
Felelős Társaságirányítási Nyilatkozat

a 2014-es évről

Összefoglalás

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénltársaság (l l18 Budapest, Ménesi ttt 22.) működése

során folyamatosan betartja a törvényi előírásokat, és lehetőség szerint a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban

foglaltaknak is igyekszik megfelelni. Ugyanakkor a társaság szewezeti felépítése, tevékenysége, az átlagos

munkavá]lalói létszáma nem teszi lehetővé, hogy az ajánlásokban megfogalmazott minden részletnek megfe|eljen. A
társaság a megszerzet engedély birtokában még nem kezdte meg a villamos energia kereskedelmet, ezért az ehhez

kapcsolódó kockázatkezelési, érdekeltségi rendszer még nem került kidolgozásra. Ajelen|egvégzett tevékenységhez

- a saját portfolióban lévő értékpapírok portfoliókezelése- a táLrsaság vezetősége nem biztosított külön érdekeltségi

rendszert önmaga számfua, A 3 fos igazgatőság és a 3 fős FB (és audit bizottság) személyi állománya alkothatná a

társaság egyéb bizottságait, de ezek feladataitaztgazgatőság illetve az FB is el tudja láíti.

Az összefoglalót követő részletes nyilatkozat a20l4-es gazdaságí évre vonatkozik.

F'T Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

A társaság a Felelős Társaságirányíüísi Jelentés részeként az alábbi táblínatok kitöltésével nyilatkozík arról, hogy a
Budapesti Ertéktőzsde Zít. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlások C'FTA") meghatározott pontjaiban
megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alka|mazta.

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes társaságok felelős
társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg az FVA-ban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá
könnyen összehasonlíth atőv á teszi M egy es társaságok gyakorlatát.

Az Ajánlásoknak va|ó megfelelés szintje
A társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást a]kalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges válasz esetén rövid
tájékoztatást ad anól, hogy milyen okok miatt nem alkalmaáa az adott ajánlást.

A 1.1.1 Azigazgatőság l igazgatőtanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek a megfelelő időben hozzájussanak
a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz.
Igen

A1.1.2 Atarsaság az"egy részvény - egy szayazat" elvetalkalmazza,
Igen
A társaság részvénystruktlxája tartalmaz 5000 db, egyenként 102
társaság megal akulása óta)

Nem

Nem
szavazatía jogosító elsőbbségi részvény (



A 1,2.8 A társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság
közgyűlésén.
Igen Nem

A 1.2.9 A társaság közg|ílési napirendi pontjai között csak olyan témák szerepelnek, melynek lémáját pontosan

m e gj atár o zták, l eírták.
Igen Nem

A határozati javaslatokban kitértek a felügyelő bizottság javaslatára, valamint a döntés hatásainak részletes
magyarázatára.
Igen Nem (magyarázat)
Az FB által kötelezően megvizsgálandó esetben kitér az igazgatősőg a FB javaslatára, egyéb esetben nem. A
határozati javaslat nem tartalmazza a döntés hatásainak részletes magyarázatát.

A I.2.r0 A napirendi pontokhoz készített részvényesi észrevételeket, kiegészítéseket legkésőbb a közgyűlést két
nappal megelőzően közzételték.
Isen Nem
Nem volt ilyen 2014-ben.

A 1.3.8 A közgyűlés napirendi pontjaira tett észrevételeket a részvényesek legkésőbb a regisárációval egyidejűleg
megismerhették.
Igen Nem
Nem volt ilyen 20l4-ben.

A napirendi pontokra vonatkozóan megtett írásos észrevételeket a közgyűlést két munkanappal megelőzően
közzétették,
Igen Nem
Nem volt ilyen 2014-ben.

A l,3,10 Avezető tisztségviselők megválasztása és visszahívása személyenként külön határozattal történt.
Igen Nem

A2.1.I Azigazgatőság feladatai kiterjednek a 2.1.1 pontban foglaltakra.
Igen Nem

A 2.3.1 Az igazgatősétg előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen Nem

A felügyelő bizottság előre meghatározott rendszeres gyakorisággal ülést tartott.
Igen Nem

Az igazgatőság ügytendje rendelkezik az előre nem terveáető ülések lebonyolítasáról, az elektronikus hírközlő
eszközök útj án történő döntéshozatalról.
Igen Nem

A felügyelő bizottság ügyrendje rendelkezik az előte nem terveáető ülések lebonyolításáról, az elektronikus
hírközlő eszközök útj án történő döntéshozatalról.
Igen Nem

A 2.5.1 A társaság igazgatóságában elegendő számú fiiggetlen tag van az igazgatóság pártatlanságának
biztosításáú,toz.
Igen



A 2.5,4 Az igazgatóság l igazgatőtanács rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a fiiggetlenség

megerősítését kérte fiiggetlennek tartott tagjaitól.
Igen Nem
Eddig még nem került ilyenre sor.

A 2.5.5 A felügyelő bizottság szerv rendszeres időközönként (az éves FT jelentés kapcsán) a fiiggetlenség

megerősítését kérte fliggetl ennek tartott tagi aitól.
lgen Nem
Nem volt ilyen 2014-ben.

