Budapest, 2015. március 17.

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjai és a részükre, e
minőségükben a 2014. üzleti évben nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli juttatások

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.; cégjegyzékszáma:
Cg.01-10-045857; a továbbiakban: „Társaság”) a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős
Társaságirányítási Ajánlásaiban (A 2.7.7. pont) foglaltaknak eleget téve ezúton teszi közzé az
igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint az igazgatósági és felügyelőbizottsági
tagoknak e minőségükben a 2014. üzleti évben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatást,
tagonként és a juttatás jogcíme szerint részletezve.
Név

A Társaságban
betöltött tisztség

A 2014. üzleti évben
nyújtott pénzbeli
juttatás és jogcíme

A 2014. üzleti évben
nyújtott nem pénzbeli
juttatás és jogcíme

Az
igazgatóság
tagjaként/elnökeként
nem részesült pénzbeli
juttatásban

Az
igazgatóság
tagjaként/elnökeként
nem részesült nem
pénzbeli juttatásban

1.

Dr. Csurgó Ottó

Az igazgatóság tagja
2012. április 19.
napjától.
Az
igazgatóság elnöke
2013. április 18.
napjától 2014. január
6. napjáig.

2.

Dr. Király Mária

igazgatóság Az igazgatóság tagjai
Az
igazgatóság Az
tagjaként/elnökeként
nem részesültek nem
tagja 2013. június
bruttó
300.000,HUF
pénzbeli juttatásban
6. napjától. Az
igazgatóság elnöke tiszteletdíjban részesült
2014.
január
6.
napjától.

3.

Barta Miklós

Az igazgatóság tagja Az
igazgatóság Az igazgatóság tagjai
2012. augusztus 16. tagjaként nem részesült nem részesültek nem
napjától.
pénzbeli juttatásban
pénzbeli juttatásban

4.

Dr. Kádár
Gabriella

5.

Dr. Mikó Gyula

Az
igazgatóság
tagja
2012.
augusztus
16.
napjától.
Az
igazgatóság
tagja 2013. június
6. napjától.

6.

Horváth Gergely
Domonkos

Az
igazgatóság Az igazgatóság tagjai
tagjaként nem részesült nem részesültek nem
pénzbeli juttatásban
pénzbeli juttatásban
Az
igazgatóság Az igazgatóság tagjai
tagjaként
bruttó nem részesültek nem
1.800.000,HUF pénzbeli juttatásban
tiszteletdíjban részesült

igazgatóság Az igazgatóság tagjai
Az
igazgatóság Az
bruttó nem részesültek nem
tagja 2013. június tagjaként
1.200.000,HUF pénzbeli juttatásban
6. napjától
tiszteletdíjban részesült

7.

8.

9.

Dr. Bayer József

Dr. Asztalos
László György

Fekete Imréné

10. Ormándi Sándor

11. Dr. Bogdánffy
Péter

12. Papp István

A
felügyelőbizottság
tagja 2010. március
8. napjától 2015.
március 8.napjáig.
A javadalmazási-és
jelölő
bizottság
elnöke.

A
felügyelőbizottság
tagjaként/elnökeként,
valamint
a
javadalmazási-és jelölő
bizottság
elnökeként
mindösszesen bruttó 0,HUF
tiszteletdíjban
részesült

A

felügyelőbizottság/

A
felügyelőbizottság
tagja 2011. június
6. napjától.
Az audit bizottság,
valamint
a
javadalmazási- és
jelölő
bizottság
tagja.
A
felügyelőbizottság
tagja 2012. április
19. napjától.
Az audit bizottság
elnöke.

A
felügyelőbizottság A
felügyelőbizottság
/audit
bizottság/ /audit
bizottság/

A
felügyelőbizottság
tagja 2012. április
19. napjától.
Az audit bizottság,
valamint
a
javadalmazási- és
jelölő
bizottság
tagja.
A
felügyelőbizottság
tagja 2013. június
6. napjától

A felügyelőbizottság/ A
audit
bizottság/ felügyelőbizottság/audit
javadalmazásiés bizottság/

A
felügyelőbizottság
tagjaként mindösszesen
bruttó 1.000.000,- HUF
tiszteletdíjban részesült

A
felügyelőbizottság
tagjai nem részesültek
nem
pénzbeli
juttatásban

A
felügyelőbizottság
tagja 2014. május
27. napjától.
Az audit bizottság
tagja.

A
felügyelőbizottság/audit
bizottság
tagjaként
mindösszesen
bruttó
800.000,HUF
tiszteletdíjban részesült

A
felügyelőbizottság/audit
bizottság tagjai nem
részesültek
nem
pénzbeli juttatásban

javadalmazásiés
jelölő bizottság tagjai
nem részesültek nem
pénzbeli juttatásban

javadalmazásiés javadalmazásiés
jelölő
bizottság jelölő bizottság tagjai
tagjaként mindösszesen nem részesültek nem
bruttó 2.500.000,- HUF pénzbeli juttatásban
tiszteletdíjban részesült

A
felügyelőbizottság
tagjaként
/audit
bizottság
elnökeként
mindösszesen
bruttó
2.500.000,HUF
tiszteletdíjban részesült

jelölő

A
felügyelőbizottság/audit
bizottság tagjai nem
részesültek
nem
pénzbeli juttatásban

bizottság javadalmazási-

és

tagjaként mindösszesen jelölő bizottság tagjai
bruttó 2.600.000,- HUF nem részesültek nem
tiszteletdíjban részesült pénzbeli juttatásban
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