FELUGYEL6BIZOTTSAGI ULES JEGYZ6KONYVE
(KIVONAT)
A GOPD Nyilvfnosan Mtik6d6 R6szv6nytfrsasag (sz6khely: 1148 Budapest, Fogarasi ut 3.;
nyilvintart6 hat6sag: F6vatosi T6rvenysz6k C6gbir6saga; cegjegyz6kszin: 01-10-049841; a
tovabbiakban: Tarsasag) a 2021. aprilis 12. napjin - a vesz61yhelyzet sorin a szem6ly- 5s
vagyonegyesit6 szervezetek mtik6d6s5re vonatkoz6 elt6r6 rendelkez6sek tijb6li bevezet6s6r61 sz616
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezd6s6ben foglaltakra figyelemmel -elektronikus
hirk6zl6 eszk6z utjin megtartott til6s6n egyhangti szavazassal - 3 igen, 0 nem szavazat 6s 0
tart6zkodas mellett - az alabbiak szerinti hatdrozatokat hozta:
1/2021. (IV. 12.) szfmti feltigy?16bizottsagi hatfrozat

A feliigyel6bizottsag megvizsgalta a Tarsasag egyedi beszamo]6janak tervezet6t
(m6rlegfe6sszeg:
8. 076.846.000,
Ft,
azaz
nyolcmillifrd-hetvenhatmilli6nyolcszaznegyvenhatezer forint; ad6zott eredm6ny: 670.933.000, -Ft, azaz hatszfzhetvenmilli6kilencszazharmincharomezer
forint)
6s
konszolidflt
beszamol6jfnak
tervezet6t
(m6r]egfo6sszeg :
10.480.863.000,Ft,
azaz
tizmillifrd-n6gyszaznyolcvanmilli6nyolcszazhatvanharomezer
forint;
ad6zott
eredmeny:
649.920.000,
Ft,
azaz
hatszaznegyvenkilencmilli6-kilencszazhdszezer forint), valamint az azokhoz kapcsol6d6 tizleti

jelent6sek tervezeteit. A felfigyel6bizottsfg £Ilfspontja szerint a ffiggetlen k6nywizsgfl6 £ltal
korlatozfs n6lktili v6lemennyel ellfitott egyedi beszfmol6 - a vonatkoz6 jogszabalyi
rendelkez6seknek megfelel6en - megbizhat6 6s val6s 6sszk6pet ad a Tfrsasag vagyonfr61,
annak 6sszet6tel6r6l (eszk6zeir61 6s forrasair6l), p6nzfigyi helyzet6r61 6s tev6kenys6ge

eredmeny6r6l, ezert annak elfogadasat javasolja a Tarsasag k6zgytilese szfmfra. A
feltigyel6bizottsag allaspontja szel.int a ffiggetlen k6nywizsgal6 altal korlftozfs n6lktili
v6lem6nnyel ellftott konszolidalt beszamol6 - a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkez6seknek
megfelel6en -megbizhat6 es val6s 6sszk6pet ad a Tfrsasfg 6s lefnyvfllalatai vagyonar61, annak
6sszet6tel6r6l (eszk6zeir61 6s forrasair6l), p6nztigyi helyzet6r61 6s tev6kenys6ge eredm6ny6r61,

ez6rt annak elfogadasat javasolja a Tarsasfg k6zgytil6se szamfra.
2/2021. (IV. 12.) szamti felfigyel6bizottsfgi hatfrozat

A fe]iigyel6bizottsfg megvizsgalta a Tarsasag igazgat6sagfnak az ad6zott eredm6ny
felhaszn£Ifsfval kapcsolatos inditvanyft, amely alapjfn a Tfrsasag a 2019. tizleti 6v ad6zott
eredm6ny6vel kieg6szitett szabad eredm6nytartal6kb6l osztal6kot nem fizetne. A
feltigyel6bizottsag a Tarsasag igazgat6saga.nak az ad6zott eredm6ny felhasznalasfval
kapcsolatos inditvanyat elfogad6 hatarozat meghozatalat javasolja a Tarsasag k6zgytil6se

szfmfra.
3/2021. (IV.12.) szfimtl feliigyel6bizottsagi hatfrozat

A feltigyel6bizottsag megvizsgalta a Tarsasag felel6s tarsasagiranyitfsi jelent6senek tervezet6t,
6s annak elfogadfsft javasolja a Tfrsasfg k6zgyfil6se szfmfra.
4/2021. (IV.12.) szamti feltigyel6bizottsagi hatfrozat

A feliigyel6bizottsag megvizsgalta a Tfrsasag javadalmazasi jelent6s6nek tervezet6t, 6s annak
6lfogadfsft javasolja a Tfrsasag k6zgyfil6se szfmf ra.

5/2021. (IV.12.) szfmd feltigyel6bizottsfgi hatfrozat

A feltigyel6bizottsfg a Tfrsasfg igazgat6sfganak sz616 felmentv6ny megadfsf ra vonatkoz6
inditvfny elfogadfsft javasolja a Tfrsasfg k6zgyfil6se szamfra.
6/2021. (IV. 12.) szfmd feliigyel6bizottsfgi hatfrozat

A feltigyel6bizottsfg megvizsg£Ita a Tfrsasfg altal HU0000166418 ISIN azonosit6 alatt
kibocsatott dematerializ£It t6rzsr6szv6nyek n6v6rt6k6nek m6dositfsara vonatkoz6 inditvfnyt,
6s annak elfogadasft javasolja a Tfrsasfg k6zgyfil6se szamfra.
7/2021. (IV. 12.) szfmri feltigyel6bizottsfgi hatfrozat

A feltigyel6bizottsfg megvizsgalta a Tarsasfg alapt6k6j6nek tij t6rzsr6szv6nyek zartk6rti
forgalomba hozatalaval t6rt6n6 felemel6s6re vonatkoz6 inditvfnyt, 6s annak elfogadfsft
javasolja a Tarsasfg k6zgyfil6se szamara.
Budapest, 2021. aprilis 12.
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