A 2.5.7 A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatőság / igazgatőtanács és a felügyelő bizottság
fiiggetlenségével kapcsolatos irányelveit, az a|kalmazott fiiggetlenségi kritériumokat,
Igen Nem
Nem volt ilyen 2014-ben.

A,2.6.1 Azigazgatőságtagatájékoztaítaazigazgatőságot (felügyelő bizottságot l audit bizottságot), haatársaság
(vagy bármely leányvállalata) ügyletével kapcsolatban neki (vagy más közeli kapcsolatban álló személynek) jelentős

személyes érdeke állt fenn.
Isen Nem
Nem volt ilyen 2014-ben.

A 2.6.2 A testiileti és menedzsment tagok (és a velük kapcsolatban álló személyek), valamint a társaság (illetve
leánlvállalata) között létrejött ügyleteket a társaság általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti
gyakorlathoz képest szi gorúbb átláthatósági szabáLlyok alapj rán bonyol ították le.
Igen Nem
Nem volt ilyen 2014-ben.

A 2.6.2 szerinti, az általínos üzleti gyakorlattól eltérő ügyleteket és azok feltételeit elfogadtatták a felügyelő
bizottsággal (audit bizottsággal).
Isen Nem
Nem volt ilyen 20l4-ben.

A 2.6.3 A testíileti tag tájékoúatta a felügyelő bizottságot / audit bizottságot fielölőbizottságot), ha nem a
cégcsoporthoztartozó társaságrrál kapott testületi tagságra, menedzsment ágságra vonatkozó felkérést.
Igen Nem
Nem volt ilyen 20l4-ben.

A 2.6,4 Az igazgatóság l igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információaramlásra, a bennfentes
információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és fe|ügyelte ezek betartását.
Isen Nem

Az igazgatőság l igazgatótanács kialakította a bennfentes személyek értékpapír kereskedésére vonatkozó
szabáIyzatát, és felügyelte ezekbetaríását ugyanakkor a társaságon be|üli információáramlásra - a 3 fos igazgatőság
és 3 fős FB mellett- nemtartotta szükségesnek erre vonatkozó irányelvek kidolgozását.

A2.7.1 Azigazgaíőság javadalmazási irányelveket fogalmazott meg azigazgatőság, a felügyelő bizottság és a
menedzsment munkáj ának értékelésére és j avadalmazására vonatkozóan.
lgen Nem

Jelenleg még nem került kidolgozásra ilyen irányelv, ugyanakkor a villamosenergia-kereskedelmi és ftldgáz
kereskedelmi tevékenység megkezdését követően vélhetően sor kerül a kidolgozásra (a menedzsmentre
vonatkozóan).

A felügyelő bizottság véleményezte a javadalmazási irányelveket.
Igen Nem
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Mivel nem keriiütek kidolgozásra, így a véleményezés §em történhetett meg.

Az igazgatőság és a felüryelő bizottság javadalmazására vonatkozó elveket és azok vá|toásait a közgnílés kiilön
napirendi pontban hagyr.a jővá.
Igen Nem

Mivel nem keriiltek kidolgoásra, így a jóvráhagyás sem történhetett meg.

A2.7.2. AzigazgatőságazadottM|eti évvonatkozÁsában értékelte sajátmunkáját.
Igen Nem
Nem volt ilyen 2014-ben.

A fetügyelő bizottság az aloht üzleti év vonatkozásában értékelte saját munkáját.
Igen_ Nem
Nem volt ilyen 2014-ben.

A2.7.3 Azigazgatőság l igazgatőtanács haáskörébe tartozik a menedzsment teljesíürrényének ellenőrzése és
j av adalmazásának me gállapítrása.
Igen Nem

Az igazgatőság végzi a portfoliókezelési tevékenység hányiását, a villamosenergia-kereskedelmi tevékenység és a
foldgáz kereskedelmi tevékenység megkezdésekor kerülhet sor a résztvevők teljesífinényének ellenőrzésére és

j avadalmaaísuk megállapítására.

A menedzsment tagokat illető, a szokásostól elterő juttaiások kereteit és ezekvéltozásait a közgyűlés kiilön napirendi
pontban hagrta jóvá.
Igen Nem

Nem volt ilyen 20l4-ben.

A2.7.4 A részvény alapú javadalmazási konstrrrkciók elveit a közgyűlés jóváhagyta.
Isen Nem

Nem volt ilyen 2014-ben.

A részvény alapú javadalmazási konstnrkciókkal kapcsolatos közgnílési döntést megelőzően a részvényesek
részletes tájékoztatást kaptak (legalább a 2.7 .4 pontban foglaltak szerint)
Isen Nem

Nem volt ilyen 2014-ben.

A2.7.7 A üírsaság a Javadalmazási nyilatkozatot elkészítette, és a közgyűlés elé te{esztette.
Igen Nem

Az igazgatőság és a felügyelő bizotlsáryjavadalmazásanak a közgyűlés által konábban megltatározo|t tiszteletdíjon
felül nem volt egyéb eleme, ezért nem került elkészítesre és így a közgyűlés elé sem.

