A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJÉN SZEREPLŐ ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS
ELŐTERJESZTÉSEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS A NAPIRENDI PONTOKKAL
KAPCSOLATOS HATÁROZATI JAVASLATOK

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.
2017. SZEPTEMBER 15. NAPJÁN TARTANDÓ
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE

A Közgyűlés időpontja: 2017. szeptember 15. (péntek), 10:00 óra
A Közgyűlés helyszíne: a Társaság székhelye
(címe: 1033 Budapest, Flórián tér 1.)

Tisztelt Részvényeseink!
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága 2017. szeptember 15.
napján 10:00 órára hívta össze a Társaság rendkívüli Közgyűlését, amelynek napirendjét a Társaság
alapszabálya VIII. fejezetének 8. pontjában meghatározott módon közzétett közgyűlési meghívó
hirdetménye tartalmazza. A közgyűlési meghívó hirdetménye 2017. augusztus 15. napján (kedden)
jelent meg a Társaság honlapján (www.cigpannonia.hu), a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett
honlapon (www.kozzetetelek.hu) és a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu).
A hirdetmény közzétételét követően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
3:259. § (2) bekezdés alapján a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jogát egy
részvényes sem gyakorolta.
Az Igazgatóság a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi a napirendi pontokkal
összefüggésben javasolt határozati javaslatokat.
Az Igazgatóság által összehívott közgyűlés napirendje:
Napirend
i pont
száma
1 a)
1 b)
1 c)
1 d)
2 a)
2 b)
2 c)
2 d)
3)

4 a)
4 b)
4 c)

Napirendi pont
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos audit
bizottsági jelentés megtárgyalása
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos
felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójáról

kapcsolatos

A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és
vagyonleltárával kapcsolatos audit bizottsági jelentés megtárgyalása
A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és
vagyonleltárával kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és
vagyonleltárával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegéről és
vagyonleltáráról
Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselői részére adható felmentvény
tárgyában
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény
szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos audit bizottsági jelentés megtárgyalása
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény
szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény
szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
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4 d)

5 a)
5 b)
5 c)
5 d)
6 a)
6 b)
6 c)
6 d)

Döntés a Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli
törvény szerinti közbenső mérlegéről, illetve az erről szóló könyvvizsgálói jelentésről, és az
osztalékelőleg fizetésére vonatkozó javaslatról
A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló audit
bizottsági jelentés megtárgyalása
A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Döntés a Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról
A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
audit bizottsági jelentés megtárgyalása
A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
Döntés a Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról,
illetve az erről szóló könyvvizsgálói jelentésről

7)

Tájékoztatás a Társaság által kibocsátott, "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények "A"
sorozatú törzsrészvényekké történt átalakulásáról

8)

Döntés az alaptőke tőkekivonás céljából, 8 000 000 Ft-tal történő leszállításáról, az „A”
sorozatú törzsrészvények darabszámának 200 000 darabbal történő csökkentésével

9)

Döntés az alaptőke tőkekivonás céljából, 5 333 320 Ft-tal történő leszállításáról, az „A”
sorozatú törzsrészvények darabszámának 133 333 darabbal történő csökkentésével

10)

