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1.

Összefoglaló

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra hozza a 2011. év
második negyedéves jelentését. A Kibocsátó a negyedéves jelentésben a jogszabályban megkövetelt, a
nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerinti konszolidált, nem auditált 2011. évi második
negyedévének adatait publikálja. A magyar számviteli törvény szerint készített, nem auditált és nem konszolidált
adatokat, valamint a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) számára önkéntes adatszolgáltatás keretében
megosztandó adatokat a Kibocsátó jelen negyedéves jelentéssel egyidejűleg nyilvánosságra hozott negyedéves
tájékoztatóban publikálja.
-

A Kibocsátó 2011. év első félévében 12,350 milliárd Ft bruttó díjbevételt ért el a 2010-es év hasonló
időszakának 8,098 milliárd Ft-os díjbevételéhez képest. A bruttó díjbevétel 53%-os növekedését
döntően a befektetéshez kötött életbiztosítások új értékesítésének növekedése, és a meglévő
életbiztosítási portfólióból érkező megújítási díjak eredményezték. A Kibocsátó pénzügyi helyzete
stabil, saját tőkéje 2011. június 30-án 6,687 milliárd Ft, amely biztosítja működésének finanszírozását.

-

A Kibocsátó 2011. április 19. napján megtartotta az éves rendes közgyűlését, azon többek között
határozott a 2010. évi éves beszámoló elfogadásáról, a korábbi könyvvizsgáló, KPMG Hungária Kft.
2011. évre vonatkozó megbízásáról, és új felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról. A közgyűlésen
megszavazott két új felügyelőbizottsági tag kinevezésének felügyeleti engedélyezése Asztalos László
esetében júniusban, míg Solymár Attila esetében a tárgynegyedévet követően, de a jelentés közzététele
előtt lezárult.

-

A Kibocsátó 2011. május 14. napjától a romániai fióktelepére új első számú vezetőt nevezett ki Csepeli
Sándor személyében, aki az életbiztosítói értékesítési hálózatok építésében, képzésében és
vezetésében szerzett több éves tapasztalatával járul hozzá a fióktelep sikeres működéséhez.

-

A Kibocsátó és a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára között a stratégiai
együttműködésről szóló megállapodás hatályba lépett, a szerződéses felek az együttműködésben rejlő
szinergiák minél hatékonyabb kiaknázása érdekében a közös munkát megkezdték. A nyugdípénztár
felvette a Pannónia Nyugdíjpénztár nevet, a jelentés közzétételének időpontjában pedig már a
cégbíróság bejegyezte az együttműködés keretében létrehozott befektetési szolgáltató és a
énztárszolgáltató társaságokat.

-

A Magyar Biztosítók Szövetségéből (MABISZ) a Kibocsátó június elsejével kilépett.

-

A Kibocsátó és a nem-életbiztosítási üzletággal foglalkozó leányvállalata, a CIG Pannónia Első Magyar
Általános Biztosító Zrt. a Gránit Bank Zrt.-vel háromoldalú stratégiai együttműködési megállapodást
kötött. Céljuk, hogy összehangolják tevékenységüket, lakossági és vállalati ügyfeleiknek közösen
nyújtsanak szolgáltatásokat. Az együttműködés keretében elsősorban prémium pénzügyi szolgáltatással,
bankkártyához-, jelzáloghitelhez kapcsoltan értékesíthető biztosítási csomagokkal, KKV vagyon- és
felelősségbiztosítási termék csomagokkal kívánnak megjelenni a piacon.

Az Igazgatóság sikeresnek értékeli a 2011. év első félévében elért eredményt, amely biztos alapot jelent az éves
célok eléréséhez. A Kibocsátó folytatta a belföldi és a külföldi befektetőkkel és üzleti partnerekkel a
tárgyalásokat, lehetséges együttműködési területeket keresve.
Budapest, 2011. augusztus 25.
CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
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2.