A Javadalmazasi nyilatkozat tartalmazza az ígazgatőság, a felügyelő bizofiság, és a menedzsment egyes tagiainak
díjazésát.
Igen Nem

Nem került elkészítésre a nyilatkozat, mivel az igazgatőság és a felügyelő bizottság javadalmazísának a közgyűlés
által korábbarr meghatározott tiszteletdíjon felül nem volt eryéb eleme.



A 2.8.1 Az igazgatőság, vagy az áItala működtetefi bizottság felelős a társaság teljes kockázatkezelésének

felügyeletéért és irányításáért.

Igen

Azigazgatóságmeghatározott rendszerességgel tájékozódik a kockázatkezelési eljárások hatékonyságáról.

Igen Nem (magyarázat)

Az igazgatőság a portfoliókezelési tevékenység során diverzifikált portfolió létrehozásával kezeli akockéaatokat, a

magasabb kockázatú portfolióelemek kisebb súllyal kerülnek a portfolióba.

Azigazgatőság megtette a szükséges lépéseket a főbb kockázati területek azonosítása érdekében.

Igen Nem

A 2.8.3 Azigazgatóság l igazgatőtulács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével kapcsolatos elveket.
Igen Nem (magyarázat)

Az igazgatóság a portfoliókezelési tevékenység során diverzifikált portfolió létrehozásával kezeli a kockázatokat, a

magasabb kockázatu portfolióelemek kisebb súllyal kerülnek a portfolióba. A villamosenergia-kereskedelmi
tevékenység illetve a ftildgáz kereskedelmi tevékenység elindulása esetén szükséges lesz az új tevékenység
kockázatainak fi gyelembe vétele,

A belső kontrollok menedzsment által kialakított rendszere biaosítja a társaság tevékenységét érintő kockázatok
kezelését, a társaság célkitúzéseinek elérését.
Igen Nem (magyarázat)

Az igazgatőság a portfoliókezelési tevékenység során diverzifikált portfolió létrehozásával kezeli a kockázatokat, a

magasabb kockázatú portfolióelemek kisebb súllyal kerülnek a portfolióba.

A 2.8.4 A belső kontrollok rendszerének kialakításánál az ígazgatőság l igazgatőtanács figyelembe vette a 2.8.4
pontokban szereplő szempontokat.
Igen Nem (magyarázat)

A 2.8.5 A menedzsment feladata és felelőssége a belső kontrollok rendszerének kialakíüísa és fenntartása
Igen Nem (magyarázat)

A társaságnál lgazgatőság, az FB illetve az AB feladata a kialakítás és fenntartás.

A 2.8.6 A társaság kialakított egy fuggetlen belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak tartozik
beszámolási kötelezettséggel.
Igen @ (magyarázat)

A társaságnáI az FB illetve az AB végzi az ellenőrzést a villamos energia kereskedelmi tevékenység illetve ftldgáz
kereskedelmi tevékenység végzése esetén szóba kerülhet a belső ellenőr alkalmazása.

A belső audit csoport legalább egyszq beszámolt az audií bizottságnak a kockázatkezelés, a belső kontroll
mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók múködéséről.
lgen Nem (magyarázat)

Nincs ilyen csoport.

A2.8.7 A belső ellenőrzési tevékenységet az audit bizottság megbízása atapján a belső ellenőrzés hajtja végre.
Igen Nem (magyarázat)

-.^"-?a
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Nincs belső ellenör.

A belső ellenőrzés szervezetilegelkülönül az operatív vezetést végző menedzsmenttől.
Tgen Nem (magyarázat)
'D'"

Nincs belső ellenőr.

A 2.8.8 A belső audit tervet az audit bizottságjavaslata alapjárr azígazgatőság l igazgatőtanács (felügyelŐ bizottság)

hagl.ta jóvá.
Toen Nem (magyarázat)

Nincs belső audit terv, a minőségügyhöz kapcsolódó belső és kiilső audithoz a társaság közremúködőket vesz
igénybe..

A2.8.9 Azígazgatőság elkészítette jelentését a részvényesek számára a belső kontrollok működéséről.

Igen Nem (magyarázat)

Külön erről szóló jelentés nem került elkészítésre, minden törvényben előírt jelentést elkészít az igazgatőság. Az
igazgatőság a portfoliókezelési tevékenység során diverzifikált portfolió létrehozásával kezeli a kockázatokat, a

magasabb kockázatú portfolióelemek kisebb súllyal kerülnek a portfolióba, A villamosenergia-kereskedelmi illetve a

ftildgáz-kereskedelmi tevékenység elindulása esetén szükséges lesz az új tevékenység kockázatainak figyelembe
vétele, és ahozzá kapcsolódó belső kontrollok kidolgozása.

Azigazgatőság kidolgozta a belső kontrollok működéséről készítettjelentések fogadásával, feldolgozásával, és saját
jelentésének elkészítésével kapcsolatos eljárásait.
Igen Nem (magyarázat)

Külön erről szóló jelentés nem került elkészítésre, minden törvényben előírt jelentést elkészít az lgazgatőság. Az
ígazgatőság a portfoliókezelési tevékenység során diverzifikált portfolió létrehozásával kezeli a kockázatokat, a

magasabb kockázatu portfolióelemek kisebb súllyal kerülnek a portfolióba,bár ez az áIlatnpapírok hozamcsökkenése
miatt változhat. A villamosenergia-kereskedelmi illetve a fti|dgáz-kereskedelmi tevékenység elindulása esetén

szükséges lesz az új tevékenység kockázatainak figyelembe vétele, és a hozzá kapcsolódó belső kontrollok
kidolgozása.

