
Előterjesztések és határozati javaslatok  

a NAP Nyrt. rendes éves közgyűlésére 

A NAP Nyrt. (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20., cégjegyzékszáma Cg. 01-10-141019) 

(a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 3:272. § (3) bekezdése és az Alapszabály 8.3. pontja alapján a 

Részvényesek előzetes tájékoztatása céljából az alábbiak szerint hozza nyilvánosságra a 2022. 

április 25. napján 11.00 órakor a 1027 Budapest, Kapás utca 11-15. 1. emelet cím alatt 

személyes jelenléttel megtartandó rendkívüli közgyűlésének  

a) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseit, a Felügyelőbizottság és 

az Audit Bizottság jelentéseit és véleményét, 

b) határozati javaslatait, 

c) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára, szavazati jogok arányára 

vonatkozó összesítéseket, 

d) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás mintáját. 

Az Igazgatóság tájékoztatja a tisztelt Részvényeseket, hogy a járványügyi helyzetre vonatkozó 

jogszabályi előírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri és a közgyűlés lebonyolítására 

vonatkozó változásokról a tisztelt Részvényeseket tájékoztatja. 

A közgyűlési napirend: 

1. Az Alapszabály módosítása a társasági események időpontjára vonatkozó tulajdonosi 

megfeleltetéssel kapcsolatban (Alapszabály 6.4. és 8.14. pontjai), és a közgyűlés 

kötelező összehívására vonatkozóan [Alapszabály 7.5. e) pontja]. 

2. Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti jelentésének elfogadásáról és a 

felmentvény megadásáról. 

3. Döntés a Társaság egyedi éves beszámolójának elfogadásáról. 

4. Döntés a Társaság konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról. 

5. Döntés a Társaság adózott eredménye felhasználásáról. 

6. Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének elfogadásáról. 

7. Véleménynyilvánító szavazás keretében a Társaság Javadalmazási Politikájának 

jóváhagyása. 

8. Döntés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról. 

9. Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazásáról. 

10. Döntés az Audit Bizottság tagjainak díjazásáról. 

11. Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre. 

12. A Társaság Igazgatóságának felhatalmazása a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti 

Értéktőzsde Részvény szekciója Standard kategóriájába történő jövőbeli bevezetése 

feltételeinek és lehetőségének megvizsgálására, és a bevezetéshez szükséges 

előkészületek kidolgozására. 
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A közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozattervezetek, valamint a 

Felügyelőbizottság és az Auditbizottság jelentései és véleménye 

1. napirendi pont: Az Alapszabály módosítása a társasági események időpontjára 

vonatkozó tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatban (Alapszabály 6.4. és 8.14. pontjai), 

és a közgyűlés kötelező összehívására vonatkozóan [Alapszabály 7.5. e) pontja] 

1/1. napirendi pont: Az Alapszabály 6.4. pontjának módosítása 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Alapszabály módosítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság indítványozza az 

Alapszabály 6.4. pontjának módosítását. Az Alapszabály 6.4. pontja jelenleg a következőt 

tartalmazza: „A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest 

a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki 

az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben szerepel. A 

részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.” 

A BÉT Xtend Üzletszabályzat és az Alapszabály 6.6. pontja szerint a Társaság az osztalék 

végleges mértékét a BÉT Xtend Üzletszabályzatban meghatározott Ex-Kupon Nap előtt 2 

(kettő) kereskedési nappal köteles nyilvánosságra hozni. Az Ex-Kupon Nap legkorábban az 

osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) kereskedési nap lehet. A BÉT 

Xtend Üzletszabályzattal összefüggésben ezért az osztalékra az a részvényes lesz jogosult, aki 

az Igazgatóság által meghatározott fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés 

alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó 

közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés 

napjától. 

Az Igazgatóság javasolja, hogy az Alapszabály 6.4. pontja kerüljön törlésre, és helyébe a 

következő szöveg kerüljön: „6.4. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt 

eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az 

a részvényes jogosult, aki az Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre 

vonatkozó közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés 

alapján a részvénykönyvben szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó 

közleményben meghatározott fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés 

napjától.” 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az 

Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását. 

Határozati javaslat az 1/1. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat: 

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Alapszabály módosításáról úgy, hogy az Alapszabály 

6.4. pontja kerüljön törlésre, és helyébe a következő szöveg kerüljön: 
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„6.4. A felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményből a részvényest a 

részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az 

Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben 

meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben 

szerepel. Az Igazgatóság által az osztalékfizetésre vonatkozó közleményben meghatározott 

fordulónap eltérhet az osztalékfizetésről döntő közgyűlés napjától.” 

1/2. napirendi pont: Az Alapszabály 8.14. pontjának módosítása 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Alapszabály módosítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Igazgatóság indítványozza az 

Alapszabály 8.14. pontjának módosítását. Az Alapszabály 8.14. pontja jelenleg a 

következőképpen rendelkezik: „A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a 

KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag 

a közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. 

A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A 

Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe 

bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) 

órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a 

részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő 

munkanapon lehet tenni.” 

Az Igazgatóság javasolja, hogy a 8.14. pont második mondata kerüljön törlésre, arra az esetre, 

ha a KELER Zrt. szabályzatának esetleges jövőbeli módosítása folytán a közgyűlés napját 

megelőző rövidebb időközzel is kérhető lesz a tulajdonosi megfeleltetés. Az Igazgatóság 

javasolja, hogy a közgyűlés döntsön az Alapszabály 8.14. pontjának módosításáról a 

következők szerint: „8.14. A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER 

Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja kizárólag a 

közgyűlést megelőző 10. (tizedik) és 5. (ötödik) kereskedési napok közötti időszakra eshet. A 

tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. szabályzata tartalmazza. A 

Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe 

bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 (tizennyolc) 

órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően a részvénykönyvbe a 

részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés bezárását követő 

munkanapon lehet tenni.” 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az 

Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását. 

Határozati javaslat az 1/2. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat:  

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Alapszabály 8.14. pontjának módosításáról úgy, hogy 

a második mondatot törli az alábbiak szerint:  
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„8.14. A Társaság a közgyűlés, mint társasági esemény időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi 

megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a KELER Zrt. 

szabályzata tartalmazza. A Társaság a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő 

adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) 

munkanapon 18 (tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja. Ezt követően 

a részvénykönyvbe a részvény jogosultját érintő bejegyzést leghamarabb a közgyűlés 

bezárását követő munkanapon lehet tenni.” 

1/3. napirendi pont: Az Alapszabály 7.5.e) pontjának módosítása  

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Alapszabály módosítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Alapszabály 7.5. e). pontja 

jelenleg a következőt rögzíti:  

„7.5. Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. A 

rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A 

rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó 

körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni. Rendkívüli 

közgyűlést kell tartani, ha: [..] 

e) az Igazgatóság tagjainak száma 3 (három) fő alá csökkent,” 

Az Igazgatóság indítványozza, hogy tekintettel arra, hogy az Alapszabály 10.1. pontja 

értelmében az Igazgatóság létszáma 5-7 (öt-hét) fő, a közgyűlést akkor is kötelező legyen 

összehívni, ha az Igazgatóság tagjainak száma 5 (öt) fő alá csökkent, és a közgyűlés döntsön 

az Alapszabály 7.5. e) pontjának ennek megfelelő módosításáról az alábbiak szerint: 

„7.5. Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. A 

rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A 

rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó 

körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni. Rendkívüli 

közgyűlést kell tartani, ha: [..] 

e) az Igazgatóság tagjainak száma 5 (öt) fő alá csökkent,” 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az 

Alapszabály előterjesztés szerinti módosítását. 

Határozati javaslat az 1/3. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat:  

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Alapszabály 7.5.e) pontjának módosításáról az 

alábbiak szerint:  

„7.5. Az éves rendes közgyűlésen kívül minden más közgyűlés rendkívüli közgyűlés. A 

rendkívüli közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha jogszabály másként nem rendelkezik. A 

rendkívüli közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság köteles az összehívásra okot adó 

körülményről való tudomásszerzéstől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni. Rendkívüli 

közgyűlést kell tartani, ha: [..] 

e) az Igazgatóság tagjainak száma 5 (öt) fő alá csökkent,” 
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2. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti jelentésének elfogadásáról 

és a felmentvény megadásáról  

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

A Ptk. 3:284. § (1) bekezdése szerint az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni 

helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a közgyűlés, és legalább 

háromhavonta a felügyelőbizottság részére jelentést készít. Az Alapszabály 7.2. (h) pontja 

szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a döntés az Igazgatóság Ptk. 3:284. §-a 

szerinti jelentésének elfogadásáról. Az Igazgatóság elkészítette és az előterjesztések között [1]. 

számú mellékletként a közgyűlés előtt közzétette a Ptk. 3:284. § szerinti jelentését.  

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés külön határozattal fogadja el az Igazgatóság 

Ptk. 3:284. § (1) bekezdése szerinti jelentését.  

Az Igazgatóság indítványozza továbbá, hogy a közgyűlés külön határozattal adja meg az 

Igazgatóság részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett 

ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt. 

Az Igazgatóság Ptk. 3:284. § (1) bekezdés szerinti jelentése az előterjesztések 1. számú 

mellékletében olvasható. 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja az 

Igazgatóság Ptk. 3:284. § (1) bekezdése szerinti jelentését és javasolja, hogy a közgyűlés adja 

meg az Igazgatóság részére a Ptk. 3:117. § (1) bekezdése szerint az előző üzleti évben kifejtett 

ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt. 

Határozati javaslatok a 2. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat:  

A közgyűlés a jelen határozattal elfogadja az Igazgatóság Ptk. 3:284. § szerinti, az 

ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról szóló jelentését a közgyűlési 

jegyzőkönyv [2]. számú mellékletében szereplő tartalommal. 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat:  

A közgyűlés a jelen határozattal megadja a Ptk. 3:117. § (1) bekezdés szerint az előző üzleti 

évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az 

Igazgatóság részére. 

3. napirendi pont: Döntés a Társaság egyedi éves beszámolójának elfogadásáról 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Alapszabály 7.2. (k) pontja szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés a hatályos 

jogszabályok szerinti beszámoló jóváhagyásáról. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a 

közgyűlés fogadja el a Társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó egyedi éves beszámolóját, 
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valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 4.925.994.447 Ft, azaz 

négymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-kilencszázkilencvennégyezer-négyszáznegyvenhét 

forint mérlegfőösszeggel és - 67.098.580 Ft, azaz mínusz hatvanhétmillió-kilencvennyolcezer-

ötszáznyolcvan forint adózott eredménnyel. 

A Társaság Igazgatóság által elfogadott, auditált egyedi éves beszámolója (beszámoló, 

mérleg, kiegészítő melléklet) az előterjesztések 2. számú mellékletében olvasható. 

A Könyvvizsgáló jelentése az előterjesztések 3. számú mellékletében olvasható. 

A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó egyedi éves 

beszámolójáról az előterjesztések 4. számú mellékletében olvasható. 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 

A közgyűlés a jelen határozattal dönt a Társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó egyedi 

éves beszámolójának, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentésnek a 

közgyűlési jegyzőkönyv [3.] számú mellékletében szereplő tartalommal történő elfogadásáról 

4.925.994.447 Ft, azaz négymilliárd-kilencszázhuszonötmillió-kilencszázkilencvennégyezer-

négyszánegyvenhét forint mérlegfőösszeggel és -67.098.580 Ft, azaz mínusz hatvanhétmillió-

kilencvennyolcezer-ötszáznyolcvan forint adózott eredménnyel. 