Döntés felügyelőbizottsági tag megválasztásáról

A jelen dokumentum a közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések
összefoglalóját és az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat tartalmazza,
amelyek áttanulmányozását követően Tisztelt Részvényeseink részletes tájékoztatást kapnak a
Társaság rendkívüli közgyűlésén megtárgyalásra kerülő kérdésekről. A határozatképtelenség miatt
megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési
összefoglalók alapján és ugyanezen határozati javaslatokkal.
A határozati javaslatokhoz kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a Társaság
honlapjáról:
https://www.cigpannonia.hu/befektetok/esemenyek
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A Társaság rendkívüli közgyűlésén és a megismételt közgyűlésen való részvétel részletes feltételeit a
közgyűlési meghívó hirdetménye tartalmazza.
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1. NAPIRENDI PONT
A PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. TEVÉKENYSÉGÉT LEZÁRÓ BESZÁMOLÓJA
1. NAPIRENDI PONT
A) ALPONT
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységét lezáró beszámolójával kapcsolatos audit
bizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Pannónia Életbiztosító Zrt. 2017. június
30-i fordulónapra vonatkozó, tevékenységet lezáró beszámolójáról szóló audit bizottsági jelentéssel,
amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 1/A. Mellékleteként kerül csatolásra. Tekintettel arra,
hogy a Pannónia Életbiztosító Zrt. 2017. június 30. napján a Társaságba történő beolvadással
megszűnt, a tevékenység lezárásával kapcsolatos dokumentumokat a Társaság közgyűlése fogadja el.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az audit bizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság az 1. napirendi pont a) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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1. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységét lezáró beszámolójával kapcsolatos
felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Pannónia Életbiztosító Zrt. 2017. június
30-i mérlegfordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójáról szóló felügyelőbizottsági
jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 1/B. Mellékleteként kerül csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem
kell, az igazgatóság az 1. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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1. NAPIRENDI PONT
C) ALPONT
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységét lezáró beszámolójával kapcsolatos
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Pannónia Életbiztosító Zrt. 2017. június
30-i mérlegfordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójáról szóló könyvvizsgálói
jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 1/C. Mellékleteként kerül csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a könyvvizsgáló ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság az 1. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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1. NAPIRENDI PONT
D) ALPONT
Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységét lezáró beszámolójáról
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés magában foglalja a Pannónia Életbiztosító Zrt.
2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos
döntést. A beszámoló jelen dokumentum elválaszthatatlan 1/D Mellékleteként kerül csatolásra. Az
Igazgatóság előterjesztése továbbá, hogy a Pannónia Életbiztosító Zrt. a 2017. június 30. napjáig
terjedő időszakban keletkezett vesztesége kerüljön átvezetésre az eredménytartalékába.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés elfogadja a Pannónia Életbiztosító Zrt. auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a
2017. június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolóját és üzleti jelentését
14 670 895 ezer forint mérlegfőösszeggel és 209 564 forint adózott veszteséggel.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a 2017. június 30. napjáig terjedő időszakban keletkezett
veszteség - mérleg szerinti negatív adózott eredmény - kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba.
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2. NAPIRENDI PONT
A PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ ZRT. MINT BEOLVADÓ TÁRSASÁG VÉGLEGES
VAGYONMÉRLEGÉVEL ÉS VAGYONLELTÁRÁVAL KAPCSOLATOS JELENTÉSEK
MEGTÁRGYALÁSA
2. NAPIRENDI PONT
A) ALPONT
Pannónia Életbiztosító Zrt. mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és
vagyonleltárával kapcsolatos audit bizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Pannónia Életbiztosító Zrt. 2017. június
30-i mérlegfordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló audit
bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/A. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az audit bizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság az 2. napirendi pont a) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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2. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT
Pannónia Életbiztosító Zrt. mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és
vagyonleltárával kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Pannónia Életbiztosító Zrt. 2017. június
30-i mérlegfordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/B. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem
kell, az igazgatóság az 2. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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2. NAPIRENDI PONT
C) ALPONT
Pannónia Életbiztosító Zrt. mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és
vagyonleltárával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Pannónia Életbiztosító Zrt. 2017. június
30-i mérlegfordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 2/C. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a könyvvizsgáló ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság az 2. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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2. NAPIRENDI PONT
D) ALPONT
Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt. mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegéről
és vagyonleltáráról
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Pannónia Életbiztosító Zrt. 2017. június
30. terjedő időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával, amely a jelen
dokumentum elválaszthatatlan 2/D. Mellékleteként kerül csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés elfogadja a Pannónia Életbiztosító Zrt. mint beolvadó társaság 2017. június 30-i
mérlegfordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, amelben az eszközök és források
egyező vgösszege 14 670 895 Ft, a jegyzett tőke értéke 1 170 000 ezer forint, a saját tőke értéke 811 254
forint.
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3. NAPIRENDI PONT
Döntés a Pannónia Életbiztosító Zrt. vezető tisztségviselői részére adható felmentvény
tárgyában
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A Pannónia Életbiztosító Zrt. Alapszabálya és a Ptk. 3:117. §-ának (1) bekezdésével összhangban a
Társaság rendkívüli közgyűlése a vezető tisztségviselő kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg
dönt az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény
megadásáról. A felmentvény megadásával a közgyűlés igazolja, hogy az igazgatóság tagjai az értékelt
időszakban, azaz a 2017. június 30. napjáig terjedő időszakban munkájukat a Pannónia Életbiztosító
Zrt. érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés a Pannónia Életbiztosító Zrt. Alapszabálya és a Ptk 3:117. § (1) bekezdése alapján elfogadja a
Pannónia Életbiztosító Zrt. igazgatóságának a 2017. június 30. napjáig terjedő időszakban végzett munkáját,
és megadja az igazgatósági tagok részére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. §-ának
(1) bekezdése szerinti felmentvényt. A Közgyűlés a felmentvény megadásával igazolja, hogy az igazgatóság
tagjai az értékelt időszakban munkájukat a Pannónia Életbiztosító Zrt. érdekeinek elsődlegességét szem
előtt tartva végezték.
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4. NAPIRENDI PONT
A TÁRSASÁG 2017. JÚNIUS 30-I MÉRLEGFORDULÓNAPRA VONATKOZÓ,
MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI KÖZBENSŐ MÉRLEGÉVEL
KAPCSOLATOS JELENTÉSEK MEGTÁRGYALÁSA
4. NAPIRENDI PONT
A) ALPONT
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény
szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos audit bizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2017. június 30. terjedő
időszakra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos audit
bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 4/A. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az audit bizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság a 4. napirendi pont a) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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4. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény
szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2017. június 30-ig terjedő
időszakra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos
felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 4/B. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem
kell, az igazgatóság a 4. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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4. NAPIRENDI PONT
C) ALPONT
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény
szerinti közbenső mérlegével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2017. június 30-ig terjedő
időszakra vonatkozó magyar számviteli törvény szerinti közbenső mérlegéről szóló könyvvizsgálói
jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 4/C. Mellékleteként kerül csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem
kell, az igazgatóság a 4. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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4. NAPIRENDI PONT
D) ALPONT
Döntés a Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli
törvény szerinti közbenső mérlegéről és az osztalékelőleg fizetésére vonatkozó
javaslatról
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés magában foglalja egyrészt a Társaság 2017. június
30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti közbenső mérlegével
kapcsolatos döntést. A közbenső mérleg a jelen dokumentum elválaszthatatlan 4/D Mellékleteként
kerül csatolásra.
A közbenső mérleg a Közgyűlés általi elfogadására a Társaság által kibocsátott „B” és „C” sorozatú
kamatozó részvények után, az utolsó kamatperidóusra járó kamat kifizetéséhez van szükség, a
Társaság 11/2012. (IV. 19.) számú közgyűlési határozatával összhangban.
A kamatozó részvények után járó kamat vonatkozásában az utolsó kamatperiódus 2016. szeptember
15. napjától 2017. szeptember 11. napjáig tart. Az Szja. törvény alapján a kamatozó részvény kamata
osztalékelőlegnek minősül, és a Ptk. 3:263. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az utolsó
kamatperiódus után járó kamat kifizetésére két egymás követő beszámoló elfogadása közötti
időszakban akkor van lehetőség, ha a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a társaság
rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel, és a kifizetés nem haladja meg a közbenső
mérlegben kimutatott adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék összegét, továbbá a
társaság helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken az alaptőke összege alá.
Osztalékelőleg fizetéséről az igazgatóság javaslata alapján, a felügyelőbizottság jóváhagyásával lehet
határozni.
Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Társaság a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvényei után járó,
utolsó kamatperiódusra vonatkozóan a kamatozó részvények utáni kamatfizetési kötelezettségének
tegyen eleget.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés elfogadja a Társaság auditált, magyar számviteli törvény szerinti egyedi, a 2017. június 30.
napjáig terjedő időszakra vonatkozó közbenső mérlegét 73 212 503 ezer forint mérlegfőösszeggel és 6 998
656 ezer forint saját tőkével.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság a „B” és „C” sorozatú kamatozó részvényei után járó, utolsó
kamatperiódusra vonatkozóan a kamatozó részvények utáni kamatfizetési kötelezettségének tegyen eleget.
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5. NAPIRENDI PONT
A TÁRSASÁG MINT ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGÉRŐL ÉS
VAGYONLELTÁRÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK MEGTÁRGYALÁSA
5. NAPIRENDI PONT
A) ALPONT
A Társaság mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
audit bizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság, mint átvevő társaság 2017.
június 30. terjedő időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló audit
bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 5/A. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az audit bizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság az 5. napirendi pont a) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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5. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT
A társaság mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság, mint átvevő társaság 2017.
június 30. terjedő időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 5/B. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem
kell, az igazgatóság az 5. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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5. NAPIRENDI PONT
C) ALPONT
A társaság mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság, mint átvevő társaság 2017.
június 30. terjedő időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 5/C. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a könyvvizsgáló ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság az 5. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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5. NAPIRENDI PONT
D) ALPONT
Döntés a társaság mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság 2017. június 30. terjedő
időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával, amely a jelen dokumentum
elválaszthatatlan 5/D. Mellékleteként kerül csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés elfogadja a Társaság mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 73 212 503 ezer forint, a jegyzett tőke értéke 2 606 574 ezer
forint, a saját tőke értéke 6 998 656 ezer forint.
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6. NAPIRENDI PONT
A TÁRSASÁG MINT JOGUTÓD TÁRSASÁG VÉGLEGES VAGYONMÉRLEGÉRŐL ÉS
VAGYONLELTÁRÁRÓL SZÓLÓ JELENTÉSEK MEGTÁRGYALÁSA
6. NAPIRENDI PONT
A) ALPONT
A társaság mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
audit bizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság, mint jogutód társaság 2017.
június 30. terjedő időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló audit
bizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 6/A. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek az audit bizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság a 6. napirendi pont a) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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6. NAPIRENDI PONT
B) ALPONT
A társaság mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság, mint jogutód társaság 2017.
június 30. terjedő időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 6/B. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a felügyelőbizottság ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem
kell, az igazgatóság a 6. napirendi pont b) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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6. NAPIRENDI PONT
C) ALPONT
A társaság mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
könyvvizsgálói jelentés megtárgyalása
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság, mint jogutód társaság 2017.
június 30. terjedő időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentéssel, amely a jelen dokumentum elválaszthatatlan 6/C. Mellékleteként kerül
csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésnek a könyvvizsgáló ezen jelentéséről külön határozatot hoznia nem kell,
az igazgatóság a 6. napirendi pont c) alpontjával kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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6. NAPIRENDI PONT
D) ALPONT
Döntés a társaság mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A jelen napirendi ponttal kapcsolatos előterjesztés azonos a Társaság, mint jogutód társaság 2017.
június 30. terjedő időszakra vonatkozó végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával, amely a jelen
dokumentum elválaszthatatlan 6/D. Mellékleteként kerül csatolásra.
HATÁROZATI JAVASLAT
A Közgyűlés elfogadja a Társaság mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegét és vagyonleltárát, amelyben
az eszközök és források egyező végösszege 87 774 507 ezer forint, a jegyzett tőke értéke 2 606 574 ezer
forint, a saját tőke értéke 7 720 959 ezer forint.
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7. NAPIRENDI PONT
Tájékoztatás a Társaság által kibocsátott, "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények
"A" sorozatú törzsrészvényekké történt átalakulásáról
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
A Társaság 2012. április 19. napján megtartott közgyűlése "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények
kibocsátásról határozott. Ennek alapján a részvényesek tulajdonában jelenleg összesen 1 150 367 db
(azaz egymillió-egyszázötvenezer-háromszázhatvanhét darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító,
egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "B" sorozatú kamatozó
részvény, valamint 730 772 db (azaz hétszázharmincezer-hétszázhetvenkettő darab) dematerializált,
szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "C"
sorozatú kamatozó részvény áll.
A Társaság 2012. augusztus 16. napján megtartott rendkívüli közgyűlése – 2017. szeptember 11-i
hatállyal – döntött a fenti, "B" és "C" sorozatú kamatozó részvények átalakításáról dematerializált,
szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A"
sorozatú törzsrészvénnyé. Az átalakítás eredményeképpen a "B" sorozatú és a "C" sorozatú
kamatozó részvények 2017. szeptember 11-én megszűntek, és kivétel nélkül "A" sorozatú
törzsrészvénnyé alakultak át.
Az igazgatóság ezúton tájékoztatja a tisztelt részvényeseket, hogy 2017. szeptember 11-i hatállyal
(azaz az átalakítással egyidejűleg) a Társaság alapszabályának a kamatozó részvényekre vonatkozó
valamennyi rendelkezése [így különösen valamennyi rendelkezésben a kamatozó részvényekre vagy az
azokat tulajdonban tartó személyekre vonatkozó utalás, az alapszabály VI. fejezetének 1. pontjában (a
Társaság alaptőkéjének összege), VI. fejezetének 2. pontjában (a Társaság alaptőkéjét alkotó
részvények felsorolása), valamint VII. fejezetének 1. pontjában (a részvényeseket a közgyűlésen
megillető szavazati jog meghatározása) a kamatozó részvényekre történő utalás, valamint a VI/B.
fejezet (A kamatozó részvények)] hatályát vesztette. Ezen alapszabály-módosításhoz a közgyűlés
további döntése nem szükséges, annak lehetőségét ugyanis egy korábbi közgyűlési határozat
teremtette meg. A Társaság alapszabályának az átalakításra tekintettel szükségessé váló
hatályosításának, illetve egységes szerkezetbe foglalásának elvégzése az igazgatóság hatáskörébe
tartozik.
HATÁROZATI JAVASLAT
Az igazgatóság a 7. napirendi ponttal kapcsolatban nem terjeszt elő határozati javaslatot.
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8. NAPIRENDI PONT