A2.8.11 Azigazgatőságbeazonosítottaabelsőkontrollokrendszeréneklényegeshiányosságát,sfelülvizsgáltaés
átértékelte az ezzel kapcsolatos tevékeny ségeket.
lgen Nem (magyarázat)

Az igazgatőság a portfoliókezelési tevékenység során diverzifikált portfolió létrehozásával kezeli akockázatokat, a

magasabb kockiaatuportfolióelemek kisebb súllyal kerülnek a portfolióba, bar ez az állampapírok hozamcsökkenése
mialt változhat. A villamosenergia-kereskedelmi illetve a foldgáz-kereskedelmi tevékenység elindulása esetén

szükséges Iesz az új tevékenység kockázatainak figyelembe vétele, és a hozzá kapcsolódó belső kontrollok
kidolgozása.

A 2.9.2 Az igazgatóság, a felügyelő bizottság és az audit bizottság minden esetben értesítést kapott arról, ha a

könylwizsgálónak adott megbízás jellegénél fogva jelentős ráfordítást jelenthet, érdekiitközést idézftet elő, vagy
bármilyen más módon lényeges hatással lehet az üzletmenetre.
Igen Nem (magyarázat)

Nem volt ilyen 20l4-ben.

A,2.9.3 Az igazgatőságtájékoztatta a felügyelő bizottságot arról, hogy a társaság működését lényegesen befolyásoló
eseménnyel kapcsolatban biztameg a kön1.1.vizsgálatot ellátó gazdáIkodó szewezetet, illetve külső szakértőt.
Igen Nem (magyarázat)



Nem volt ilyen 20l4_ben.

Az igazgatősáryhatérozatában előzetesen rögÁtette, hogy milyen események tekinthetőek olyannalc, mely jelentősen

befolyásolják a társaság működését.
Igen Nem (magyarazat)

A Gt. rendelkezéseit tekinti az igazgatőság irrányadónak.

A 3,1,6 A trirsaság honlapján nyilvánossága ho^a az auűt bizottságra, jelölöbizottságra" javadalmazási bizottságra
delegált feladatokat, a bizottságok célkitúzéseit, üg;rrendjét, összetételét (a tagok nevéneh rövid életrajzrfuak és

kinevezése idejének feltiintetesével).
Igen Nem (magyanizat)

A Gt-ben előírt kötelezően megalakínísra keriilő audit bizottság feladatait a Gt. szabá,lyozza, atagokmegegyemekaz
FB tagiaival, akik szerepelnek a honlapon. Egyéb bizottsággal nem rendelkezik a tarsaság.

A 3.2.1 Az audit bizottság felügyelte a kockázatkezelés hatékonyságát, a belső kontroll rerrdszer működését és a
belső ellenőrzes tevékenységét is.
Igen Nen (magyarrázat)

Az audit bizottság feladata a Gt-ben leírt feladatolca szodtkozik.

A 3.2.3 Az audit bizottság pontos és részletes ájékoztáésr kapott a belső ellenőr és a fiiggetlen könywizsgáló
munkaprogramjáLról; s megkapta a könywizsgáló könywizsgálat során feltá.rt problémákra vonatkoző beszímolóját.

Igen Nem (magyartízat)
Mivel nincs belső ellenőr, semmit nem kapott annak programjáról, a könywizsgálat során nem keriiütek problémák
feltárásra.

A 3.2.4 Az audit bizottság az új könywizsgáló jelölttől bekérte a3.2.4 szerinti feltáró nyilatkozatot.
Igen Nem (magyarazat)

A 3.3.1 A társaságrráü jelölőbizotts.íg műköűk.
Igen Nem (magyarázat)

Azigazgatősőg, illetve a részvényesek tehetrrekjavaslatot az egyes tisztségviselőkre.

A3.3.2 A jelölőbizottság gondoskodott a személyi változások előkészítéséről.
Igen Nem (magyanízat)

Az ig1zgatőság gondoskodik az elökészítésről.

A jelölőbizottság áttekintette a menedzsment tagok kiválasztásőra és kinevezésére vonatkozó eljárásokat.
Igen Nem (magyarázat)

Nincs ilyen bizottság.

A jelölőbizottság értékelte a testiiLleti és merredzsment tagok tevékenységét.
Igen Nem (magyarázat)

Nincs ilyen bizottság.

A jelölőbizottsag megvizsgálta a testiileti tagok jelölésére vonatkozó összes olyan javaslatot, melyet a részvényesek,
vagy azigazgatőséq l igazgatotanács te{esztett elő.
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Igen Nem (magyarázat)

Nincs ilyen bizottság.

A 3.4.1 A üírsaságnál javadalmazási bizottság működik.
Igen Nem (magyarázat)

Nincs ilyen bizottság.