Pénzügyi kimutatások

A Kibocsátó konszolidált átfogó jövedelem kimutatásának fő sorai:
millió Ft
Megnevezés
Biztosítási díjak

2011.06.30
(A)

2010.12.31
(B)

2010.06.30
(C)

Változás %
(A)/(C)

12 350

24 536

8 098

153%

Viszontbiztosítóknak átadott díj

-12

-8

-3

429%

Díj- és jutalékbevételek befektetési
szerződésekből

215

255

177

122%

Befektetések bevétele (ráfordítása)

-1 883

1 225

678

-278%

226

251

82

275%

-2 749

-3 309

-1 561

176%

-2 259

-11 753

-3 258

69%

68

-110

-61

-113%

Díjak, jutalékok és egyéb szerzési
költségek

-5 182

-11 477

-4 027

129%

Igazgatási költségek

-2 354

-6 012

-1 192

198%

Adózott eredmény

-1 578

-6 400

-1 066

148%

-31

45

28

-108%

-1 609

-6 356

-1 038

155%

Egyéb működési bevételek
Kárfizetések és szolgáltatások, valamint
kárrendezési költségek
Biztosítástechnikai tartalékok és
befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosítási tartalékok nettó
állományváltozása
Befektetési szerződésekhez kapcsolódó
kötelezettségek valós érték változása

Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átfogó jövedelem
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A Kibocsátó konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásának fő sorai:
millió Ft
Megnevezés

2011.06.30
(A)

2010.12.31
(B)

2010.06.30
(C)

Változás %
(A)/(C)

Immateriális javak

622

633

478

130%

Ingatlanok, gépek és berendezések

334

260

163

205%

4 398

3 980

2 595

169%

Viszontbiztosító részesedése a
biztosítástechnikai tartalékokból

37

12

0

-

Értékesíthető pénzügyi eszközök

3 826

4 153

202

1898%

Befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítások szerződői javára végrehajtott
befektetések

20 918

18 795

10 940

191%

Pénzügyi eszközök – befektetési szerződések

750

929

703

107%

Közvetlen biztosítási szerződésből származó
és egyéb követelések

2 113

1 543

900

235%

331

122

235

141%

2 087

8 162

4 145

50%

35 416

38 589

20 360

174%

1 245

1 073

422

295%

20 918

18 795

10 939

191%

750

929

703

107%

4 598

4 038

4 047

114%

Kötelezettségek közvetlen biztosítási
ügyletekből

817

3 181

931

88%

Egyéb kötelezettségek és céltartalékok

501

2 422

1

67345%

28 829

30 438

17 043

169%

6 587

8 151

3 317

199%

Halasztott szerzési költségek

Egyéb eszközök és elhatárolások
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
Eszközök összesen
Biztosítástechnikai tartalékok
Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás
szerződői javára
Befektetési szerződések
Kölcsönök és pénzügyi viszontbiztosítás

Kötelezettségek összesen
NETTÓ ESZKÖZÖK
Jegyzett tőke

2 531

2 531

1 935

131%

Tőketartalék

15 937

15 937

6 309

253%

0

0

88

0%

28

14

-2

-1491%

-11 911

-10 333

-3 947

302%

6 541

8 150

3 317

197%

1

1

0

-

6 587

8 151

3 317

199%

Kedvezményes részvényvásárlás
Egyéb tartalékok
Eredménytartalék
A Társaság tulajdonosaira jutó saját
tőke
Ellenőrzést nem biztosító részesedések
Saját tőke összesen
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3.