 

4. napirendi pont: Döntés a Társaság konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Alapszabály 7.2. (k) pontja szerint a közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés a hatályos 

jogszabályok szerinti beszámoló jóváhagyásáról. Az Igazgatóság indítványozza, hogy a 

közgyűlés fogadja el a Társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó konszolidált éves 

beszámolóját, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói jelentést 11.516.263.452 

Ft, azaz tizenegymilliárd-ötszáztizenhatmillió-kettőszázhatvanháromezer-négyszázötvenkettő 

forint mérlegfőösszeggel és 99.467.123 Ft, azaz kilencvenkilencmillió-négyszázhatvanhétezer-

százhuszonhárom forint adózott eredménnyel. 

A Társaság Igazgatóság által elfogadott, auditált konszolidált éves beszámolója 

(beszámoló, mérleg, kiegészítő melléklet) az előterjesztések 5. számú mellékletében 

olvasható. 

A Könyvvizsgáló jelentése az előterjesztések 6. számú mellékletében olvasható. 

A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2021-es pénzügyi évre vonatkozó konszolidált 

éves beszámolójáról az előterjesztések 7. számú mellékletében olvasható. 
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A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 

A közgyűlés a jelen határozattal dönt a Társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó 

konszolidált éves beszámolójának, valamint az arra vonatkozó független könyvvizsgálói 

jelentésnek a közgyűlési jegyzőkönyv [4]. számú mellékletében szereplő tartalommal történő 

elfogadásáról 11.516.263.452 Ft, azaz tizenegymilliárd-ötszáztizenhatmillió-

kettőszázhatvanháromezer-négyszázötvenkettő forint mérlegfőösszeggel és 99.467.123 Ft, 

azaz kilencvenkilencmillió-négyszázhatvanhétezer-százhuszonhárom forint adózott 

eredménnyel. 

5. napirendi pont: Döntés a Társaság adózott eredménye felhasználásáról 

 

Az Igazgatóság előterjesztése 

Az Igazgatóság által előkészített és a Társaság 2021-es pénzügyi évére vonatkozó egyedi éves 

beszámolója szerint a Társaság a 2021-es pénzügyi évben -67.098.580 Ft, azaz mínusz 

hatvanhétmillió-kilencvennyolcezer-ötszáznyolcvan forint adózott eredményt realizált. Az 

Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés a Társaság 2021-es pénzügyi évében elért 

adózott eredményét az eredménytartalékba helyezze. 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 

A Közgyűlés a jelen határozattal úgy dönt, hogy a Társaság 2021-es pénzügyi évében elért 

adózott eredményét az eredménytartalékba helyezi. 

6. napirendi pont: Döntés a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentésének 

elfogadásáról 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés fogadja el a Társaság Felelős 

Társaságirányítási Jelentését a közgyűlési előterjesztésekben szereplő tartalommal. 

A Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentése az előterjesztések 8. számú 

mellékletében olvasható. 
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A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság a Felelős Társaságirányítási Jelentést a Ptk. 3:289. § (2) bekezdése szerint 

jóváhagyta.  

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 

A Közgyűlés a jelen határozattal elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését a 

közgyűlési jegyzőkönyv [5]. számú mellékletében szereplő tartalommal. 

7. napirendi pont: Véleménynyilvánító szavazás keretében a Társaság Javadalmazási 

Politikájának jóváhagyása 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Igazgatóság indítványozza, hogy a közgyűlés véleménynyilvánító szavazás keretében 

fogadja el a Társaság Javadalmazási Politikáját a közgyűlési előterjesztésekben szereplő 

tartalommal. 

A Társaság Javadalmazási Politikája az előterjesztések 9. számú mellékletében 

olvasható. 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat a 7. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 

A közgyűlés a jelen határozattal véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadja Társaság 

Javadalmazási Politikáját a közgyűlési jegyzőkönyv [6]. számú mellékletében szereplő 

tartalommal. 

8. napirendi pont: Döntés az Igazgatóság tagjainak díjazásáról 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Alapszabály 7.2. g) pontja szerint az Igazgatóság tagjai díjazásáról a közgyűlés dönt. Az 

Igazgatóság tagjai a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (5) bekezdése alapján 

a közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadott Javadalmazási Politika 

alapján részesülhetnek díjazásban. Mindeddig Javadalmazási Politika és ilyen közgyűlési 

határozat hiányában az Igazgatóság tagjai díjazásban nem részesültek. Az Igazgatóság ennek 
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megfelelően indítványozza, hogy a közgyűlés a Javadalmazási Politika figyelembevételével is 

döntsön az Igazgatóság tagjai díjazásának megállapításáról a következők szerint:  

Az igazgatósági tag ezt a megbízatását megbízási jogviszonyban látja el, így díjazása a 

Társaság és az igazgatósági tag közötti megbízási szerződésen alapul. Az igazgatósági tag e 

megbízatásával összefüggésben a Társaságtól bruttó 150.000 forint/hónap díjazásra legyen 

jogosult. Az igazgatósági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb javadalmazásban, 

jutalomban vagy juttatásban ne részesüljön. 

Az igazgatósági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben az 

igazgatósági tag ne legyen jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, 

végkielégítésre, díjazásra. Az igazgatósági tag ne részesüljön juttatásban a Társaság 

közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási 

rendszerben. 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat a 8. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az igazgatósági tagok díjazásáról a következők szerint: 

Az igazgatósági tag e megbízatására tekintettel a Társaságtól bruttó 150.000 forint/hónap 

díjazásra jogosult. Az igazgatósági tag a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb 

javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. 

Az igazgatósági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal összefüggésben az 

igazgatósági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, 

végkielégítésre, díjazásra. Az igazgatósági tag nem részesül juttatásban a Társaság 

közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási 

rendszerben. 

 

9. napirendi pont: Döntés a Felügyelőbizottság tagjainak díjazásáról 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Alapszabály 7.2. g) pontja szerint a Felügyelőbizottság tagjai díjazásáról a közgyűlés dönt. 

A Felügyelőbizottság tagjai a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (5) 

bekezdése alapján a közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadott 

Javadalmazási Politika alapján részesülhetnek díjazásban. Mindeddig Javadalmazási Politika és 

ilyen közgyűlési határozat hiányában a Felügyelőbizottság tagjai díjazásban nem részesültek. 

Az Igazgatóság ennek megfelelően indítványozza, hogy a közgyűlés a Javadalmazási Politika 

figyelembevételével is döntsön a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapításáról a 

következők szerint:  
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A felügyelőbizottsági tagok ezt a megbízatásukat megbízási jogviszonyban látják el, így 

díjazásuk a Társaság és a felügyelőbizottsági tag közötti megbízási szerződésen alapul. A 

felügyelőbizottsági tag e megbízatásával összefüggésben a Társaságtól bruttó 100.000 

forint/hónap díjazásra legyen jogosult. A felügyelőbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára 

tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban ne részesüljön. 

A felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal 

összefüggésben a felügyelőbizottsági tag ne legyen jogosult semmilyen pénzügyi 

kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. A felügyelőbizottsági tag ne részesüljön 

juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy 

korengedményes nyugdíjazási rendszerben. 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat a 9. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt a felügyelőbizottsági tagok díjazásáról a következők 

szerint:  

A felügyelőbizottsági tag e megbízatására tekintettel a Társaságtól bruttó 100.000 

forint/hónap díjazásra jogosult. A felügyelőbizottsági tag a Társaságtól e jogviszonyára 

tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. 

A felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal 

összefüggésben a felügyelőbizottsági tag nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, 

kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. A felügyelőbizottsági tag nem részesül juttatásban a 

Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes 

nyugdíjazási rendszerben. 

 

10. napirendi pont: Döntés az Audit bizottság tagjainak díjazásáról 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Alapszabály 7.2. g) pontja szerint az Audit Bizottság tagjai díjazásáról a közgyűlés dönt. Az 

Audit Bizottság tagjai a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 16. § (5) 

bekezdése alapján a közgyűlés által véleménynyilvánító szavazás keretében elfogadott 

Javadalmazási Politika alapján részesülhetnek díjazásban. Mindeddig Javadalmazási Politika és 

ilyen közgyűlési határozat hiányában az Audit Bizottság tagjai díjazásban nem részesültek. Az 

Igazgatóság ennek megfelelően indítványozza, hogy a közgyűlés a Javadalmazási Politika 

figyelembevételével is az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról a következők 

szerint döntsön:  

 

Az Audit Bizottság tagja ezt a megbízatást megbízási jogviszonyban látja el, így a díjazása a 

Társaság és az Audit Bizottság tagja közötti megbízási szerződésen alapul. Az Audit Bizottság 

tagja e megbízatására tekintettel a Társaságtól bruttó 100.000 forint/hónap díjazásra legyen 
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jogosult. Az Audit Bizottság tagja a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb 

javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban ne részesüljön. 

Az Audit Bizottság tagja tagi jogviszonya megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal 

összefüggésben az Audit Bizottság tagja ne legyen jogosult semmilyen pénzügyi 

kompenzációra, kifizetésre, végkielégítésre, díjazásra. Az Audit Bizottság tagja ne részesüljön 

juttatásban a Társaság közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy 

korengedményes nyugdíjazási rendszerben. 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat a 10. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 

A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Audit Bizottság tagjainak díjazásáról a következők 

szerint:  

Az Audit Bizottság tagja e megbízatására tekintettel a Társaságtól bruttó 100.000 forint/hónap 

díjazásra jogosult. Az Audit Bizottság tagja a Társaságtól e jogviszonyára tekintettel egyéb 

javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesül. 

Az Audit Bizottság tagja tagi jogviszonya megszűnése esetén, erre tekintettel, azzal 

összefüggésben nem jogosult semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, 

végkielégítésre, díjazásra. Az Audit Bizottság tagja nem részesül juttatásban a Társaság 

közreműködésében semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási 

rendszerben. 

 

11. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása alaptőkeemelésre 

 

Az Igazgatóság előterjesztése: 

Az Igazgatóság javaslata szerint a Társaság további növekedési céljai elérése érdekében 

szükséges, hogy a Társaság a már megkezdett üzleti stratégiáját folytassa és további tőkét 

vonjon be, rugalmas módon. Mivel az Igazgatóság részére a közgyűlés által adott 

tőkeemelésre szóló felhatalmazása 2022. április 30-án lejár, az Igazgatóság indítványozza, 

hogy a közgyűlés a Ptk. 3:294. §-ának megfelelően adjon új felhatalmazást az Igazgatóságnak 

az alaptőke igazgatósági hatáskörben történő felemelésére új részvények forgalomba 

hozatalával. 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság véleménye: 

A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a határozati 

javaslatot. 

 

Határozati javaslat a 11. napirendi ponthoz: 

[***]/2022.04.25. számú KGY. határozat 
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A Közgyűlés a jelen határozattal dönt az Igazgatóság felhatalmazásáról az alaptőke 

Igazgatóság hatáskörében történő felemelésére új részvények forgalomba hozatalával az 

alábbiak szerint: 

1. A legmagasabb összeg, amelyre az Igazgatóság a Társaság alaptőkéjét felemelheti: 

21.000.000.000 Ft (Huszonegymilliárd forint). 

2. Az az időtartam, amely alatt az alaptőkeemelésre sor kerülhet: 2023. április 30.-ig 

terjedő időtartam. 

3. A tőkeemelés formája: a Prospektus rendelet szerinti tájékoztató nélküli (zártkörű) 

alaptőkeemelés. 

4. A kibocsátható részvények: 1.000 Ft (Egyezer forint) névértékű, dematerializált 

törzsrészvények. 