Döntés az alaptőke tőkekivonás céljából, 8 000 000 Ft-tal történő leszállításáról,
az „A” sorozatú törzsrészvények darabszámának 200 000 darabbal történő
csökkentésével
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

A Társaság igazgatósága akként tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a Társaság igazgatósága – a
rendelkezésére álló, vonatkozó és érvényes felhatalmazás alapján – 2017. augusztus 23. napján
megvásárolt 200 000 db dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven
magyar forint) névértékű, névre szóló, "C" sorozatú kamatozó részvényt.. Ezen részvények 2017.
szeptember 11. napján automatikusan törzsrészvénnyé kerülnek átalakításra.
A Társaság tőkeszerkezetének optimalizálása érdekében a Társaság igazgatósága javasolja a
Közgyűlésnek, hogy a fenti, a Társaság tulajdonába kerülő saját részvények – a megszerzésüket
követően haladéktalanul – kerüljenek bevonásra, és ezáltal a Társaság alaptőkéje kerüljön leszállításra.
Figyelemmel arra a tényre, hogy a saját részvények megszerzése előreláthatólag két lépcsőben
történik, ezért a megszerzendő részvények bevonása tekintetében külön-külön közgyűlési
határozatok elfogadása szükséges.
A fentiekre tekintettel a Társaság igazgatósága elsőként – a jelen napirendi pont keretében – javasolja
a Társaság alaptőkéjének leszállítását, amelynek során a Társaság 200 000 db (azaz kettőszázezer
darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint)
névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvénye bevonására kerül sor. A részvénybevonás
ellenében a részvényesek javára kifizetés nem történik.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5) bekezdésében, és a Társaság
alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint a dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként
40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvények
tulajdonosainak külön is szükséges az alaptőke-leszállításához hozzájárulniuk.
HATÁROZATI JAVASLATOK