A Kibocsátó pénzügyi helyzetének bemutatása – az EU által
befogadott pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) alapján
készített konszolidált, nem auditált 2011. évi első félévének
adatai

A Kibocsátó és leányvállalatai, melyek együtt a Csoportot alkotják, befektetési egységhez kötött életbiztosítás,
kockázati, vegyes életbiztosítás, kiegészítő biztosítás, illetve nem-életbiztosítás értékesítésével foglalkoznak.
A Csoport működésében továbbra is elsősorban az életbiztosítási tevékenység a meghatározó, ugyanakkor a
második negyedév folyamán tovább folytatódtak a Kibocsátó leányvállalatának, a CIG Pannónia Első Magyar
Általános Biztosító Zrt. tevékenységének megindításával kapcsolatos munkák. A Társaság az év folyamán tervezi
beindítani vagyon- és felelősségbiztosítási termékeinek értékesítését, az értékesítés felfutását 2011. év negyedik
negyedévére tervezi.
A Kibocsátó 2011. év első negyedévében hosszú távú stratégiai együttműködésről szándéknyilatkozatot írt alá a
Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztárával. A megállapodás a második negyedév során hatályba lépett,
a Nyugdíjpénztár felvette a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG partnerség tagja nevet. A szerződéses felek az
együttműködésben rejlő szinergiák minél hatékonyabb kiaknázása érdekében a közös munkát megkezdték,
amelynek eredményeképpen felállításra került egy stratégiaalkotó testület. A jelentés közzétételének
időpontjában a cégbíróság már bejegyezte az együttműködés keretében létrehozott befektetési szolgáltató és
pénztárszolgáltató társaságokat. Az együttműködéssel a Kibocsátó új szereplője a hazai magán és önkéntes
nyugdíjpénztári piacnak. A befektetési szolgáltató társaság létrehozásának célja, hogy a magán és önkéntes
nyugdíjpénztári vagyon, az élet- és nem-életbiztosítási tartalékok, a Kibocsátó saját tőkéje, a Csoporton belül
képződő egyéb források, és lehetőség szerint külső megbízásból érkező vagyonelemek befektetéseit végezze.
A Kibocsátó tevékenységét leginkább meghatározó társaság továbbra is a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.,
mint anyavállalat; a Csoport többi vállalatának tevékenysége egyelőre nem tekinthető jelentősnek.
A beszámolási időszakban a Csoport bruttó díjbevétele 12,350 milliárd Ft volt, amely az előző év azonos
időszaki bevételének 153%-a. Ebből 12,181 milliárd Ft a befektetéshez kötött életbiztosítások, 96 millió Ft a
hagyományos életbiztosítások, 73 millió Ft a nem-életbiztosítások bruttó díjbevétele. A 2011. év első félévében
értékesített szerződésekből származó bruttó díjbevétel a 4,555 milliárd Ft, amely 33%-os növekedés az előző év
hasonló időszakához képest. A korábbi években kötött szerződések megújításai esetében a díjnövekedés 157%os volt, a megújításokból származó féléves bruttó díjbevétel 3,515 milliárd Ft, szemben a 2010. év első
félévének 1,369 milliárd Ft-jával. Az eseti díjak 4,208 milliárd Ft-ot értek el, döntően a befektetési egységhez
kötött életbiztosításokból, ezzel 25%-kal növelve az előző év hasonló időszakában elért 3,372 milliárd Ft-os
eseti díjbevételt. Az életbiztosítási díjbevételen belül az eseti díjak 34%-os aránya a hazai piaci átlagnak
megfelelő.
A Kibocsátó által értékesített azon befektetési egységekhez kötött életbiztosításokat, amelyek az IFRS alapján
nem minősülnek biztosítási szerződésnek, a Kibocsátó befektetési szerződésnek minősíti. A befektetési
szerződésekhez kapcsolódóan a Kibocsátónak az időszakban 215 millió Ft díjbevétele keletkezett.
A 2011. év első félévében értékesített szerződéseinek állománydíja 4,777 milliárd Ft volt, amely 28%-kal haladja
meg az előző év azonos időszakának teljesítményét. A Kibocsátó növekedésének motorját továbbra is a
befektetési egységekhez kötött életbiztosítások értékesítése jelentette, de emellett növekedett a hagyományos
termékek értékesítése is.
A ráfordítások közötti legjelentősebb tétel a nettó tartalékváltozások és szolgáltatásokkal kapcsolatos
ráfordítások 4,940 milliárd Ft értékben, amelyből 2,191 milliárd Ft kapcsolódik a biztosítástechnikai tartalékok
növekedéséhez és 2,749 milliárd Ft szolgáltatások – elsősorban a befektetéshez kötött életbiztosítások
részleges- és teljes visszavásárlása tette ki – kifizetéséhez.
A befektetési eredmény 1,883 milliárd Ft vesztesége leginkább a távol-keleti és dél-amerikai befektetési alapok
gyenge teljesítményére vezethető vissza, amely tükrözi a második negyedévben ezen piacokon tapasztalt
tendenciákat.
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A Kibocsátó működési költsége az első félévben 7,537 milliárd Ft volt, amelyből 5,182 milliárd Ft szerzési
költség, 2,354 milliárd Ft igazgatási költség volt. A jutalékköltségek a díjbevétel dinamikus növekedésével
arányosan nőttek.
Az egyéb átfogó jövedelem az értékesíthető pénzügyi eszközök 31 millió Ft-os valós érték változását
tartalmazza.
A Kibocsátó mérlegfőösszege 35,416 milliárd Ft, pénzügyi helyzete stabil, kötelezettségeinek maradéktalanul
eleget tett. A saját tőke nagysága 2011. június 30-án 6,587 milliárd Ft, amely biztosítja a törvény által előírt
szolvenciát és a működőképességet.
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4.