Az Igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása a Ptk. 3:294. § (2) 

bekezdésének megfelelően kiterjed arra is, hogy az Igazgatóság döntsön az alaptőke 

felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály szerint egyébként a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó kérdésekről is, továbbá az alaptőkeemelés eredményes lezárását 

követően gondoskodjék annak cégbírósági bejegyzéséről, majd a részvények BÉT Xtenden 

való regisztrációjáról a BÉT Xtend Értékpapírlista módosítása útján. 

 

12. napirendi pont: A Társaság Igazgatóságának felhatalmazása a Társaság 

törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekciója Standard kategóriájába 

történő jövőbeli bevezetése feltételeinek és lehetőségének megvizsgálására, és a 

bevezetéshez szükséges előkészületek kidolgozására. 

 

Vadas László, a Társaságnak a szavazati jogok legalább 1 %-val (egy százalékával) rendelkező 

részvényese, a Ptk. 3:259. § (2) bekezdése és a Társaság Alapszabálya 8.5. pontja alapján, 

írásban, a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napos 

határidőn belül javaslatot tett a Közgyűlés napirendjének kiegészítésére. 

 

Vadas László előterjesztése: 

 

A Társaság az alapítása óta folyamatosan növekszik, ennek egy lépése volt a Társaság 

részvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Xtend multilaterális kereskedési rendszerébe történő 

regisztrációja, és működési formájának megváltoztatása zártkörű működésről nyilvánosra. A 

Társaság a nyilvános működést az Xtend piaci jelenlét keretében elsajátítja, és a cél, hogy a 

jövőben a részvényeit a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekciója Standard kategóriájába 

bevezesse. Az Alapszabály 7.2. (f) pontja alapján a Társaság közgyűlése dönt a Társaság 

részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetéséről. Annak érdekében, hogy a Társaság 

közgyűlése a jövőben a részvények szabályozott piaci bevezetéséről dönteni tudjon, 

szükséges, hogy a Társaság Igazgatósága a bevezetés feltételeit, a Társaság lehetőségeit 

megvizsgálja és a bevezetésre vonatkozó felkészülést, a bevezetéshez szükséges előkészítő 

lépéseket megtegye, a bevezetés menetét kidolgozza.  

Vadas László ezért indítványozza, hogy a Közgyűlés adjon felhatalmazást az Igazgatóságnak 

arra, hogy (i) vizsgálja meg a Társaság törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény 

szekciója Standard kategóriájába történő jövőbeli bevezetése feltételeit és lehetőségét, és (ii) 

kezdje meg a bevezetéshez szükséges előkészületeket, annak érdekében, hogy a Társaság 

részvényesei a jövőben, az Alapszabály 7.2. (f) pontja alapján dönteni tudjanak a Társaság 

részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetéséről. 
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Határozati javaslat: 

[***]/2022.04.25. számú közgyűlési határozat 

A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy (i) vizsgálja meg a Társaság 

törzsrészvényeinek a Budapesti Értéktőzsde Részvény szekciója Standard kategóriájába 

történő jövőbeli bevezetése feltételeit és lehetőségét, és (ii) kezdje meg a bevezetéshez 

szükséges előkészületeket, annak érdekében, hogy a Társaság részvényesei a jövőben, az 

Alapszabály 7.2. (f) pontja alapján dönteni tudjanak a Társaság részvényeinek szabályozott 

piacra történő bevezetéséről. 

 

A közgyűlési előterjesztések mellékletei: 

1. számú melléklet Az Igazgatóság Ptk. 3:284. § (1) bekezdés szerinti jelentése 

2. számú melléklet Az Igazgatóság által elfogadott, auditált egyedi éves beszámolója 

(beszámoló, mérleg, kiegészítő melléklet) 

3. számú melléklet Könyvvizsgálói jelentés a Társaság egyedi éves beszámolójáról 

4. számú melléklet A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2021-es pénzügyi évre 

vonatkozó egyedi éves beszámolójáról 

5. számú melléklet Az Igazgatóság által elfogadott, auditált konszolidált éves 

beszámolója (beszámoló, mérleg, kiegészítő melléklet) 

6. számú melléklet Könyvvizsgálói jelentés a Társaság konszolidált éves 

beszámolójáról 

7. számú melléklet A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2021-es pénzügyi évre 

vonatkozó konszolidált éves beszámolójáról  

8. számú melléklet Felelős Társaságirányítási Jelentés 

9. számú melléklet Javadalmazási Politika 

10. számú melléklet Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése 

11. számú melléklet Képviselő útján történő szavazáshoz használandó 

meghatalmazás mintája 

 

Budapest, 2022. április 3. 

NAP Nyrt. 

Igazgatósága 

 



1. számú melléklet Az Igazgatóság Ptk. 3:284. § (1) bekezdés szerinti jelentése 
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NAP Nyrt.

Uzleti jelent6s

A 2021. 6vi egyedi 6ves besz6mol6hoz

Budapest, 2022.03.28.

/.-JJ fii, np'
lgazgat6sdg Elnoke
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A NAP Nyilvdnosan M(kdd6 R6szv6nytdrsas6g (A tovdbb!akban ,,NAP", ,,T6rsasAg",,,V,1llalat") c6lja,

hogy nape16mfiveket birtokl6 projekttiirsasdgok felvdsdrlSsdval, illetve naperf5rnf brerL:hdzdsok

lebonyolftdsdval egy nemzetkozi osszehasonlltdsban is magas hat6konysdggal mUkod5 megiljulo

energia termelS vdllalattd vdljon. A Tdrsasdg tobb zdrtkdrU es publikus t6kebevoniis seg[ts6g6vel2023-

ra olyan vdllalati noveked6st szeretn6nk e16rni, hogy a naper6m( portf6li6 mintegy 100 MW

6sszkapacitdssal rendelkezzen, amellyel Magyarorszdg 6ves ,,zold" villamosenergia termel6s6hez
jelent6s m6rt6kben hozzdjdrulhat. A Vdllalat mfikod6s6t a kornyezet v6delme, az Stldthat6 6s

hat6kony viillalati szervezeti struktilra 6s a tdrsadalmi felel6ssdgvdllalds jellemzi.

info@nap.solar
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A NAP Nyrt. jogelSdj6t, a NAP Zrt.-t 2020. szeptember 9.-6n alapitotta h6t maganszemely 100 milli6
forinios a,aptdttdi,e!, akik jelentcjs villlalkoz6i tapasztalattal 6s tjzleti m(lttal rendelkeznek, valamint
kiemelked5 Llzleti potencidlt ldtnak a hazaifotovoltaikus piac dinamikus noveked6s6ben. A NAP Nyrt.
strat6gidja, hogy megtiju16, els6sorban naperdm(veket tulajdon16 6s mfikodtetS c6geket vdsdroljon
egy Uzleti holding strukt[r6t kialakltva.

2021 Ql'ben ;..: alapit6 tulajdonosok k6t 16p6sben alapt6keemel6st hajtottak v6gre, melynek
eredm6riyekrir-ri a tlAP Zrt. alaptdk6je 2.650.000.000 forintra emelkedett.

Az alaptdkeer",rei6seket kovet6en a tulajdonosok 30 db O,sMW-os teljesitm6ny(, METAn-fAf
engedeliyel rendelkez5 naper6m(veket Llzemeltet5 cegek lOO%-os rizletr6sz6nek megvdsdrlSsd16l
dO ntotteK.

Tovdbbi kedvez6 befektet6si lehetSs6geket ldtva az alapit6 tulajdonosok rlgy ddnt6ttek, hogy az (jabb
akvizici6k intenzlv t6keig6ny6t 6s a kedvez6 tdke- 6s p6nzpiaci felt6teleket kihaszndlva a v6llalat
c6gjogi formdjdt Zrt.-r6l Nyrt.-re vdltoztatjdk (2021 okt6ber 4-ei bejegyz6ssel) 6s a r6szv6nyeknek a

Budapesti frt6kt5zsde dltal irzemeltetett Xtend piacra tort6nd bevezet6s6t hajtottdk vdgre (2021.
szeptember 28.).

A BETXtend piacdn a NAP Nyrt. els6 keresked6sinapja (EKN)2021. okt6ber21. volt.

A 202t. novemberi rendkivi.lli kozgyfil6sen j6vdhagydst kapott az lgazgatosdg, hogy egy zdrtkdrfi
t6keemel6st hajtson v6gre, melynek nagysdga 2 milliiird forint volt. A kozgy(l6s toviibbd arra is

felhatalmazdst adott az lgazgat6sdgnak, hogy 2022. ilprilis 30-ig tovdbbi zdrtkor(i t6keemel6st hajtson
v6gre az alaptcike 14 millidrd forintos szintj6ig.

December hdnapban a 2 millidrd forintos t6keemel6st kovet6en tovdbbi 16 db 0,5 MW-os
teljesitmdnyfi, METAR-KAT enged6llyel rendelke z6 naper6mfi megvdsiirldsil16l dontott az lgazgat6sdg,
mellyel a teljes'rermel6si l<apacitds 23 MW-ra emelkedett.

A Tdrsasdg 6let6nek els6 15 h6napjdt a fentiekb6l is lSthat6an egy dinamikus ndveked6s jellemezte,
amely egy vildgosan kit[izott strat6gia ment6n keri.ilt megval6sltdsra. Ebben a megalapftdst6l kezdve,
t6keemeiesel<en, az akvizici6kon, c6gforma vdltoztatdson keresztiil azBET Xtend platformj;in tort6n6
r6szvdnyregisztrdci6 6s keresked6s elinditds6n dt a naper6mfivek m(kod6s6nek integrdldsdig egy
sz6leskdr6 tev6kenys6gb6vijl6st sikerl]lt v6grehajtani az alapit6 tulajdonosok tiimogatdsiival 6s a

menedzsrneni proa kt(v munkdjdva l.

A NAP. Nyrt. neit6 Srbev6tele 9.459 ezer Ft volt, mig m6r tizemi eredmdny szinten negativ eredm6nyt
6rt el. A Tdrsasdg ad6zott eredmenye 67.O99 ezer Ft vesztes6get mutatott.

info@nap.solar
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2. At6rsas6g adatai

N6v: NAP Nyilvdnosan Mfikodd R6szv6nytdrsasdg

Riivid n6v: NAP Nyrt.

Sz6khely: 1034 Budapest, Timdr utca 20.

Web: www.nap.solar

Email: info@nap.solar

Szektor: villamosenergia szo196ltatds

C6gj egyz6 ks zAm: 0L' !O- L41019

Ad6szdm: 2877 9083-2-41,

Statisztikai szSmjel: 28779083 6420 1,1.4 01..

xOruvvvrzscAt-6

N6v: Authentic Audit Korldtolt Felel6ss6g0 Tdrsas6g

C6gjegyz6kszSm : Cg. 01-09-355573

5z6khely: 1139 Budapest, Teve utca 25-28' B. lhdz. 8. em. 2.

Krinyvvizsgdlat6rt szem6ly6ben felel6s:

N6v: Zsoldos-Horvdth Andrea

Anyja neve: Kiss Julianna Ter6zia

Lak6helye: 2081" Piliscsaba, Juhar fasor 27.

Kamarai nyilv6ntartSsi sz5m : 005428

NAP Nyrt., 1034 Budapest, TimSr utca 20. info@nap.solar www nap.solar
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3. vEzETo Es Eluru6nz6 rrsrUlrrrr
A Tdrsasiig tigyvezet6s6t az lgazgat6siig ldtja el, melynek tagjait a Kdzgyf les viilasztja.

