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Tárgy: Tájékoztatás a Társaság átszervezéséről 

 

 

Tisztelt Befektetők! 

 

A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 83., 

cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja a 

Tisztelt Befektetőit. 

 

Az első jelentős akvizíciós eljárás sikeres megvalósításával a SET GROUP Nyrt. életében új fejezet nyílt. A 

Társaság menedzsmentje felismerte, hogy a most lezárult, valamint a jövendőbeli akvizíciókból kifolyólag a 

társaságot strukturálisan át kell alakítania; egy új, nagyvállalati alapokon nyugvó rendszert kell létrehozni.  

 

Ennek első lépéseként az Igazgatóság elhatározta, hogy megvizsgálja a jelenlegi cégstruktúrát, azon belül a 

portfolió cégeinek esetleges egyesülését vagy eladásának lehetőségeit. A rendelkezésre álló adatok és 

elemzések feldolgozását követően az Igazgatóság külsős szakértők bevonásával cselekvési tervet készít, 

melynek végleges formájáról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket.  

 

Mindezek elérése érdekében fontos a vállalatcsoport egészére kiható szemléletváltás, mely elsősorban egy 

szakmailag professzionálisnak ítélt vezetés felállítását, valamint a kiszervezésekből fakadó kitettségek 

kockázatának csökkentését jelenti. Az új holding-struktúra kiépítéséhez elengedhetetlen egy stabil, 

naprakész, átlátható ügyviteli rend felállítása, mely biztos szakmai hátteret biztosít. Éppen ezért döntött 

úgy a Társaság Igazgatósága, hogy leszerződik a nemzetközi szinten nagyvállalati ügyfelekkel foglalkozó 

PricewaterhouseCoopers magyarországi leányvállalatával a cég könyvelési feladatainak ellátása 

tekintetében. Az új, kialakítandó belső cégstruktúra és ügyviteli rend cégcsoportszintű létrehozása kapcsán 

jelentős többletmunka hárul a Társaság együttműködő partnereire. Hosszas tárgyalások eredményeképpen 

a SET GROUP Nyrt. közös megegyezés útján megszüntette szerződését a BDO Magyarország Könyvvizsgáló 

Kft.-vel. Ennek okán hívta össze az Igazgatóság a Társaság közgyűlését. A Társaság javaslatot tesz arra, hogy 

a közgyűlés a HK Adócontroll Kft.-t, személyében felelős könyvvizsgálónak dr. Hegedűs Mihályt, a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara egyik alelnökét, válassza meg könyvvizsgálónak a 2019. és 2020. év 

vonatkozásában. Az új könyvvizsgáló szakmai tapasztalatára támaszkodva a SET GROUP Nyrt. 

Igazgatóságának elsődleges célja, hogy a holding beszámolói a gyors növekedés ellenére a jövőben is 

hitelesen és megbízhatóan mutassák be a Társaság pénzügyi helyzetét. 

 

A SET GROUP Nyrt. a vállalatcsoporton belül a továbbiakban az Értékmegőrző üzletágat kívánja előtérbe 

helyezni, melyhez elengedhetetlenül szükséges a fentiekben részletezett lényeges változtatások 

véghezvitele. A cégcsoport a korábban ismertetett irányoknak megfelelően dolgozik tovább, vagyis ezentúl 

is sikeres, azonban a generációváltás problematikájával szembesülő vállalatok akvizícióját kívánja 

végrehajtani a 2020. üzleti évben. Ennek a következő mérföldköve az 500 millió forintos konszolidált 

eredmény elérése, mely a tervezett osztalékfizetésen felül stabil alapokat biztosít az innovációs üzletág 

sikeres, jövőbeni piacteremtéséhez. 

 

Budapest, 2020. január 28. 
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