Vezetői beszámoló

Az új életbiztosítások értékesítése továbbra is dinamikusan növekedett: a Kibocsátó 4,777 milliárd Ft éves
állománydíjú rendszeres díjas szerződést értékesített, melyből 4,691 milliárd Ft a befektetési egységhez kötött
életbiztosítások, míg 86 millió Ft a hagyományos életbiztosítások állománydíja.
Befektetéshez kötött életbiztosítások, új értékesítés*
2011.06.30
(A)

2010.12.31
(B)

2010.06.30
(C)

Változás %
(A)/(C)

Darab

8 190

17 268

7 142

115%

Állománydíj, millió Ft.

4 837

10 199

3 816

127%

* Az adatok tartalmazzák az IFRS szempontjából befektetési szerződésnek minősített befektetési egységhez kötött
életbiztosításokat is

A 2011. év első félévében összesen 11 119 db életbiztosítási szerződés került értékesítésre, amelyből 8 190 db
befektetési egységhez kötött életbiztosítás, míg 2 929 db hagyományos életbiztosítás. Az életbiztosítási piac
több mint kétharmadát kitevő befektetési egységhez kötött életbiztosítások darabszámában a Kibocsátó 15
százalékos, míg az éves állománydíjat tekintve 27 százalékos növekedést ért el, ami az átlagos éves biztosítási
díjak emelkedését is mutatja. A tárgyévi új értékesítéssel a Kibocsátó záró életbiztosítási szerződésállománya
36 971 darabra (ebből 31 316 db befektetési egységhez kötött életbiztosítás és 5 655 db hagyományos
életbiztosítási szerződés), záró állománydíja 19,067 milliárd forintra növekedett (ebből 18,850 milliárd Ft a
befektetési egységhez kötött életbiztosítások és 217 millió Ft a hagyományos életbiztosítások állománydíja).
Az életbiztosítási értékesítési csatornák diverzifikációja tovább javult, az éves állománydíjban tekintve a
BROKERNET Csoport által értékesített szerződések nagymértékű növekedése mellett a saját hálózat és az
alternatív hálózat volumene is növekedett: 2011 első félévében értékesített szerződésekre vonatkozóan a
BROKERNET Csoport termelésének aránya 70%, ebből 63% kapcsolódik a magyarországi-, és 7% a szlovákiai
értékesítéshez, a saját hálózat teljesítménye 10 százalékot, míg az egyéb értékesítési csatornák 20 százalékot
tettek ki.
Piaci részesedési mutatók (életbiztosítás)*
2011.06.30
millió
Ft