A Feli.igyelcibizottsdg a T6rsasdg 6rdekeinek meg6vdsa c6ljdb6l ellen6rzi az lgazgat6sdg munkdjdt.
A Feltigyekibizottsdg munkiijiit az Audit Bizottsiig is tdmogatja a p6nztigyi besziimo16rendszer
ellen6rzes6ben, az Alland6 Konyvvizsgdl6 kivdlasztiisdban 6s az Alland6 Kdnyvvizsgdl6val val6
egyi.ittm (kodesben.

A Tdrsasdgn 6l a 2O2L-es p6nzUgyi 6vben egy6b testiiletek, bizottsdgok nem m[ikodtek.

Az lgazgatosdg, a Felilgyel6bizottsilg 6s az Audit Bizottsiig tagjai megbiz6sijogviszonyban ldtjiik el
a tevekenys6giiket 6s megbizdsuk 3 6vre sz6l. Ezen tiszts6g[ikre tekintettel a 2O21.-es p6nzi.igyi
6vben nem r6szes[iltek ki.ilon dijazdsban.

A Tiirsasdg testtlletei 6s vezet6 tiszts6gvisel(5i a 2021.. december 31-ei Sllapot szerint:

lgazgat6s6s:

A Tdrsasdg iigyvezet6s6t az lgazgat6sdg lStja el. Az lgazgat6sdg tagjai ldtjiSk el a Tdrsasdg torv6nyes
kr6pviselet6t. Az lgazgat6sdg tagjai a Tdrsas6g k6pviselet6re 6s c6gjegyz6s6re a Tdrsasdg
Alapszabdlydban rdgzitett m6don jogosultak: az igazgat6sdgi tag c6gjegyz6sre egy mdsik, egyiittes
k6pviseleti 6s c6gjegyz6sijoggal rendelkez6 igazgat6siigi taggal egyi.ittesen jogosult.

Az lgazgat6sdg felel a jogszabdlyokban, a Tdrsasdg Alapszabiilydban, a Tdrsasdg szabdlyzataiban
vagy a kozgy6l6s dont6se dltal igazgat6s6gi hatdskorbe utalt dont6sek, valamint az olyan
k6rd6sekben val6 dont6sek meghozatald6rt, amely nem tartozik a kozgyfil6s vagy mds tdrsasi{gi
testiilet vaBy szerv hatdsko16be.

Az igazgat6sdgi tagok az Ugyvezet6si tev6kenys6gi.iket a Tdrsasdg 6rdek6nek megfelel6en, a

Tdrsasdg 6rdekeinek els6dlegess6ge alapjdn, a Tdrsasdg fizet6sk6ptelens6g6vel fenyeget6
helyzete bedllta utdn a hitelez6i 6rdekeket figyelembe v6ve ondll6an 6s szem6lyesen kdtelesek
elldtni, k6pviseletnek nincs helye. Az igazgat6sdgi tagok e min6s6gi.ikben a jogszabiilyoknak, a

Tdrsasdg Alapszabdlyiinak 6s a kdzgy(l6s hatdrozatainak vannak aldvetve. Az lgazgatostig tagjdt e
min6s6g6ben a kozgy(16s, r6szv6nyes, mds tdrsas6gi testtilet, tiszts6gvisel6 vagy szerv nem
utasithatja. Az igazgat6s6g hatdskor6t a kozgyfil6s nem vonhatja el.

A Tdrsasdg Alapszabiilydnak 10.5 pontja szerint ker0lt meghatdrozdsra az lgazgat6sdg feladat- 6s
hat6skore.

Az lgazgat6sdg tagjait 3 (hdrom) 6v hat6rozott id6re a Kozgyfil6s vdlasztja 6s az lgazgat6s5g tagjait
a Kozgy(l6s bdrmikor visszahivhatja. (Az lgazgat6sdg felsorolt tagjainak megbiz6sa 2021. okt6ber
4. napjdt6i 2024. oktober 4. napjdig sz6l.)

lgazeat6sSs taeiai:

Vadas LAszlo - lgazgat6sdg Elndke (Fuggetlen)

Gdl Tamds - lgazgat6sdgi Tag, Vezdrigazgat6 (Nem Fiiggetlen)

Palk6 Gyorgy - lgazgat6sdgi Tag (FUggetlen)

info@nap.solar
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Az lgazgat6sdg tagjainak szakmai 6n6letrajza megtaldlhat6 a t6rsas6g v,teboldalSn.

https://www. na p.solar/hu/rolunk/isazgatosae

Az lgazgat6s6gitagok kdzi.llVadas Litszlo 68.528 db, GdlTamiis 20.000 db, Pall<ri Gyorgy 20.000 db

torzsr6szv6n nyel rendelkezett 202 1. decem ber 3 1.-6n.

A Tdrsasdg lgazgat6sdgdnak l6tszdma a Tdrsasdg Alapszabdlya szerint 2021"-ben 3-5 fcj volt, amely

az Alapszabdly m6dositdsdval a 2022. janudr 25-6n tartott kozgy(l6sen a 7-/20?.t-.0i.7-5. szdm'[r

kozgy0l6si hat6rozattal feleme16sre kertllt 5-7 i6re.

Feli,isvel6bizottsdg :

A FelUgyelsbizottsdg a Tdrsasdg 6rdekeinek meg6viisa c6ljdb6l ellen6rzi a T6rsasdg rigyvezet6s6t.

A Feliigye16bizottsdg jelent6st k6szit a Tdrsasdg 6ves beszdmoloilrol a kozgyUl6s resz6re.

1,. A Tdrsasdg Alapszabdlya 6rtelrn6ben a FelugyelSbizottsiig feladat- 6s hatdski16hs iartoznak

az aldbbiak:

(a) a Tdrsasdg 6rdekeinek meg6v5sa c6!;db6l a7- lgazgalosig tev6kenys6g6nek

elle n6rz6se,

(a) a bels6 ellen6rz6sifunl<ci6 beszdmoltatdsa (amennyiben ilyen a Td:sa.i;igndl miil<6dil<),

(b) az tgazgat6sdg dltal a k6zgyfil6s el6 terjesztend6 6ves szdmviteli besz6mol6

megvizsgdldsa 6s irdsbelijelent6st k6szlt6se a kozgyfil6s 16sz6re,

(c) az lgazgat6siig dltal az ilgyvezet6sr6l, a T5rsasdg vagyoni helyzet616l, Uzletpolitik;ijii16l

negyed6vente elk6szitett 6s a Feliigyel6bizottsdg 16sz6re megkiildott jeient6s

ellen6rz6se,

(d) a kozgy(l6si napirendi pontok, az azokhoz k6szltett el6terjesztesek, hatdrozati
javaslatok vizsgdlata, az ezekre vonatko26 v6lem6ny, jelent6s megkuld6se az

lgazgat6sdg r6sz6re annak 6rdel<6ben, hogy a r6szv6nyesek a kozgyfil6st megel6z6en

a Feliigyel6bizottsdg Slldspontjdt is megismerj6k,6s az elSterjeszt6sekkel kapcsolatos

dllSspontnak az ismertet6se a kozgyfil6sen,

(e) az Audit Bizottsdg i.igyrendj6nek j6vdhagydsa,

(f) az tgazgat6sdg tagjaib6l felSllltott bizottsdg Sltal megfogalmazott javadalmazdsi

ird nyelvek v6lem6nYez6se,

(g) az Alland6 Konyvvizsgd16 dltal javasolt rigyek megt6rgyaldsa,

(h) a jogszabdly dltal a hatdskor6be utalt feladatok elldt6sa.

A Feliigye16bizottsiig 3-5 (hdrom-ot) tagb6l iill. A Feltigye16bizottsdg tagjait a kozgy(l6s

vdlasztja 3 (hdrom) 6ves hatdrozott id6tartamra. (A Feli.igyelSbizottsdg felsorolt tagjainak

megbizdsa 2021. okt6ber 4. napj5t6l2024. okt6ber 4. napjdig sz6l.)

A FeliigyelSbizottsdg mindenkor megvdlasztott tagjai tobbs6genek fUggetlen szem6lynek

kell lennie.

info@nap.solar
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FelUevel6bizottsdg taeiai :

Dr Ga ra mvrjlgyi Sza bo lcs - Fel i.igye l6bizottsdg El noke ( Ftiggetlen )

T6thne Rdkosa Erika - Feliigyel6bizottsdgi Tag (FUggetlen)

Pdl lmre - Felrigyel6bizotts6gi Tag (Fi)ggetlen)

Az Feltigyel6bizottsdg tagjainak szakmai on6ltrajza megtaldlhat6 a t6rsasdg webolda16n.
https://www.na p.so la r/h u/ro lunk/fel usve lobizottsag

A Felugye16bizotts;igitagok kozi.il Dr. GaramvdlgyiSzabolcs 3.000 db, Piil lmre Piil lmre pedig 5.000
d b to rzsr6szv6 n nye I rende I kezett 202L dece m be r 3 1.-6 n.

Audit Bizottsdg:

Az Audit Bizottsdg segiti a Fel0gye16bizotts6got a p6nzi.igyi beszdmo16rendszer ellen6rz6s6ben, az
Alland6 Konyvvizsgd16 kiviilasztdsdban 6s az Alland6 Konyvvizsgdl6val va16 egytittmiik6d6sben,
tovd bbil e I ldtja a Td rsasSg Ala psza bd lyd ba n meghatd rozott feladatokat.

Az Audit Bizottsdg testi.rletk6nt jdr el, tagjai szem6lyesen kotelesek eljdrni, k6pviseletnek nincs
helye. Az Audit Bizottsiig tagjai a Tdrsasdg i.igyvezet6s6t6l fiiggetlenek, tev6kenys6gi.ik sordn e
minds6gUkben 5ket a k6zgy6l6s vagy mds tdrsasdgi testiilet, tiszts6gvise16 vagy szerv nem
utas[thatja. Az Audit Bizottsiig m(kod6s6re 6s dont6shozatallra vonatkoz6 szabiilyokat az 6ltala
e lfogadott 6s a Fel Ugye16bizottsiig d lta I j6vii hagyott i.igyre nd rogziti.

Az Audit Bizottsdg a tev6kenys6gdr6l tdj6koztatja a kozgyill6st. Az Audit Bizottsdg a kozgyfil6si
beszdmol6jdban kiemeli, ha az lgazgat6siig az Audlt Bizottsiig javaslat6val ellent6tesen dontott
vala m ilyen k6rd6sben (kit6rve az lgazgat6sdg indokaira).

A FelUgyelSbizottsiig fi.iggetlennek min6si.l16 tagjaib6l a kozgyfil6s 3 (hdrom) f6s Audit Bizottsilgot
vdlaszt. Az Audit Bizottsdg tagjainak megbizdsa 3 (hdrom) 6vig tart.

Az Audit Bizottsiig legaldbb egy tagj6nak szdmviteli vagy konyvvizsgd16i szakk6pesit6ssel kell
rendelkeznie. Az Audit Bizottsdg tagjainak egyi.ittesen rendelkeznii.ik kell a Tdrsasdg tev6kenys6ge
szerinti SgazattaI kapcsolatos szaktuddssaL

Az Audit Bizottsdg eln6ke T6thn6 Rdkosa Erika, tagjai Dr Garamvolgyi Szabolcs 6s Piil lmre. Az Audit
Bizottsdg tagjainak megbiz6sa 2021. okt6ber 4. napj6t6l2024. okt6ber 4. napjdig sz6l.