A 3,4,2 A javadalmazási bizottság a testületek és a menedzsm ent javadalmazásárrak rendszerére (üjazi$ egyéni
sziníje,strukűrája) tett javaslatot, illetve végzi ennek ellenőrzesét.
Igen @ (magyaráeat)

Nincs ilyen bizotts.ág,

A 3.4.3 A menedzsmeft javadalmazásít a javadalmazási bizottság javaslata alapján azigazgatőság/ igazgatőtanács
hagta jóvá.
Igen Nem (magyanázat)

Nincs ilyen bizottsíg.

Azigazgatősfugjavadalmaaísát a javadalmazísi bizottságjavaslata alapjrán a közgyűlés hag;rta jóvá.
Igen Nem (magyarázat)

Nincs ilyen bizottság, egrébként a Gt. előírásainak megfelelően a közgyűlés hagyja jóvá azigazgatőság üjazasát.

A javadalmazási bizottság a részvérryopciók, költségtédtések, egyéb juttatasok rendszerét is ellenőriáe.
Igen Nem (magyará.Lzat)

Nincs ilyen bizottság, egyébként az lgazgatőság és az FB tagjai nern rendelkeztek rész:tényopcióval,
költségtédtessel, egyéb juttatásokkal 2014-ben.

A3.4.4 A javadalmazási bizottságjavaslatokat fogalmazott meg ajavadalmazási elvek, es .v egyes személyek
j avadalmazástíra vonatkozóan.
Igen Nem (magyarázat)

Nincs ilyen bizottság.

A javadalmazősi bizottság áttekintetbe a menedzsment tagokkal kötött szerződések feltételeit.
Igen Nem (magyanízat)

Nincs ilyen bizottstíg.

A javadalmazási bizottság ellenőriáe, hogy a ársaság eleget tett-e a javada|mazási kérdéseket érintó üíjékoztatási
kötelezettségeknek.
Igen Nem (magyarázat)

Nincs ilyen bizottság. A törvényekben előírt tájékoáatási kötelezettségnek a társaság eleget tett.

A3.4.7 A javadalmaz.isi bizottsrági tagok többsége fiiggetlen.
Igen Nem (magyarazat)

Nincs ilyen bizottság,



A 3.5.1 Az igazgatóság nyilvánosságra hozta indokait a javada|mazási és a jelölőbizottság összevonásával

kapcsolatban.
Igen Nem (magyarázat)

Nincsenek i lyen bizottságok.

A3.5.2 Azigazgaíőságvégezíe el a jelölő és javadalmaási bizottság feladatait, s ennek indokairó] tájékoúatást

adott ki.
Igen @ (magyarázat)

Nincs a társaságnak törvényi kötelezettsége a fenti bizottságok létrehozására, ezért az igazgatőság ezt nem tartja

szükségesnek indokolni,

A 4.1 .1 Az igazgatőság a tarsaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben meghatirozta azokat az alapelveket és

eljá,Lrásokat, amelyek biztosítják, hogy minden, a társaságot érintő, illetve a társaság értékpapírjainak árfolyamára

hatást gyakorlójelentős információ pontosan, hiánytalanul és időben kőzzététe|re kerüljön, hozzáférhető legyen.

Igen Nem (magyarazat)

Az igazgaíőság a törvénl előírásokat és a BET Zrt. szabályait folyamatosan betartja. Ezek a szabályok részletesen

tetrlir. akozz"tet.t *Oa3at és szabályaít, Aközzététe| sorrendje a következő: BET honlap, társaság honlapja, MNB
(korábban PSZAF) köz-zétételi rendszer, illetve egy honlappal rendelkező média szerkesztősége,

A 4.1.2 Az információ szolgáltatás során a tarsaság biztosította, hogy minden részvényes, piaci szereplő azonos
elbanás aIá esik.
Igen Nem (magyarázat)

A 4.1 .3 A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kttér az elekronikus, intemetes közzéíéíel eljárásaira.
Igen @ (magyarázat)

Az igazgatőság a törvényi előírásokat és a BET Zrt. szabőlyait folyamatosan betartja. Ezek a szabályok részletesen
leírják a kozzététel módját és szabályait. A közzéíétel sor. endje a következő: BET honlap, tarsaság honlapja,MNB
(korábban PSZAF) közzétételi rendszer illetve egy honlappal rendelkező média szerkesztősége.

A társaság honlapját a nyilvánosságrahozatali szempontok, és a befektetők tájékoztatását szem előtt tartva alakítja
ki.
Igen Nem (magyarázat)

A 4.1.4 Azigazgatóság felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságát.
Igen Nem (magyarázat)

Az ígazgaíőság a törvényi előírásokat és a BET Zrt. szabályait folyamatosan betartja. Ezek a szabályok részletesen
Ieír1 ák a közzététel módj át és szabályait.

A 4.1.5 A társaság honlapjan közzéíelte tarsasági esemény,rraptárát.
Igen Nem (magyarázat)

Külön naptár nincs, a közgyűlési meghívó szerepel a honlapon, illetve az egyéb hírek is szerepelnek, dátummal, BET
standard kategóriás részvények esetében nem kötelező.

