
 
 

 
              
 

 

1 / 1 

Közzététel Közgyűlésen meghozott határozatokról 

MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI ZRT. 
1062 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 105. 
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01 – 10 – 047536 

TEV. ENGEDÉLY SZÁMA: H-EN-III-8/2013 

A Magyar Posta Befektetési Zrt. közzététele a  

Bszt. 123.§ (1) g) pontja és a (3) bekezdés alapján 

 

A Magyar Posta Befektetési Zrt. (1062 Budapest, Andrássy út 105.; tevékenységi engedély száma: H-EN-III- 8/2013; 
cégjegyzékszám: 01-10-047536; a továbbiakban: „Társaság”) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei 
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 
123. § (1) bekezdés g) pontja és a (3) bekezdés alapján közzéteszi, hogy a Társaság 2017. március 8. napján 
megtartott rendes Közgyűlésén a Magyar Posta Befektetési Zrt. tulajdonosai az alábbi tárgyakban határoztak: 

1/2017. (III.8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elfogadta a Társaság 2016. évre vonatkozó, magyar 

számviteli szabályok szerinti Üzleti jelentését, valamint a magyar számviteli szabályok szerinti beszámolóját (Mérleg, 

Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet), továbbá a Könyvvizsgáló jelentését.  

A Közgyűlés a Társaság üzleti tevékenységének eredményét -152.322 ezer Ft, adózás előtti eredményét -147.369 

ezer Ft, adózott eredményét -147.369 ezer Ft, mérlegfőösszegét 3.850.108 ezer Ft összegben állapította meg azzal, 

hogy a 147.369 ezer Ft-os negatív adózott eredménye az eredménytartalékba kerül elhelyezésre.  

2/2017. (III.8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elfogadta a Felügyelő Bizottság jelentését 2016. évi 

tevékenységéről.  

3/2017. (III.8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elfogadta a Társaság Igazgatóságának tagjai, Felügyelő 

Bizottsági tagjai és ügyvezető igazgatói 2016. éves munkájának értékelését és megadta részükre a 2016. évre 

vonatkozó felmentvényt. 

4/2017. (III.8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elfogadta az alaptőke új, dematerializált törzsrészvények 

zártkörű kibocsátásával történő megemelését. A Társaság összesen 20 db, egyenként 1.000.000,- Ft névértékű és 

10.000.000,- Ft kibocsátási értékű, összesen 200.000.000,- Ft kibocsátási értékű, dematerializált, új törzsrészvényt 

bocsát ki, teljes mértékben pénzbeli hozzájárulás ellenében. Ebből az összegből az alaptőke 20.000.000,- Ft 

összeggel emelkedik meg 148.000.000,- Ft összegről 168.000.000,- Ft összegre, míg a fennmaradó 180.000.000,- Ft 

a tőketartalékba kerül. Az újonnan kibocsátandó részvények átvételére a közgyűlés a Társaság meglévő 

részvényeseit egyenlő arányban – így a Magyar Posta Zrt. 10 db, valamint az FHB INVEST Kft. szintén 10 db 

részvény átvételére – jelöltei ki. A Társaság részvényesei a részvények átvételére vonatkozó végleges 

kötelezettségvállalási nyilatkozatot 2017. március 8. napjáig, valamint az átvenni kívánt részvények kibocsátási értékét 

2017. március 10. napjáig kötelesek a Társaság rendelkezésére bocsátani. 

5/2017. (III.8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés elfogadta az Alapszabálynak a tőke felemelésével, 

valamint a közgyűlés levezetésével kapcsolatos módosítását. A Felügylőbizottság jogköre kibővítésre került annak 

érdekében, hogy a testület elláthassa az auditbizotsság feladatkörébe tartozó feladatokat is. Emellett az 

Alapszabályban feltűntetett adatok hatályosításra kerültek.  

6/2017. (III.8.) számú közgyűlési határozat: A Közgyűlés – felfüggesztő feltétellel – új felgyelő bizottsági tagokat 

válaszott meg. Az új felügyelőbizottságtok tagok megválasztásához az Magyar Nemzeti Bank engedélye is 

szükséges. 

 

A közgyűlés által jóváhagyott, auditált éves beszámoló és a könyvvizsgálói záradék külön dokumentumban kerül 
közzétételre. 

 

Budapest, 2017. március 13. 

Magyar Posta Befektetési Zrt. 

 
 