Audit Bizottsds taeiai:

T6thne Rdkosa Erika - Audit Bizottsdg Elnoke (Fuggetlen)

Dr Garamvolgyi Szabolcs - Audit Bizottsdgi Tag (Fi.iggetlen)

Pdl lmre - Audit BizottsiigiTag (Fuggetlen)

Az Audit Bizottsdg tagjainak szakmai on6ltrajza megtal6lhat6 a tdrsasdg weboldaldn
https://www.na p.so la r/h u/rolunk/a ud it-bizottsae

info@nap.solar
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A Audit Bizottsdgitagol< koziil Dr. Garamvolgyi Szabolcs 3.000 db, Pdl lmre Pdl lmre pedig 5.000

d b to rzsr6szv6nnyel rendel kezett 2021' decem ber 3 1.-6n.

Az lgazgat6sig 6s a menedzsment kiizotti fele!6ss6g 6s felaclatmegosztSs

Vez6rigazgat6

A Tdrsasdg Yezlrigazgat6ja Gdl Tamds igazgat6s6gi tag.

AVez6rigazgat6 a Tdrsasdg vezet6 dlldsri munkavdllal6ja, munkakor6t a munkakori lefrdsa 6s az

SZMSZ rogziti. A Vez6rigazgat6 felett a munkdltat6ijogokat az lgazgat6sdg gyakorolja.

A Vez6rigazgat6 feladata a Tdrsasdg irdnyit6sa 6s ellen6rz6se a Tdrsasdg hosszti tdvri hat6kony

m(kod6s6nek biztosftdsa erdek6ben, azzal, hogy a Vez6rigazgalo az lgazgat6sdg f:r6'rariozik
felelSss6ggel.

A Vez6rigazgat6 feladata tov6bbS:

(a) a Tiirsasdg mUkdd6s6vel kapcsolatos tulajdonosi ig6nyek magas szinvonal[, kolts6ghat6kony

kiszolgd lSsa;

(b) a T6rsasdg strat6giSjdnak szakmai megalapozdsa 6s a T6rsasdg lgazgat6sdga dltal elfogadott

strat6gia megva l6sitdsa;

(c) a T6rsasdg gazddlkodiisi tev6kenys6g6nek irSnyit6sa, az Uzleti terv el6k6szlt6se 6s

v6grehajtSsa 6s a munkaszervezet munkdjdhoz szUks6ges szem6lyi- 6s tdrgyi felt6telek biztositdsa;

(d) a gEt Xtend szabdlyzatai szerinti mflkod6s biztos(tdsa 6s a megkovetelt informdci6k

nyilvd noss6gra hozata la;

(e) a Tdrsasdg kozgy(l6se 6s lgazgat6sdga til6seinek e16k6sz[t6se;

(f) a kozgyfil6si 6s az igazgat6sdgi i.ll6sek jegyz6konyveinek 6rz6se;

(g) javaslatt6teli 6s kezdem6nyez6sijog a Tdrsasdg lgazgat6sdga hatdsko16be utalt k6rd6sel<ben;

(h) a kiszervezett tev6kenys6geket elldt6 szclgdltat6k tev6kenys6g6nek ir;in'1itdsa, az iiltali;k

v6grehajtott feladatok ellen6rz6se,

(i) befektet6kkel tOrt6nS kapcsolattartds.

A Vez6rigazgat6 gyakorolja a munkdltat6i jogokat a T6rsasdg vezet5 dll:isrjnak nem min6sUlS

munkavdllal6ifelett.
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Operdci6s lgazgat6

Az operdci6s lgazgat6 VilSghy Mikl6s.

A 2021-es p6nzi.igyi 6vben a Tiirsas6g menedzsmentj6nek tagjdvd v6lt az Operdci6s lgazgat6 is.

Az Operdci6s lgazgat6 e tev6kenys6g6t munkaviszonyban ldtja el, felette a munkdltat6ijogokat a

Vez6rigazgat6 gya korolja.

Az Operdci6s lgazgat6 lStja el a Tdrsasdg leiinyviillalataival kapcsolatos feladatokat, 0j
lednyvdllalatokban va16 16szesed6sszerz6s e16k6szit6s6t, a lednyvdllalatok operativ irdnyitiisiit, 6s

meghatdrozza az egysdges szakmai elveket.

P6nzUgyi lgazgat6

2022. febrr-:ar t.-16l a Tdrsasdg menedzsmentj6hez csatlakozott Szfics Zoltiin P6nziigyi lgazgat6,
mint vezet6 dllSsrl munkavdlla16.

4. Uzleti kiirnyezet, tev6kenys6g ,2O2L esem6nyei

lndu16 iizleti strat6gia meghatdroz6sa

2020-ban az alapit6 tulajdonosok megvizsgdlva a hazai kdz6p 6s hossz0tdvri hazai energiastrat6giSt,
valamint a magyarorszdgi megtijul6 energia szektoron beltil a naperSm(vek tervezett ndveked6si
dinamikdjdt (gy d6ntottek, hogy egy olyan, a t6zsd6n is jelen l6v6 c6get 6pitenek, amellyel nemcsak
a t6kee16s magdn 6s int6zm6nyi befektet5k szdmdra e16rhet6 meg0jul6 energi6ba befektet6k szdmdra
teremtenek hossztl t6v0 befektet6si lehet6s6get, hanem a kisbefektet6k szdmdra is.

Viillalat6pit6s, finanszirozds, els6 akvizici6

Az els5, m6g Zrt. formdban v6grehajtott t6keemel6sek utdn a Tdrsasdg 3xL0 db, egyenk6nt 0,5 MW
teljesitm6ny6, M ETAR-KAT enged6llyel rendelke 26, m6r 2021. elej6t6l m0kod6 naper6m(veket emelt
be a portf6li6jdba. A Tiirsasiig 2021. 6prilis 8-dn a The Art of Voyage Alfa Kft.-t, 2O2L. m{jus 5-6n a The
Art of Voyage Beta Kft.-t 6s a The Art of Voyage Gamma Kft.-t v6sdrolta meg, amellyel osszesen L5
MW termel6si kapacitds felett rendelkezett.

Az er6m(vek rnenetrendeztisi, O&M 6s egy6b, a mfikod6shez szliks6ges szolgdltatdsait k[ils6, erre
specializdl6dott szolgdltat6k vegzik. Az le6nyvdllalatok kedvez6 kamatozdsrl NHP finanszirozdssal, az

er6m6vek pedig METAR-KAT enged6llyel rendelkeznek. Be0zemel6skor mdr bekot6sre kerliltek a

MAVIR METAR korbe, ami a jogszabdly dltal r6gzitett id6tartamra, 6vente infldci6 minusz egy szdzal6k

indexdlt garantdlt dtv6teli drat biztosit a megtermelt 6s eladott villamosdramra.

NAP Nyrt. rSszv6nyek bevezet6se a gtit Xtend keresked6si platformjdra

A termel6s 6s rizemeltetds pozitlv tapasztalataival rendelkezve, valamint toviibbi kedvez6 nape16mfi
befektet6si lehet6s6geket lStva az alapit6 tulajdonosok rigy d6ntdttek, hogy az 0jabb akvizici6k
intenziv t6keig6ny6t, valamint a kedvez6 t6ke- 6s p6nzpiaci Uzleti felt6teleket kihaszndlva a vdllalat
c6gjogi fcrr,rdjii'r Zrt.-r6l Nyrt.-re vdltoztatjdk (2021 okt6ber 4.-ei bejegyzdssel) 6s ezt kovet6en a
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r6szv6nyeknek a Budapesti Ert6kt6zsde Xtend piacra tort6n6 bevezet6s6t hajtottdk v6gre (2021-

szeptember 28.).

Sze rvezeti stru ktri ra kia la k(t5sa, ellen6rz6 bi zotts6gok fe l5 I I itiisa

Mindez term6szetesen a szervezeti 6s dont6shozatali rendszer megvdltoztatdsdt is ig6nyelte. A
legf6bb dont6shoz6 testijlet a r6szv6nyesek kozgy(l6se lett. A Tdrsasdg 3 tag( igazgat6sSgot

vdlasztott, amely az iigyrendj6nek megfele15 dont6si kompetencidval lett elliitva. Az lgazgat6sdg

dont6seit a 3 fi.iggetlen tagb6l d116 Feli.igyel6bizottsdg 6s az ugyancsak 3 fi.iggetlen tagb6l d116 Audit

Bizottsdg e I le n6 rzi a z e lfogadott Ugyrendj i.i kne k megfe le l6en.

Kiizgy(l6s hatSsktir6 be n v6gre hajtott els6 si ke res zirlkdrfi t6keeme l6s

A 2021.. november 15-6n tartott rendklvi.ili kdzgyfil6s tobbek kdzdtt megszavazott egy zdrtkorben

v6grehajtott t6keemel6si tranzakci6t, melyet az lgazgatoslg 2027. november 22-6n sikeresen

v6grehajtott 2 millidrd forint 6rt6kben. Ezzel a NAP Nyrt. alapt6k6je 2,65 milliilrd forintr6l4,65 milliiird
forintra n6tt, f6leg ,,Friends and Family" magdn- ds jogi szem6lyek r6szv6tel6vel. A tdkeemel6s azt is

eredm6nyezte, hogy a kordbbi alacsony r6szv6ny kozk6zhdnyad 40% fol6 emelkedett 6s aktiv napi

keresked6s alakult ki a NAP Nyrt. r6szv6nyekben a get Xtend keresked6si platformj6n.

A k6zgyfil6s ezen kivUl felhatalmazdst adott az lgazgat6sdgnak, hogy 2022. dprilis 30-ig az alapt6ke

maximum 14 millidrd forintos szintj6ig zdrtkor1 t6keemel6st hajthat v6gre.

A z6rtkdr6 t6keemel6st kdvet6en 0jabb sikeres akvizici6 v6grehajt6sa

Mindekozben a Tdrsasdg aktivan kovette a piacon 6rt6kesit6sre szdnt naper6m(veket 6s az akvizici6s

pipeline fel6pit6se utdn folyamatosan vilSgitott dt METAR-KAT enged6lyekkel rendelkez6

c6ltdrsasdgokat, ijabb akvizici6 v6grehajtdsdnak szdnd6kdval.

A NAP Nyrt. a novemberi t6keemel6sb6l befolyt dsszeget 3 rijabb viillalat megvdsdrliisdra forditotta.
0sszesen 16 METAR-KAT enged6llyel rendelkez6,2020. negyedik negyed6ve 6ta miikod6, egyenk6nt

0,5 MW teljesitm6ny6 naper6mti tulajdonjogilt szerezte meg2021,. december L4-6n Ldnycs6kon 6s

Mohdcson, amikor !1O%-os iizletr6sztvdsdrolt a Solar Power Beta Kft.-ben, a Solar PowerTheta Kft.-

ben 6s a Solar Power lota Kft.-ben. Mindh6rom vdllalatot mdr megl6v6, kedvezS kamatozds( NHP

hitellel egyiltt vdsSrolta meg a NAP Nyrt.

Az 0j tiirsasdgok megvdsdrliisdval a NAP Nyrt. fotovoltaikus termel6si kapacit5sa 23 MW-ra

emelkedett.

Uj tdrsasdgok sikeres integrSci6ja, a termeles online monitoring-.!a

Az 6j tdrsasdgol< holdingba tort6nd integrdci6ja gyorsan 6s zokken6mentesen megtcrt6ni:, l6v6n a

f6bb szolgdltat6k megegyeztek a koriibbi 3le6nyvdllalat szolgdltat6i kor6vel. Az tij tdrsasSgok

tulajdondban l6v5 naper6mfivek kedvez6 foldrajzi elhelyezked6ssel blrnal<, ahol : m:gyarorszSgi

napsrit6ses 6riik szdma a legmagasabb az orszdgban.