A 4.I.6 A társaság az eves jelentésében és honlapján ájékoztatta a nyilvánosságot stratégiai céljairól, a fo
tevékenységével, üzleti etikával, azegyéb érintett felekkel kapcsolatos iranyelveiről is.
Igen Nem (magyarázat)



A törvények által előírttájékoztatást a társaság elkészíti, ugyanakkor az úzleti etikával és az egyéb érintett felekkel
kapcsolatosan nem alakít ki kiilön álláspontot. A villamos energia kereskede|mi tevékenység végzése esetén ez
elképzelhető, hogy ez változri fog.

A 4.1.8 Az igazgatőság az éves jelentésben nyilatkozott arrőI, hogy az éves pénzugyi kimutatások
könywizsgálatával megbízott könywizsgáló gazdasági szewezet milyen jellegű, és nagyságrendű egyéb megbízást
kapott a társaságtól, illetve annak leányvállalatátóI.
Igen Nem (magyarázat)

Nem volt ilyen megbízás.

A 4.1.9 A társaság éves jelentésében, illeWe honlapján nyilvánosságra hozza az igazgatőság l igazgaíótalács,
felügyelő bizottság és a menedzsment tag|ainak szakmai pályafutásáról szóló információkat.
Igen Nem (magyarázat)

A4.1.10Atársaság tájékoztatástadoll azigazgatőság,felügyelőbizottságbelsőszervezetéről,miiködéséről,ésaz
igazgatőság l igazgatőtanőcs, menedzsment munkájának, valamint az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett
szempontokról.
Igen Nem (magyarázat)

Az igazgatőság és az FB ügyrendjét a közgytilés hagla jóvá, tehát ismert a részvényesek számára. Egyéb
tájékoztatás azigazgatőságról és az FB-ről nem történt a részvényesekszámára.

A 4.1.1l A társaság az éves jelentésében, illetve honlapján a javadalmazási nyilatkozatban tájékortafia a
nyilvánosságot az alkalmazott javadalmazási irányelvekről, azon belül az igazgatőság, felügyelő bizottság és a
menedzsment tagj ainak díjazásárőI, javadalmazásáról.
Igen Nem (magyarázat)

Az éves beszámoló kiegészítő melléklete tartalmazza a 1avadalmazásra vonatkozó adatokat.

^ 
4.I.L2 Azigazgatőság l igazgatőtanács közzétette akockázatkezelési irányelveit, melyben kitért a belső kontrollok

rendszerére, azalkalmazottkockázatkezelési alapelvekre és alapvető szabályokra, illetve a főbb kockázatok áttekintő
ismertetésére.

Igen fu (magyarázat)

Az éves jelentésben az igazgatóság kitért a főbb kockázatok áttekintő ismertetésére. Az ígazgatóság a
portfoliókezelési tevékenység során diverzifikált portfolió létrehozásával kezeli a kockázatokat, a magasabb
kockázatű portfolióelemek kisebb súllyal kerülnek a portfolióba. A villamosenergia-kereskedelmi tevékenység és a
foldgáz kereskedelmi tevékenység elindulása esetén szükséges lesz az új tevékenység kockázatainak figyelembe
vétele, és ahozzá kapcsolódó belső kontrollok kidolgozása.

A 4.1.13 A piaci szereplőktájékoztatása érdekében atársaság évente, az évesjelentés közzétételekor, nyilvánosságra
hozza felelős társaságirá.Lrryítással kapcsolatos j elentését.
Igen Nem (magyarázat)

A 4.1.14 A társaság honlapján nyilvánosságrahozza a bennfentes személyeknek a társaság részvényei értékpapír
kereskedelmével kapcsolatos irányelveit.
Igen Nem (magyarázat)

A társaság a törvényi előírásoknak megfelelően e|készítette erre vonatkozó belső szabályzatát, melyet az érintettek
ism ernek, ezért a társaság honl apj ára nem került fel a szabály zat.
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A Lírsaság az igazgatÁság, felüryelő bizottság és a menedzsment tagok a tá.rrsaság értékpaPÍrjaib,an fennálló

részesedését, illetve a reszvény-alapú ösáönzesi rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelerrtésben és atÍr§n.sátg

honlapj an feltiintette.
Igen Nem (magyarázat)

A4.1.15 Aársuágazévesjelentésbenesaársasághonlapjánközzételteazigaz$atosítg/igazgatítmácstagjainak
és a menedxment bánnilyen harmadik féllel való kapcsolatát, amely a tá,rsaság mííködését befolyasolhatja.

