100,0 100,0 2000 100,0 100,0 2000
Saját tulajdon   
Államháztartás részét képező Tulajdonos 4   
Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5   
Egyéb   
Ö S S Z E S E N 100,0 100,0 2000 100,0 100,0 2000

 
A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.  
 
1Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges 
kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi 
struktúrát. 
2 Tulajdoni hányad  
3 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a 
tulajdoni hányad és a szavazati jog megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és 
benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 
4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, 100%-os állami tulajdonban álló vállalatok stb. 
5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 
 
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben 
 
A Társaság a bevezetési kérelem benyújtásakor (2007.05.22.) nem rendelkezik saját 
részvénnyel.  
 
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb Tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a 
bevezetett sorozatra vonatkozóan 

Név Nemzetiség 1 Tevékenység 2 Mennyiség 
(db) 

Részesedés 
(%) 3 

Szavazati jog 
(%) 3,4 

Megjegyzés 5 

Soós Csaba B D 1240 62,0 62,0  
Makra József B D 760 38,0 38,0  
 
A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével.  
 
A tulajdoni hányad megállapítása során a ”Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 
1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó 
szabályokat is alkalmazni kell. 
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Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből 
valamely személy 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában - is 
meg kell adni. 
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges 
kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. 
Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és 
benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett! 
1 Belföldi (B), Külföldi (K) 
2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Gazdasági 
Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 
3 Két tizedesjegyre kerekítve kell megadni 
4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 
5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 
 
 