Az osszes naperclm( Sundroid rendszerrel van felszerelve, amely nemcsak a termel6s online, val6s

idej( nyomon kovet6s6t teszi lehet6v6 (amely a transzparenci6ra torekedve a www.nap.solar oldalon
is nyomon kovethet6), hanem automatikus hibaLlzeneteket ktild, amennyiben a termel6sben technikai
probl6ma merulne fel. Ezen kivul a Sundroid rendszer alkalmassd teszi az osszes er6m(vet arra, hogy
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amennyiben szilks6g volna 16, a termel6s6t le lehet szabdlyozni. Ezen funkci6 m6g nem aktiv, de
menetrendez6si c6llal egy tdbboldal0 megdllapodds keretein belLil biirmikor aktivi{lhat6.

Fenntarthat6sdg

Mi, a Nap Nyrt-n6l r6g6ta tudjuk, hogy felel6ss6ggel tartozunk bolyg6nk, kozoss6geink 6s iigyfeleink
irdnt. Ez a felel6ss6g vez6rli c6ltudatoss6gunl<at, inspiriilja elkotelezetts6gUnket az utunk mellett, hogy
a vildg 6s hazdnk fenntarthat6 energiatermel6sre va16 dtdllSsdt el6segitsi.lk. A kezdetekt6l fogva a

fenntarthat6sdgct helyezztik minden tev6kenys6gUnk koz6ppontjdba.

A k6rnyezetkimeicj 6s kornyezettudatos zold energia elSdllitdsa mellett nagy hangsdlyt fektetlink az

dtldthat6 vdllaiatirdny[tdsra, valamint a t6rsasdgunk noveked6s6vel pdrhuzamos tdrsadalmi
fel e l6ss6gvii I la idsra.

A NAP Nyrt. kiemelked6 Xtend piaciforgalma

Az els6 t6zsclei i<eresked6si nap (EKN) a BET Xtend keresked6si platformjiin 2021. okt6b er 21--6n zajlott
le. Bdr alacsony forgalom mellett, az L,000 forintos n6v6rt6ken kibocsdtott r6szv6ny {rfolyama9.470
forintos Srfolyamniiltet6zdtt 2021. okt6ber 25-6n, a2O21-es 6vet pedig 2.115 forintos dron zdrta. A
r6szv6ny teljes l<ei"esked6si forgalma csak a 2021. okt6ber 21 6s 2021. december 3L.-i peri6dusban
meghaladta a 950 milli6 forintot. Ez egy keresked6si napra vetitve 20 milli6 forint kdri.lli forgalmat
jelentett, amely kiemelked6nek mondhat6 az Xtend piacon.

5. Strategia 6s c6lok 2022-ben

Az eredeti sirat6gia helyess6g6nek az energiapiaci fejlem6nyek 6ltali megerSsit6se

A NAP i"lyrt. 2C21-es evre sz6l6 strat6giai c6lkitfiz6sei teljesUltek 6s a meg(jul6, napenergia
termel6sbe i6i't6n6 befektet6s folyamata a 2022-es 6vben is folytat6dik a termel6si portf6li6
b6vit6s6r,el, az ehhez szliks6ges t6kepiaci finanszirozdsi tranzakci6k lebonyolitdsdval, valamint a

po rtfo I io r:a.i i(v i er5r,t(ive k te rm e i6s6 ne l< o pti m a I izd ldsdva I.

Mdr a mdlt 6v mdsodik fel6ben is lSthat6 volt, hogy a termelS szektor COVID jdrvdnyb6l t6rt6n6
kildbaldsa mind Eur6pdban, mind pedig globdlisan nagy energiafelhaszndlSsi keresletet teremtett az

energia placokon. Az energia drak a koriibbi 6vtizedhez k6pes magas szintre emelkedtek 6s ott
stabilizdl6dtak. A fosszilis energia 16szesed6s6nek csokkent6s6re irdnyu16 globSlis 6s hazai
elkotelezetts6g miatt a megfiju16 energiatermel6s szerepe 6s r6szesed6se az dsszes

energiatermel6sben az elkdvetkezend6 2-3 6vtizedben dinamikus noveked6st fog produkdlni.

Magyarorszdg koz6p 6s hosszti tiiv( energiapolitikdjdban a meg0ju16 energiatermel6si kapacitds
noveked6s6n beliil a napenergia kiemelt jelent6s6ggel bir. A NAP Nyrt. ezen lizleti strat6gia ment6n
haladva t6zte kic6lula 100 MW-os termel6si kapacitds el6r6s6t 2023-ra, naper6m(vekkel rendelkez6
c6ltdrsasdgok akvizici6jii n keresztill.

Az ehhez szilks6ges t6k6t a Tdrsasdg int6zm6nyi befektetdk bevondsdval z6rtk6r( t6keemel6sek
segits6g6vel, illetve esetleges publikus kibocsdtds megszervez6s6veltervezi biztos[tani.
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Ziild finansziroz6si keretrendszer min6sit6s megszerz6se

A Tdrsasdg a 2O22-es 6v els6 fel6ben tervezi kialakitani zold finanszirozdsi keretrendszer6t, illetve

megszerezni ennek fiiggetlen min6sit6 eltali min6sit6s6t. A zold finanszirozdsi keretrendszer min5sit6s

tervezett megszerz6s6t kovet6en a NAP Nyrt. tovdbbi c6lja az ESG min6sft6s megszerz6se lesz az

elkovetkezend6 6vekben, 6sszhangban a gft standard kateg6ri6jdra ,5rv6nyes ESG ajdn16saival. Az ESG

fett6telrendszernek tort6n6 megfelel6s 6s ennek fi.iggetlen min6sit6se megnyithatja az utat a NAP

Nyrt. r6szv6nyei szdmdra az int6zm6nyi befektet6k dedikdlt ,,zold" alapjaiba is.

Meggy6z6d6sUnk, hogy a geopolitikai fejlem6nyeket lStva Eu16pdban, a mindenkori kormdnyzat egyik

prioritdsa a min6l magasabb energiafiiggetlens6g el6r6se 6s ezen beli.il is a meg0ju16 energiatermel6s

tovdbbi kapacit6s ndvel6s6nek 6sztdnz6se kedvezm6nyes zold finanszirozdsi konstrukci6k

biztosftdsiival. Ebben a finanszirozdsi programban a NAP Nyrt. is aktivan r6szt kivdn venni.

[laOU befektet6i csoportok megc6lz6sa, a NAP Nyrt. rdszv6nyeinek a eET Standard piacra t6rtt6n6

bevezet6se

A Tdrsasdg szdmdra a NAP Nyrt. r6szv6nybefektet6i kdzoss6g6nek kisz6lesit6se es a mdsodpiaci

keresked6s likviditdsiinak emel6se is c6l azzat, hogy a Tdrsasdg tervezi elinditani a gEt Xtend

keresked6si platformjd16l a gEf Standard kateg6ridjdba tdrt6n6 dtl6p6s6nek folyamatdt. Ezzel,

valamint a dedikdlt megrjju16 energiatermel6si strat6gi6j6val szdmft arra, hogy nemcsak belfdldi,

hanem ktilfoldi int6zm6nyi 6s szakmai befektet6k is megjelennek a befektet6i ko16ben.

Az akvizici6s lehet6s6gek folya matos figyelemmel kis6r6se

A NAP Nyrt. folyamatosan vizsgdl, 6tvildgit naper6mfivel<et birtokl6 tdrsasiigokaLazzal a cdllal, hogy a

termel6si portf6li6j6t 6s kapacitdsdt tovdbb novelje akviz(ci6kon l<eresztUl. Jelent6s sziinnban 6rhet6

m6g el METAR-KAT enged6llyel rendelkez6 naper6m[i a piacon 6s a megfelel6 megt6rtil6st biztosft6

c6g6rt6k eset6n a TSrsasdg k6szen dll a gyors vdllalatviisiirlSsokra.

A NAP Nyrt. strat6giSjiiban nyitott nemcsak a VffAn-fAT enged6lyes e16mfivek akvizici6jdra, hanem

a kedvez6 felt6telekkel finanszirozhat6, hosszti tdvil PPA szerz6d6ssel rendelkez6 projektekben va16

r6szv6telre is.

Szinergia keres6se az energiatdrolSs 6s energia-kereskedelem terii letein

A meg0jul6 energia tdrolSsa napjainkban egyre inkdbb siirget6 k6rd6s az ipardgban. A NAP Nyrt.

szint6n vizsgdlja megfele16 megt6rUl6s eset6n a t6rol6kba tort6n6 befektet6sek lehet6s6geit. Az

energia kereskedelem k6rd6skdre sem megkertilhet6, kU16nos tekintettel a fAf-VffAR enged6llyel

nem rendelkez6 naper6mUvek eset6ben, ez6rt egyUttmfikod6si lehet6s6geket vizsgdl a Tdrsasdg ezen

az i.izleti ter[]leten.

A termel6s 6s mfik6d6s hat6konysiig5nak folyamatos feliilvizsgSlata 6s optimaliz5lSsa

Ami a portf6li6ban l6v6 naperSmfivek mfikdd6s6t illeti, a Tdrsasiig folyamatosan figyelemmel kis6ri a

termel6si adatokat, illetve torekszik a termel6s folyamatos optimaliziiliisdra, a nem tervezett leiilliisok

minimaliziiliisiira.

Ezen kivi.il a harmadik feles szolgdltat6k szolgiiltatdsi szinvonaldnak rendszeres feltilvizsg6lata is zajlik,

illetve a szolgdltatiisok kolts6gszintj6nek kontrolliililsa is magas priorit6ssal bir a tdrsasiig

nyeres6g6nek 6s a r6szv6nyesi 6rt6kteremt6s maximalizdlSsa 6rdek6ben.
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Az orosz-ukrdn hdborf hat6sa az Uzletmenetre, lizletistrat6giSra

A Tdrsasdg napenergia termel6si k6pess6g6t, mfikod6s6t, gazdiilkoddsdt, likviditiisi 6s t6kehelyzet6t
az orosz-ukrdn hdbor0 kozvetlen[il nem 6rinti.

Az Eu16pai Uni6 6s az Amerikai Egyesiilt Allamok dltal kivetett szankci6k sem a Tdrsasdgra, sem
szerzdd6ses partnereire nincsenek kozvetlen hatdssal. A Tdrsasdg sajndlattal figyeli a hiibor0s helyzet
alakulds6t 6s bizik a konfliktus miel6bbi b6k6s lez6rds6ban.

Ugyanakkor meggy6z6d6sUnk, hogy a kialakult helyzet miir rovid- 6s k6z6ptdvon is m6g inkdbb a

nemzeti energia'.iiggetlens6gre 6s annak novel6s6re irdnyitja a figyelmet, szabiilyoz6i 6s befektet6i
oldalon egyardnt. Ennek megkeri.ilhetetlen, az ESG trendekkel dsszhangban d116 eleme a megtijul6
energiatermel6si kapacitdsok tovdbbi b5v[t6se, annak szabdlyozo oldali tdmogatdsa 6s 6sztonz6se
nemzetgazdasdgi 6s Eu16pai Uni6s viszonylatban is.

A hdborfs helyzet 169 ldtott t6kepiaci turbulencidt 6s bizonytalansdgot hozott. Uzleti modellUnk 6s
r6szv6nyesi drl6kteremt6si javaslatunk stabilitdsdt 6s ellendll6sdgdt j6l mutatja, hogy Tdrsasdgunk
m6g ilyeir iiehiz icSkepiaci helyzetben is, 2022. mdrcius L. 6s 2022. m6rcius 7. kozott sikeres zArtkdrfi
t6keemel6st ha.jto'ft v6gre L 297 343 000 forint 6rt6kben.