Igen Nem (magyanázat)
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Javaslatoknak való megfelelés szintje
A társaságnak meg kell adnia, hogy azFT A vonatkozó javaslatát alkalmazza-eJ avagy sem (Igen / Nem).
J 1.1.3 A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység múködik.
Igen / Nem
J I.2.1 A tarsaság közzételte honlapján a közgyűlésének lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának
gyakorlására (kitérve ameghatalmazott útjan történő szavazásra) vonatkozó összefoglaló dokumentumát.
Igen / Nem
J 1.2.2 A társaság alapszabá|ya a társaság honlapján megtekinthető Igen / Nem
J 1.2.3 A társaság honlapján a I.2.3 pontnak megfelelő (a üírsasági események fordulónapjára vonatkozó)
i nformáci ókat kö zzételték.
Igen / Nem
J 1.2.4 A 1.2.4 pont szerinti közgyűlésekkel kapcsolatos információkat, dokumentumokat (meghívó,előterjesztések,
határozatijavaslatok, határozatok,jegyzőkönyv) a társaság honlapján nyilvánosságrahofta. Igen / Nem
J 1.2.5 A társaság közgyűlését úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé telte a részvényesek minél nagyobb számban
való megjelenését.
Igen / Nem
J 1.2.6 A társaság akézhezvételt követő öt napon belül, az eredeti közgyűlési meghívó közzétételével megegyező
módon közzéteíte a napirendi pontok kiegészítését.
Igen / Nem
J 1.2.7 A trfusaság áItal alkalmazott szavazási eljárás biztositoíta a tulajdonosok döntésének egyértelmű, világos és
gyors meghatározását-
Igen / Nem
J 1-2.11 A társaság a részvényesek kérésére elektronikusan is továbbította a közgyűléshez kapcsolódó információkat.
Igen / Nem

J 1.3.1 A közgyílés elnökének személyét a társaság közgyűlése a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt elfogadta.
Igen / Nem
J 1 .3.2 Az igazgatóság / igazgatőtanács és a felügyelő bizottság a közgyúlésen képviseltette magát-Igcn / Nem
J 1 .3.3 A társaság alapszabálya |ehetőséget ad ana, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatőság elnökének, vagy a
társaság részvényeseinek kezdeményezésére harmadik személy is meghívást kapjon, s a közgyűlésen a kapcsolódó
napirend megtárgy alás akor hozzászőlási és vél eményezési j ogot kapj on.
Igen / Nem
J I.3.4 A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő tulajdonosok felvilágosítást kérő, észrevétel tételi és
indítvrinyozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem tá,rnasztott.
Igen / Nem
J 1.3.5 A társaság honlapján három napon belül közzétette azokra a kérdésekre vonatkozó váIaszait, melyeket a

közgyűlésen nem tudott kielégítően megválaszo|ni. A társaság közzétette magyarázatát a válaszok meglagadására
vonatkozóan.
Igen / Nem
J l .3.6 A közgyűlés elnöke és a társaság biztosította, hogy a közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással
a törvényi, valamint tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási, nyilvánosságra hozatali elvek ne sérüljenek,
illetve azok betartásra kerülj enek.
Igen / Nem
J 1 .3.7 A közg,Lílési döntésekről a társaság sajtóközleményt jelentetett meg, illetve sajtótájékoztatót tartott.
Igen i Nem
J l .3.1 1 Az egyes alapszabály módosításokról a társaság közgyűlése külön határozatokkal döntött. Igen / Nem
I 13.12 A társaság ahatározatokat, valamint ahaíározatíjavaslatok ismertetését, il]etve a határozatijavaslatokkal
kapcso|atos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlésijegyzőkönyvét a közgyűlést követő 30 napon
belül közzétette.
Igen / Nem
J 1.4.1 A társaság 10 munkanapon belül kifizette azonrészvényesei számára az osrta],ékot, akik ehhez minden
szükséges információt, illetve dokumentumot megadtak.
Igen / Nem
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J I.4.2 A társaság nyilvánosságrahozta az ellene irányuló felvásárlást megakadályozó megoldásokkal kapcsolatos
irányeIveit.
Igen / Nem
I 2,1 .2 Az igazgatőság ügltendje tartalmazza az igazgatőság felépítését, az ülések előkészítésével, lebonyolításával
és ahaíátrozatok megfogalmazásával kapcsolatos teendőket és egyéb, azigazgatőság l igazgatőtartács működését
érintő kérdéseket,
Igen / Nem
J 2.2.1 A felügyelő bizottság ügyrendjében és munkatervébenrészletezi a bizottság működését és feladatait, valamint
azokataz ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, amelyek szerint a felügyelő bizottság eljárt.
Igen / Nem
J 2.3.2 A testiileti tagok az adott testületi ülést legalább öt nappal megelőzően hozzáfértek az adott ülés
előterj esztéseihez.
Igen / Nem
J 2.3.3 Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ü]ésen való rendszeres, illetve eseti
részvétele.
Igen / Nem
J 2.4.I Azigazgatőság tagjainak megválasztása átláthatő módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk legalább
öt nappal a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek.
Igen / Nem
J 2.4,2 Atestnletek összetétele, létszáma megfelel a2.4.2 pontban meghatározott elveknek. Igen / Nem
J 2.4.3 A társaság bevezető programjában az újonnan választott nem-operatív testületi tagok megismerhették a
társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagkéntjelentkező feladataikat.
Igen_/ Nem
J 2.5.2 Az elnöki és vezérigazgatői hatáskörök megosáását a társaság alapdokumentumaiban rögzítették,
Igen / Nem
J 2.5.3 Atársaság tájékoztatá§ttett közzé arről,hogy az elnöki és vezérigazgatői tisztség kombinálása esetén milyen
eszközökkel biztosítja aú,hogy azigazgatőság objektívan érlékeli a menedzsment tevékenységét.
Igen / Nem
J 2.5.6 A társaság felügyelő bizottságrfurak nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző három évben a tarsaság
igazgatőságában, illetve menedzsmentj ében tisztséget töltött fel.
Igen / Nem
I 2.7.5 Az igazgaíősőg, a felügyelő bizottság és a menedzsment javadalmazási rendszerének kialakítása a társaság, és
ezen keresztiil a részvényesek stratégiai érdekeit szolgálja.
Igen / Nem
J 2.7.6 A társaság felügyelő bizoltsági tagok esetében fix összegú javadalmazást alkalmaz, s nem alkalmaz
részvényárfoly amhoz kötött j avadal mazási elemet.
lgen / Nem
J 2.8.2 Az igazgatőság a kockázatkezelési alapelveket és alapvető szabályokat a menedzsmeít azon tag|aival
együttműködve dolgozta ki, akik a kockázatkezelési folyamatok megtervezéséért, múködtetéséért, ellenőrzéséért,
valamint a trirsaság napi működésébe történő beépítéséért felelősek.
Igen i Nem
J 2.8.10 A belső kontrollok rendszerének értékelésénél az igazgaíőság l igazgalőtanács figyelembe vette a 2.8.10
pontban foglalt szempontokat.
Igen i Nem
J 2.8.12 A társaság könywizsgálója felmérte és értékelte a társaság kockázatkezelési rendszereit, va|amint a
menedzsment kockázatkezelési tevékenységét, s erre vonatkozójelentését benyújtotta az audit bizottságnak.
Igen / Nem
J 2.9.1 Az igazgatőság, a felügyelő bizottság és a bizottságok ügyrendje kitér a külső tanácsadó szolgáltatásainak
igénybevétele esetén követendő eljárásra.
Igen / Nem
J 2.9.4 Az l,gazgatóság l igazgatőtanács a közgyűlési napirendi pontokat megtárgyaló üléseire tanácskozási joggal
meghívhatj a a társaság könylwizsgálój át.
Igen / Nem
J 2.9.5 A társaság belső ellenőrzése együttműködött a könywizsgálóval a könlwizsgálat eredményes végrehajtása
érdekében.
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Igen / Nem