2010.12.31

Piaci
részesedé
s

millió
Ft

Piaci
részesedés

2009.12.31
millió
Ft

Piaci
részesedés

Befektetéshez kötött életbiztosítások
állománydíja, új értékesítés

4 837

-

10 199

24,0%

4 782

16,0%

Életbiztosítási ág állománydíja alapján,
új értékesítés

4 923

-

10 312

19,6%

4 828

11,6%

12 642

5,6%

25 807

5,8%

12 082

2,9%

Életbiztosítási ág díjbevétele alapján

* Jelen negyedéves jelentés készítésekor 2011. második negyedévre vonatkozó MABISZ piaci adatok csak a díjbevétel
tekintetében állnak rendelkezésre, az új értékesítés piaci részesedése emiatt nem került feltüntetésre a táblázatban.

A vonatkozó időszakban a Kibocsátó román fióktelepe által értékesített szerződések - euróban denominált
befektetéshez kötött életbiztosítások és a 2011 első negyedévben induló vegyes biztosítások - éves állománydíja
58 millió Ft. A Kibocsátó 2010 szeptemberében lépett be a szlovák piacra, ahol határon átnyúló szolgáltatás
formájában értékesíti életbiztosítási termékeit. A Kibocsátó Szlovákiában a BROKERNET Csoport szlovákiai
leányvállalatán keresztül euróban denominált befektetési életbiztosításokat értékesít. 2011. év első félévében
Szlovákiában 330 millió Ft éves állománydíjú szerződés került értékesítésre.
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A Kibocsátó leányvállalata a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. a negyedévben átvette a TIR
Biztosító Egyesület belföldi és nemzetközi fuvarozói felelősségbiztosítási szerződéseit, valamint
felelősségbiztosításait. Az átvett portfolió jelentősen megnövelte a nem-élet biztosító állományát (záró
biztosítási állomány összesen: 153 millió Ft, 2573 db szerződés). A 2011. év első félévére jutó díjbevétel 73
millió Ft, amelynek legnagyobb része az általános felelősség ágazathoz és az önjáró szárazföldi járműfelelősség
ágazathoz kapcsolódik. A biztosító összes költsége 198 millió Ft, melynek meghatározó része igazgatási költség.
A Kibocsátó tevékenységében meghatározó a befektetéshez kötött életbiztosítások magyarországi értékesítése,
amely továbbra is a növekedés meghatározó tényezője.
Az első féléves eredményeket tekintve a Kibocsátó tartja a 2011. üzleti évre meghatározott üzleti céljait, az
Igazgatóság a 35 milliárd forintos díjbevételi terv teljesítését várja. A hazai és szomszédos biztosítási piacok
jogszabályi környezetét tekintve jelentős változás nem valószínűsíthető, így a 2011. üzleti év második felére a
Kibocsátó nem számít olyan változásra a külső üzleti környezetben, mely veszélyeztetné működését, céljai
elérését.
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5.

Alkalmazottak száma, tulajdonosi struktúra

A Kibocsátó alkalmazottainak száma 2011. június 30-án 198 fő.
A Kibocsátó alaptőkéjének összetétele (2011. június 30.)
Részvénysorozat

Névérték (Ft/darab)

"A" sorozat
Alaptőke nagysága

Kibocsátott darabszám

Össznévérték (Ft)

40,-

63.283.203

2.531.328.120,-

-

-

2.531.328.120,-

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma (2011. június 30.)