Mindezek rn69 ;nk;ibb meger6s(tik Tdrsasdgunl<at abban, hogy a kordbban megfogalmazott strat6gia
a helyes ir6ny, annak f6kusza tovdbbra is a megtijul6-termel6si k6pess6giink 6s kapacitdsaink
novel6se, ossz;rangban a meghirdetett Nemzeti Energiastrat6gia irdnyelveivel.

A Tdrsasdg 2020. szeptember 9.-6n keri.llt megalapitdsra, rgy a 2021.6v 6ves beszdmol6 el6z6 idlszak
adataival tortdnd osszehasonlithat6sdgndl, ennek hatdsdt figyelembe javasolt venni az 6ves
beszd moi6 d i't: r rrrez6sekor.

Az eredm6ny f6bb meghatdroz6 t6telei - els6sorban az akvizici6 6s a portf6li6 b6vit6se.

A NAP i\yr't. r'eszv6nyeinek keresked6se 2021 okt6ber 2L-6n indult a gET Xtend keresked6si
p !atfo rnrjd r..

A rdszv6ny n:dscdpiaci forgalma messzemen6en meghaladta az el6zetes vdrakozdsokat. 2021.
december 31-ig a r6szv6nyforgalom drfolyam6rt6ken szdmolva 953.188.248 Ft volt. A
r6szv6nydrfolya,,^. 1.180 6s 9.470 Ft-os iirfolyamsdvban mozgott, az 6ves 6tlagdr 4.596 Ft, az 6vv6gi
zdroAr p:::-tig2.'ttt Ft volt.
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7. Az alapt6ke r6szv6nyek szerinti megoszldsa

A Tdrsasiig alapt6k6je 202L. december 31-6n 4.650.000.000 Ft, amely 4.650.000 darab, egyenk6nt

1.OOO Ft n6v6rt6k6 n6vre sz6l6 torzsr6szv6nyb6l 5ll. A r6szv6nyek el6dllitdsi m6dja: dematerializdlt

16szv6ny.

8. Tovdbbi esem6nyek a m6rleg fordul6napot
kiivet6e n (2O2L.L2.3L!

A NAP Nvrt. 2022. ianudr 25.-6n mestartott rendkivllii kozsvffl6se a kovetkez6 hatdrozatokat hozta:

1. ddntott az lgazgat6sdg tagjai l6tszdmdnak felemel6s616l 5-7 (oth6t) f5re, 6s elfogadta az

Alapszabdly 10.1. pontjdnak m6dositdsdt a kovetkezdk szerint:

,,!0.1. A Tdrsasdg iigyvezet6s6t az lgazgat6sdg liitja el. Az lgazgat6sdg tagjainak szdma 5-7

(ot-h6t)f6."

2. ddntott Fdldvdri Gdbor (lakcim: 1025 Budapest, PSfrdnyliget utca 7.) igazgat6s6gi taggd

t6rt6n5 megvdlasztds616l a megbizds elfogaddsdt6l sziimitott 3 (h6rom) 6v hatdrozott id6re.

Az igazgat6sdgi tag e tiszts6g6t megblziisijogviszonyban lStja el.

3. dontdtt Telc Ede (lakcim: 6753 Szeged, Kereszt utca 4.) igazgat6sdgitaggd tort6n6

megvdlasztdsd16l a megbfzds elfogaddsdt6l szdmitott 3 (h6rom) 6v hatdrozott iddre. Az

igazgat6sdgi tag e tiszts6g6t megblziisijogviszonyban ldtja el'

4. dontott Szoboszlai Bedta (lakcim:2120 Dunakeszi, Riik6czi Ut 113. 2.a.) igazgat6sdgitaggd

tort6n6 megvdlasztdsd16l a megbizds az elfogadiist6l szdmitott 3 (hdrom) 6v hatdrozott

id6re. Az igazgat6siigi tag e tiszts6g6t megbizdsijogviszonyban l6tja el.

5. dontott az Alapszabiily 10.6. pontjdnak m6dositds616l az a16bbiak szerint: ,,Az lgazgat6siig

i.il6se akkor hatdrozatk6pes, ha azon az igazgat6sdgi tagok tobb mint fele jelen van. Az

tgazgat6sdg hatdrozatait a jelenl6v6k egysze16 sz6tribbs6g6vel hozza. Az el6z6ekt6l elt6r6en

az osszes igazgat6silgi tag213- nak (k6tharmaddnak) ,,igen" szavazala szi.iks6ges az olyan

dont6sek meghozatalShoz, amelyek tdrgya olyan ugylet, kotelezetts6gvdllaliis, bdrmilyen

tranzakci6, amelynek 6rt6ke e16ri a Tdrsasiig aktudlis alaptdk6j6nek 30%-5t (harminc

szitzalekifi). Az lgazgat6sdg i.il6sei megtartdsdra, 6s a hatdrozathozatalra vonatkoz6 tovdbbi

sza b6 lyokat az I gazgat6sdg iigyrendje ta rta lmazza'"

A NAP Nvrt. lsazsat6s6ea a kovetkez6 hatdrozatot hozta 2022. mdrcius 7.-6n:

A T6rsasdg 2021". november 15. napjdn tartott rendkiviili kozgy(l6s6n a 6/2O2L.1.1.15. szdmri

kozgyfil6si hat6rozatdval felhatalmazta az lgazgat6sdgot az alapt6ke felemel6s6re. Az lgazgat6s6g a

felhatalmazds alapjdn hozott 3/2022. szdm0 igazgat6sdgi hatdrozatdval dontott a TdrsasSg

4.650.000.000 Ft (N6gymillidrd-hatszdzdtvenmilli6 forint) alapt6k6j6nek felemel6sd16l legaliibb

5OO.OOO db, de legfeljebb 7.426.272 db rij 1.000 Ft (Egyezer forint) n6v6rt6kii, a Tdrsasdg jelenlegi

r6szv6nyeivel azonos jogokat biztosit6, dematerializdlt torzsr6szv6ny p6nzbelihozzlilrulds ellen6ben

tort6n6 kibocsdtdsdval legaldbb 500.000.000 forinttal, de legfeljebb 1..426.272.000 forinttal, legaliibb
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5.150.000.000 forintra, de legfeljebb 5.075.272.000 forintra azzal, hogy (i) az rij r6szv6nyek
kibocs6tdsa a Ptk. 3:2L8. S (2) bekezd6se 6s az 6rt6kpapirokra vonatkoz6 nyilvdnos ajiinlatt6telkor
vagy 6rt6kpapiroknak a szabflyozott piacra tort6n6 bevezet6sekor kozz6teendd tdj6koztat6r6l 6s a

2OO3/71./EK iriinyelv hatdlyon kiviil helyez6s6rdl szolo,2O!7. jrinius 14-i (EU) 2Ot7l7t29 eu16pai
parlamenti 6s tandcsi rendelet (a tovdbbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk (4) bekezd6se alapj6n

nem min6sUl olyan nyilvdnos ajdnlatt6telnek, amely a Prospektus rendelet szerinti tiij6koztat6
k6szit6s6t tenn6 sziiks6gess6 (zdrtkor( forgalomba hozatal), (ii) az alapt6ke felemel6se a

torzsr6szv6nyeknek az lgazgal6sdg dltal erre felhatalmazott szem6lyek Sltali lejegyz6s6vel 6s

ellen6rt6k6nek p6nzbeli megfizet6s6veltort6nik, (iii) a r6szv6nyek kibocsdtdsi 6rt6ke r6szv6nyenk6nt
1.030 Ft (Egyezer-harminc forint), (iv) a r6szv6nyek dtv6tel6re vonatkoz6 nyilatkozat megt6tel6re
(jegyz6s) rendelkez6sre iil16 hatiirid5: az igazgat6sdgi hatArozat elfogaddsdt6l szdmitott 5 munkanap.
A kibocsdtdsi 6rt6k 6s a n6v6rt6k klilonbdzete a Tdrsas6g t6ketarta16kdba keriil.

A fentiekre tekintettel az lgazgat6sdg a jelen hat6rozattal 2022. mdtrcius 7-i hatdllyal megdllapitja, hogy
a rdszvdnyek dtvdtel6re vonatkoz6 kotelezetts6gvdllaldsok (r6szv6nyjegyz6s) eredm6nye 6s a

t6nyleges alapt6keemel6s 6sszege L.297.343.000 Ft, azaz Egymillidrd-kett6szdzkilencvenh6tmilli6-
hdromszdznegyvenhdromezer forint, 6s a forgalomba hozott r6szv6nyek szdma L.297.343 db, azaz

Egymilli6kett6szdzkilencvenh6tezer-hdromszdznegyven hd rom darab.

Az lgazgatosdg megdllapitja, hogy a r6szv6nyjegyz6s 6s az alapt6keemelds sikeres volt, mert az

alapt6ke-emel6s iegkisebb osszeg6nek megfelelS n6v6rt6k( 16szv6nyek dtv6tel6re az arrajogosultak
kotelezetts6get vdllaltak, a r6szvdnyeket lejegyezt6k. Az lgazgat6sdg 2022. mdrcius 7-i hatiillyal
megdllapitja, hog,i a Tdrsasdg alapt5k6je az alapt6ke-emel6s eredm6nyek6nt 5.947.343.000 Ft, azaz

Otmillidrdt<ilencszdznegyvenh6tmilli6-hdromszdznegyvenhdromezer forint, amely teljes eg6sz6ben
k6szp6nzb6l dll. A Tdrsasdg alapt6k6je 5.947.343 db, azaz Otmilli6kilencszdznegyvenh6tezer-
hdromszdznegvvenhdrom darab, egyenk6nt 1-.000 Ft, azaz Egyezer forint n6v6rt6kfi n6vre sz6l6
torzsr6szv6nyb6l dll.

Az lgazgat6sdg ntegdllapitja, hogy 2022. mi:rcius 7-i hatdllyal az Alapszabdly 4.L.,4.2. es 4.4. pontjai az

alapt6ke-emelSsre tekintettel az aldbbiak szerint m6dosulnak:

,4.1. A Tdrsasdg alapt6keje 5.947.343.000 Ft, azaz 6tmillidrdkilencszdznegyvenh6tmilli6-
hdromszdznegyvenhdromezer forint, amely teljes eg6sz6ben k6szp6nzbSl iill. Ebb5l az alaplt6skor
i:efizetett Ssszeg l-00.000.000 7'r, azaz Egyszdzmilli6 forint, az alapt6ke felemel6sei sordn befizetett
osszeg 5.82i7.3i.3.000 Ft, azaz Otnrillidrd-nyoicszdznegyvenh6tmilli6-hiiromszdznegyvenhdromezer
forint, amely az alapt6ke 100 %-a.

A Tdrsasdg alapt6k6je 5.947.343 db, azaz Otmilli6-
darab, egyenk6nt 1.000 Ft, azaz Egyezer forintkilencszdznegyven h6tezerhdromsziiznegyvenhd rom

nev6ru6k( i-,ev:-e sz6i6 torzs16szv6riyb5l dli.

4.4. A reszvdnyei< kibocsdtdsi 6rt6ke alapltdskor 6s az alapt6ke felemel6seikor megegyezett a
r6szv6nyek n6v6rtek6vel, l<iv6ve az alapt6ke kozgyfil6si felhatalmaz6s alapjdn a 312022. szdm(r

igazgatosdgi r,t"irozaitai tort6nt felemel6s6t (meiynek eredm6ny6t a al2O22. szdm0 igazgat6sdgi

l'ra'idrozat 6iiapirctta meg), amikoi" a kibocsdtdsi 6rt6k 1.030 Ft volt."