J 3.I.2 Az audit bízottság,jelölőbizottság, javadalmazási bizottság (illetve a társaságnál mtiködő egyéb bizottságok)

elnöke rendszeresen tájékoztatjaazigazgatőságot a vonatkozó bizottságok egyes üléseiről, és a bizottságok legalább

egy jelentést készítettek az igyvezető testületnek, illetve a felügyető bizottságnak az adolt üzleti évben.

Igen / Nem

J 3. 1 .4 A társaság bizottságai olyan tagokból állnak fel, akik megfelelő képességgel, szakértelemmel és tapasztalattal

r endelkeznek fel adataik ellítésáho z.
Igen / Nem
J 3.1.5 A társaságnál működő bizottságok ügyrendje tartalmazza a 3.1.5 pontba foglaltakat, Igen / Nem

J 3.2.2 Az audit bizottság tagiai teljes körű tájékoáatást kaptak a társaság számviteli, pénzügyi és működési

saj átosságairól.
Igen / Nem
J 3.3.3 A jelölőbizottság legalább egy értékelést készített az igazgatőság elnöke szőmára az igazgatősíg
múködéséről, illetve az igazgatőság egyes tagiainak munkájáLról, megfeleléséről az adott üzleti évben.

Igen / Nem
J 3,3.4 A jelölőbizottság tagjainak többsége fiiggetlen, Igen / Nem
J 3.3.5 A jelölőbizottság ügyrendje kitér a 3.3.5 pontban foglaltakra. Igen / Nem
J 3.4,5 A javadalmazási bizottság gondoskodott a javada|mazási nyilatkozat elkészítéséről. Igen / Nem
I 3.4.6 A javada|mazási bizoüság kizárólagosan azígazgatőság l igazgatőtanács nem-operatív tag|aiból á.rll.

Igen / Nem
J 4.1.4 Atarsaság nyilvánosságrahozatali infuryelvei legalább az 4.1.4 pontban foglaltakra kiterjednek, Igen / Nem
Az igazgatőság a nyilvánossági folyamatok hatékonyságára vonatkozó vasgálatának eredményéről az éves
j elentésben táj ékoúalta a részvényeseket.
Igen / Nem
J 4.I.7 AtáLrsaság pénzügyi kimutatasait az IFRS elveknek megfelelően készíti el. Igen / Nem
J 4.I.16 A társaság angol nyelven is elkészíti és nyilvánosságrahozzatájékoztatásait. Igen / Nem

Jelen nyilatkozatot a társaság lgazgatósága, Audit Bizottsága és Felügyelő Bizottsága megtárgyalta,
jóváhagyta, és a 2015. ápritis 30-i Közgyűlés02l20l5. (IV.30.) sz. közgyűlésihatározatával elfogadta.

Fodor László
elnök

Első Hazai Energia-portfolió
Nyilvánosan Működő
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