„A Közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar
forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához
ezennel hozzájárulásukat adják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5)
bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint.”
„A Közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alaptőkéjének összesen 8 000 000 Ft (azaz nyolcmillió
magyar forint) összeggel történő, tőkekivonási célú leszállítását. Az alaptőke-leszállítást a Társaság olyan
módon hajtja végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 200 000 db (azaz kettőszázezer darab)
dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre
szóló, "A" sorozatú törzsrészvényt bevonja (azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények
darabszámának csökkentése).
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (4) bekezdése alapján a Közgyűlés
rögzíti, hogy – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – a Társaság alapszabályának VI/1.
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pontja akként módosul, hogy a Társaság alaptőkéjének összege 8 000 000 Ft (azaz nyolcmillió forint)
összeggel csökken. Ezen túlmenően a Közgyűlés rögzíti, hogy – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése
esetén – a Társaság alapszabályának VI/2. pontja akként módosul, hogy a dematerializált, szavazati jogot
biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvények
darabszáma összesen 200 000 darabbal csökken.
Az alaptőke-leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti. A Közgyűlés ezennel
felhatalmazza a Társaság igazgatóságát az alaptőke-leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával
kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben
meghatározott teendők ellátására.”
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9. NAPIRENDI PONT
Döntés az alaptőke tőkekivonás céljából, 5 333 320 Ft-tal történő leszállításáról,
az „A” sorozatú törzsrészvények darabszámának 133 333 darabbal történő
csökkentésével
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA

Az előző – 8. – napirendi pontban részletesen kifejtett érvekre tekintettel a Társaság igazgatósága a
jelen napirendi pont keretében is a Társaság alaptőkéjének leszállítását javasolja a Közgyűlésnek. Az
alaptőke leszállítása során a Társaság által várhatóan megszerzésre kerülő, kamatozó részvényekből
átalakított, 133 333 db (azaz százharmincezer-háromszázharminchárom darab) dematerializált,
szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A"
sorozatú törzsrészvénye bevonására kerülne sor. A részvénybevonás ellenében a részvényesek javára
kifizetés nem történne. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5)
bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint a dematerializált,
szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A"
sorozatú törzsrészvények tulajdonosainak külön is szükséges az alaptőke-leszállításához
hozzájárulniuk.
Figyelemmel arra a tényre, hogy – az előző napirendi pontban foglaltakkal ellentétben – a fenti
részvények egyelőre nincsenek a Társaság tulajdonában, ezért a Társaság igazgatósága azt javasolja a
Közgyűlésnek, hogy feltételes hatályú határozat kerüljön meghozatalra, amely csak akkor lépne
hatályba, ha a fentiekben megjelölt részvényeket a Társaság ténylegesen megszerzi.
HATÁROZATI JAVASLATOK