Részvénysorozat

Kibocsátott
darabszám

"A" sorozat
Összesen:

63.283.203
63.283.203

Szavazati jogra
jogosító
részvények
darabszáma

Részvényen
-kénti
szavazati
jog

63.283.203
63.283.203

1
-

Összes
szavazati
jog

Saját
részvények
száma

63.283.203
63.283.203

0
0

A Kibocsátó tulajdonosi szerkezete (2011. június 30.)
Részvény darabszám
Belföldi magánszemély

Tulajdoni hányad

Szavazati jog

53 608 436

84,711 %

84,711 %

7 925 718

12,525 %

12,525 %

Külföldi magánszemély

293 736

0,464 %

0,464 %

Külföldi intézmény

581 365

0,918 %

0,918 %

Nem nevesített tétel

873 948

1,382 %

1,382 %

63 283 203

100 %

100 %

Belföldi intézmény

Összesen

A Kibocsátó a részvénykönyv vezetésével a KELER-t bízta meg. Amennyiben a tulajdonosi megfeleltetés során
van olyan számlavezető, amely ügyfeleinek tulajdonában van CIGPANNONIA részvény, azonban nem szolgáltat
adatot a részvényes(ek)re vonatkozóan, úgy az ily módon be nem azonosított részvények tulajdonosai „Nem
nevesített tétel” megnevezéssel szerepelnek a részvénykönyvben.
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A Kibocsátó befektetései
Név

Székhely

Kibocsátó
részesedése

1.

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító
Zrt.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

2.

CIG-Pannónia Tanácsadó Kft.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

100 %

3.

S.C. Tisia Expert SRL

133 Calea Serban Voda, Central
Business Park, Building E, 2nd Floor,
Section E 2.13, District 4, Bucharest,
Romania

100 %

4.

Pannónia PI-ETA Kegyeleti Szolgáltató Kft.

1033 Budapest, Flórián tér 1.

60 %

Tárgyidőszakban megjelent tájékoztatások
Dátum

Tárgy, rövid tartalom

2011.04.01.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2011.04.11.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2011. évi első negyedéves díjbevételéről

2011.04.19.

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. 2011. április 19. napján megtartott éves rendes közgyűlésének határozatai

2011.04.21.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről

2011.04.29.

Éves Jelentés

2011.05.02.

22/2011 (IV.19.) számú közgyűlési határozat

2011.05.02.

23/2011 (IV.19.) számú közgyűlési határozat

2011.05.02.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2011.05.06.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. romániai fióktelepe új első számú vezetőjének a
kinevezéséről

2011.05.18.

Negyedéves Jelentés

2011.05.18.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára
(VIT Nyugdíjpénztár) közötti stratégiai együttműködési megállapodás megkötéséről

2011.05.19.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről

2011.05.24.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára
közötti stratégiai együttműködési megállapodás hatályba lépéséről

2011.05.26.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. létesítő okirata módosításának bejegyzéséről

2011.05.27.

Összefoglaló Jelentés

2011.05.30.

Rendkívüli közzététel szándéknyilatkozat aláírásáról a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Gránit Bank Zrt.
között megkötendő stratégiai együttműködési megállapodásról

2011.06.01.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

2011.06.16.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. vezető állású személyének CIGPANNONIA részvénnyel
való ügyletéről

2011.06.17.

Rendkívüli közzététel a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. új felügyelőbizottsági tagjáról

2011.07.01.

Szavazati jogok száma, alaptőke nagysága a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt-nél

A közlemények megtalálhatók a Kibocsátó (www.cig.eu), a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen működő Részvénytársaság
(www.bet.hu), valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (www.kozzetetelek.hu) honlapján.
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6. Felelősségvállalási nyilatkozat
A Kibocsátó nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi második negyedéves jelentést könyvvizsgáló nem vizsgálta, a
2011. évi második negyedéves jelentés valós és megbízható képet ad a Kibocsátó és a konszolidációba bevont
vállalkozások eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és veszteségéről. Az
összevont vezetőségi jelentés megbízható képet ad a Kibocsátó, és a konszolidációba bevont vállalkozások
helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről.

Budapest, 2011. augusztus 25.

--------------------------------------Gaál Csaba
Vezérigazgató

Befektetői kapcsolattartás
Sándor Benedek, igazgató
investor.relations@cig.eu ; 061-437-66-52
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-------------------------------Kelemen Zsolt
Pénzügyi vezérigazgató-helyettes

