
 

Rendkívüli tájékoztatás 
 
A Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., a 
cégjegyzékszám: 01-10-043638; továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 
55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási 
kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontja 
szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket az 
alábbiakról.  
 
A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi 
köz 10., cégjegyzékszáma:01-10-041206) mint a Társaság részvényese a Társaság 2018. szeptember 
27. napján megtartásra kerülő rendkívüli közgyűlése 1. napirendi pontjához kapcsolódóan az alábbi 
részvényesi kezdeményezést tette: 
 

1. „A Társaság közzétette, hogy Bannert András (anyja neve: Lóczy Ilona, születés helye, ideje: 
Budapest, 1980.01.02., lakcím: 1149 Budapest, Egressy út 27-29. B épület 7/6) belső 
igazgatósági tag munkaviszonya 2018. szeptember 30-i közös megegyezéssel megszüntetésre 
kerül, melyre tekintettel a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény 149. § (3) bekezdése alapján belső igazgatósági tagsága is megszűnik.  

 
Bannert András belső igazgatósági tagságának megszűnésére való tekintettel a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. kezdeményezi Mészáros Attilának, az Igazgatóság külső 
tagjának (anyja neve: Szombath Erzsébet, születés helye, ideje: Budapest, 1967.05.31., lakcím: 
2831 Tarján, Cserkész u. 2.) a Takarék Jelzálogbank Nyrt. Igazgatósága belső tagjává történő 
megválasztását – az Igazgatóság többi tagjával azonos – 2021.11.30-ig tartó határozott 
időtartamra, azzal a nappal, amikor a Magyar Nemzeti Bank részéről szükséges engedélyező 
határozat a Társasághoz megérkezik és Mészáros Attila a megválasztását írásban elfogadja. 
 

2. Az előző pontban tett javaslatára tekintettel a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 
kezdeményezi Hegedűs Évának (anyja neve: Árvai Éva, születés helye, ideje: Eger, 
1957.09.13., lakcím: 1037 Budapest, Testvérhegyi út 56-58.) a Takarék Jelzálogbank Nyrt. 
Igazgatósága külső tagjává történő megválasztását – az Igazgatóság többi tagjával azonos – 
2021.11.30-ig tartó határozott időtartamra, azzal a nappal, amikor a Magyar Nemzeti Bank 
részéről szükséges engedélyező határozat a Társasághoz megérkezik és Hegedűs Éva a 
megválasztását írásban elfogadja.” 

 
Budapest, 2018. szeptember 21. 
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