„A Közgyűlésen jelenlévő, dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar
forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvények tulajdonosai az alaptőke tervezett leszállításához
ezennel hozzájárulásukat adják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (5)
bekezdésében, és a Társaság alapszabályának XII/9. pontjában foglaltak szerint.”
„A Közgyűlés ezennel elhatározza a Társaság alaptőkéjének összesen 5 333 320 Ft (azaz ötmilliószázharmincháromezer-háromszázhúsz magyar forint) összeggel történő, tőkekivonási célú leszállítását. Az
alaptőke-leszállítást a Társaság olyan módon hajtja végre, hogy a Társaság tulajdonában álló, 133 333 db
(azaz százharmincháromezer-háromszázharminchárom darab) dematerializált, szavazati jogot biztosító,
egyenként 40,- Ft (azaz negyven magyar forint) névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvényt bevonja
(azaz az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények darabszámának csökkentése).
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:309. §-ának (4) bekezdése alapján a Közgyűlés
rögzíti, hogy – az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – a Társaság alapszabályának VI/1.
pontja akként módosul, hogy a Társaság alaptőkéjének összege 5 333 320 Ft (azaz ötmilliószázharmincháromezer-háromszázhúsz forint) összeggel csökken. Ezen túlmenően a Közgyűlés rögzíti, hogy
– az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén – a Társaság alapszabályának VI/2. pontja akként
módosul, hogy a dematerializált, szavazati jogot biztosító, egyenként 40 Ft (azaz negyven magyar forint)
névértékű, névre szóló, "A" sorozatú törzsrészvények darabszáma összesen 133 333 darabbal csökken.
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Az alaptőke-leszállítás a Társaság részvényeseinek részvénytulajdonát nem érinti. A Közgyűlés ezennel
felhatalmazza a Társaság igazgatóságát az alaptőke-leszállítás (részvénybevonás) végrehajtásával
kapcsolatos feladatok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben
meghatározott teendők ellátására.”
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10. NAPIRENDI PONT
Döntés felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról
AZ ELŐTERJESZTÉS ÖSSZEFOGLALÓJA
Társaságnál legalább három és legfeljebb tíz tagból álló felügyelőbizottság működik, amelynek tagjait a
közgyűlés választja meg legfeljebb öt éves időtartamra, illetve hívja vissza.
Az Igazgatóság szükségesnek látja a létszám bővítését további egy fővel. A jelölések során az
Igazgatóság a Javadalmazási és Jelölő Bizottságnak az irányító és felvigyázó testületek jelölésére
vonatkozó irányelveinek figyelembe vételével járt el. A jelölés fő szempontja az volt, hogy a felvigyázó
testület tagjai összességükben rendelkezzenek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel a hatékony és
szakszerű ellenőrzési funkciókat el tudják látni.
Az Igazgatóság az aktív részvényesi közreműködés és jelölési javaslat alapján Veisz Ákos
megválasztását javasolta. Az Igazgatóság előterjesztése, hogy a Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank
vonatkozó engedélyének megadása függvényében, illetve hatályával – 5 (azaz öt) évi időtartamra
időtartamra válassza meg Veisz Ákost a Társaság felügyelőbizottságának tagjává.
A jelöltek szakmai tapasztalatára és kompetenciáira vonatkozó információkat az Igazgatóság a
határozati javaslat mellékletében hozza nyilvánosságra, amely jelen dokumentum elválaszthatatlan10.
számú mellékletét képezik.
HATÁROZATI JAVASLATOK
A Közgyűlés – a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó engedélye megadásának függvényében illetve hatályával –
5 (azaz öt) éves időtartamra a Társaság felügyelőbizottsági tagjává választja Veisz Ákost
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MELLÉKLETEK
A határozati javaslatokhoz kapcsolódó dokumentumok letölthetőek a Társaság
honlapjáról:
https://www.cigpannonia.hu/befektetok/esemenyek
1/A MELLÉKLET
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos audit bizottsági
jelentés
1/B MELLÉKLET
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos felügyelőbizottsági
jelentés
1/C MELLÉKLET
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolójával kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés
1/D MELLÉKLET
A Pannónia Életbiztosító Zrt. tevékenységet lezáró beszámolója
2/A MELLÉKLET
A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával
kapcsolatos audit bizottsági jelentés
2/B MELLÉKLET
A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával
kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés
2/C MELLÉKLET
A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlegével és vagyonleltárával
kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés
2/D MELLÉKLET
A Pannónia Életbiztosító Zrt., mint beolvadó társaság végleges vagyonmérlege és vagyonleltára
4/A MELLÉKLET
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti
közbenső mérlegével kapcsolatos audit bizottsági jelentés
4/B MELLÉKLET
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti
közbenső mérlegével kapcsolatos felügyelőbizottsági jelentés
4/C MELLÉKLET
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti
közbenső mérlegével kapcsolatos könyvvizsgálói jelentés
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4/D MELLÉKLET
A Társaság 2017. június 30-i mérlegfordulónapra vonatkozó, magyar számviteli törvény szerinti
közbenső mérlege
5/A MELLÉKLET
A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló audit bizottsági
jelentés
5/B MELLÉKLET
A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentés
5/C MELLÉKLET
A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló könyvvizsgálói
jelentés
5/D MELLÉKLET
A Társaság, mint átvevő társaság végleges vagyonmérlege és vagyonleltára
6/A MELLÉKLET
A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló audit
bizottsági jelentés
6/B MELLÉKLET
A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló
felügyelőbizottsági jelentés
6/C MELLÉKLET
A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonmérlegéről és vagyonleltáráról szóló könyvvizsgálói
jelentés
6/D MELLÉKLET
A Társaság, mint jogutód társaság végleges vagyonmérlege és vagyonleltára
10. MELLÉKLET
Felügyelőbizottsági tagjelölt szakmai ismertetője
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