2C22 februdr 1. L5l Sz(cs Zoltdn csatlakozott a NAP Nvrt.-hez, ahol a P6nzilgvi lgazgat6i pozfci6t tolti
ho
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2O1t-ben a NAP Nyrt. 2 f6t foglalkoztatott, a tovdbbi feladatok elldtdsdra pedig kiils6s partner

iiltal nyrijtott szolgdltatdst vett ig6nybe a Tdrsasdg.

10.

A Tdrsasdg alaptev6kenys6ge k6rnyezetkfm616 6s kornyezettudatos zold energia el6dllltdsa

nape16mfivekkel.

A NAP Nyrt.-nek a tdrgy6vben kdrnyezetv6delmi kdtelezetts6ge nem volt, ezzel kapcsolatban

kolts6get nem szdmolt el, c6ltartal6kot nem k6pzett, a m6rlegben meg nem jelenS

kornyezetv6delmi, helyreiillitdsi kotelezetts6ge nincs.

LL. Kockdzatkezel6si- 6s a fedezeti i.igylet

politika

A NAP Nyrt.-nek 6s lednyvdllalatainak mind az drbev6tele 6s mind pedig a kolts6gei forintban

keletkeznek, ez6rt deviza drfolyam kockdzat, illetve annak fedezeti ig6nye nem mertil fel. Ami a

kamatkockdzatot illeti, a lednyv5llalatok hitelei kedvez6 fix kamatozdsl (2.5% NHP), hosszti

lejdrat0 banki kolcsondkb6l dllnak, amelyek visszafizet6se a j6l tervezhet6 Srbev6telt biztosit6

fAf-UffAn szerz6d6sek lejdrata el6tti id6szakra esik, lgy hitel megrijitdshoz kapcsol6d6

kamatkockdzat sem keletkezik. A TSrsasdg szabad forint likviditdsdt a szdmlavezet6 bankjiiniil

rovid lejiirat0 bet6tekben helyezi el, illetve foly6szdmlap6nz form:ijdban tartja.

L2. Az alapt6ke nagysdga 6s a szavazati iogok sz6ma

A r6szv6nyekhez kapcsol6d6 szavazatijogok sz1ma 2021. december 31--6n:

A Tdrsasdg alaptdk6j6nek osszet6tele 202L. december 31-6n:

4 650 000 000Torzsr6szv6ny (NAP torzs-
16szv6ny)

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Timirr utca 20. www.nap.solarinfo@ na p.so la r
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R6szv6nysorozat Nt6vrSrt6k

(Ft/db)
Kibocs6tott darabsz6m

(db)
6sszn6v6rt6k

(Ft)

1 000 4 650 000

Alapt6ke cisszesen 4 650 000 i. r:r-.: ).. '
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Torzsr6szv6ny (NAP torzs-
16szv6ny)

Tulajdonosi struktri ra

2021. december 31-6n a Tdrsasdg jegyzett t5k6je 4.650.000 eFt, melyet,4.650.000 db, egyenk6nt
1.000 Ft/db n6vdrt6k( n6vre szol6 torzsrenyv6nyb6lSll.

1_ 915 802
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A tirsasig jelenlegi r6szv6nyesei a 2O2L.
!2.31.-i r6szv6 nykiinyv a I a pj6 n

N6v6rt6k (eFt) Tulajdonosi r6szardnv l%l

910 000 1,9,57yo

il.i -. i,.-!, 18,7Lyo

I L:1 ,.;.,' j LS,ALyo

--t .,,4.1 z,5L%

4L,20%

4 '':,' , LOg,gAo/o

R6szv6nysorozat Kibocsdtott
darabsz{m

(db)

Sajiit
r6szv6ny
szfm (db)

Szavazati
jogra

jogosit6
r6szv6nyek

(db)

Szavazati

Jog
(r{szveny/

db)

6sszes

szavazati
jog

4 650 000 0 4 650 000 1. 4 650 000

. ;'_. . 0 4 550 000 1 4 650 000
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L4. NAP Nyrt. kiizz6t6telek 2021-ben

NAp Zrt. -2O2O.6vi 6ves besz6mol6 6s konyvvizsgdl6ijelent6s - 2021.08.15.

NAP Zrt. - KozgyUl6si hatdrozatok - 2021,.08.15.

NAp Zrt. - 2021, els6 f6l6v p6nziigyi beszdmol6 (nem audit6lt, nem konszoliddlt) - 2021,.08.1,6.

NAP Nyrt. - AlapszabSly - 202L.08.L6.

NAp Zrt. - lnformdci6s Dokumentum 1. szdm( kieg6szft6s - BETXtend regisztrdci6hoz-202L.09.23.

NAP Zrt. - lnformdci6s Dokumentum - gtit )(tend regisztriir:i6hoz - 2021".09.23.

NAp Nyrt. - Befektetdi l<apcsolattart6 szem6l),e, el6rhet6s6ge 6s a 16szv6nyi'.onyv vezet6se -

2021.10.13.

NAP Nyrt. - Tulajdonosi struktUra bemutatdsa - 202'1.10.13.

NAp Nyrt. - AEt Xtend tiij6koztatdsi kdtelezetts6g6nel< nyelvhaszndlata - 202L.10.!3.

NAp Nyrt. - Hirdetm6ny rendkivuli kozgyfil6se osszeh[v5sd rol - 2o21,.\o.14.

NAp Nyrt. - El6terjeszt6sek 6s hat6rozatijavaslatok rendkivuli kozgyfil6sre -2021.1A.22-

NAp Nyrt. - T6j6koztat6s az alaptSke nagysdgd161 6s a szavazati jogok szdmd rol - 2021".1,1.03.

NAP Nyrt. - Rendkiviili kozgy(l6s hatdrozatai - 2023-.1'1,.1'6.

NAP Nyrt. - Rendkivilli kozz6t6tel az alapt6keemel6s eredm6ny6r5l - 2021,.1,L.24.

NAP Nyrt. - lgazgat6sSgi hatdrozat az alapt6keemel6s eredm6ny6r6l - 202L.1.1,.24.

NAp Nyrt. - Tdj6koztat6s az alapt6ke nagysdg6161 6s a szavazati jogok szdmd rol - 2021".1,1,.24.

NAP Nyrt. - Tulajdonosi struktfrra bemutatdsa -202I.11,.30.

NAp Nyrt. - A Tpt. 61. S (1) bekezd6s6ben foglalt - szavazati jogra vonatkozo - bejelent6si

k6te lezetts6g te ljesit6se - 2021.1'1.30.

NAp Nyrt. - Bejelent6s a Vezetdi Feladatot Elldt6 Szem6lyek iigyleten6l - 202I.1"1,.30.

NAP Nyrt. - Bejelent6s a Vezet6i Feladatot Ell5t6 Szem6lyek i.igyleteirdl - 2021-.1.1,.30.

NAp Nyrt. - Nape16m( portf6li6 b6vit6se (j projekttdrsasdgok akvizici6jdval - 2021,.12.1.6.

NAp Nyrt. - Hirdetm6ny rendkivi.ili kozgyfil6se osszehivSsS rol - 2021".12.21-

NAP Nyrt. - Alapszabdly - 2021,.12.21,.

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim5r utca 20. info@nap.solar www.nap.solar
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NAP Nyrt.

Uzleti jelent6s

A 2O2L. 6vi konszoliddlt beszdmo16hoz

Budapest,2022.03.28.

llH
4t"r"rig rs^to

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim6r utca 20.
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A NAP NyilvSnosan Mfikird6 R6szv6nyt6rsasSg (A tovdbbiakban ,,NAP", ,,Tlrsaslg" ,,,Vdllalat") c6lja,

hogy naperSm(veket birtokl6 projekttdrsasdgok felvdsdrl6sdval, illetve nape16rnfi heruhdzdsok

lebonyolitdsdval egy nemzetkozi osszehasonlltiisban is magas hat6konysdggal mfikod6 megfijul6

energia termel6 v6llalatt6 vdljon. A Tdrsasdg tobb zdrtkOrfi 6s publikus t6kebevonds segits6g6vel2023-

ra olyan vdllalati noveked6st szeretn6nk e16rni, hogy a nape16m( portf6li6 mintegy 100 MW

osszkapacitdssal rendelkezzen, amellyel Magyarorszdg 6ves ,,zold" villamosenergia termel6s6hez

jelent6s m6rt6kben hozzijArulhat. A Vdllalat mfikod6s6t a kornyezet v6delme, az dtldthat6 6s

hat6kony vdllalati szervezeti struktilra 6s a tdrsadalmi felel6ss6gvdllalSs jellemzi.
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1. Osszefogla16

A NAP Nyrt. jogel5dj6t, a NAP Zrt.-t 2020. szeptember 9.-6n alapitotta h6t magdnszem6ly 100 milli6
forintos alaptSl<dvel, akik jelent6s vdllalkoz6i tapasztalattal 6s rizleti mf lttal rendelkeznek, valamint
kiemelked6 iizleti potencidlt liitnak a hazaifotovoltaikus piac dinamikus n6veked6s6ben. A NAp Nyrt.
strat6gidja, hogy megUjuld, els6sorban naper6mfiveket tulajdonlo 6s m(kodtet6 c6geket vdsdroljon
egy Uzleti holding struktilrdt kialakitva.

2021. QL-ben a;r alapit6 tulajdonosol< k6t l6p6sben alapt6keemel6st hajtottak v6gre, melynek
eredmenyek6ni a NAP Zrt. alapt6k6je 2.650.000.000 forintra emelkedett.

Az alapt6keerr^,el6seket kovet6en a tulajdonosok 30 db 0,5MW-os teljesftm6ny(, METAn-fAf
enged6llyel rendelkez6 naper6mUveket rlzemeltetd c6gek tOO%-os Uzletr6sz6nek megvdsdrl6s616l
d 6 ntotte k.

Tovdbbi kedvez6 befektet6si lehetcls6geket lStva az alapit6 tulajdonosok dgy dontottek, hogy az rijabb
akvizici6k intenziv t6keig6ny6t ds a kedvez6 t5ke- 6s penzpiaci felteteleket kihaszndlva a vdllalat
cegjogi formdjiit Zrt.-r6l Nyrt.-re vdltoztatjdk (2021 okt6ber 4-ei bejegyz6ssel) 6s a r6szv6nyeknek a

Budapesti rrt6ktSzsde dltal Uzemeltetett Xtend piacra tort6n6 bevezet6s6t hajtottdk v6gre (2021.
szeptember 28.).

A BETXtend piacdn a NAP Nyrt. els6 keresked6sinapja (EKN)2021. okt6ber21. volt.

A 2021,. novemberi rendkivuli kozgyfil6sen j6viihagyiist kapott az lgazgatosdg, hogy egy zdrtkor(
t6keemel6st hajtson vegre, melynek nagysdga 2 milliiird forint volt. A kozgy(l6s toviibbd arra is
felhatalmazdst adott az lgazgat6sdgnak, hogy 2022. a{prilis 30-ig tovdbbi zlrtkdr( t6keemel6st hajtson
v6gre az alapt6ke 14. milli6rd forintos szintj6ig.

December hdnapban a 2 miliiiird forintos t6l<eemel6st kovet6en tovdbbi 16 db 0,5 MW-os
teljesitm6nyfi, IVIETAR-KAT enged6llyel rendell<e z6 naper6mfi megvdsdrldsil16l dontott aztgazgat6sdg,
mellyel a tel.jes termel6si kapacitds 23 MW-ra emelkedett.

A Tdrsasdg 6letenek els5 l-5 h6napjiit a fentiekb6l is ldthat6an egy dinamikus noveked6s jellemezte,
amely egy viliigosan kitfizott strat6gia ment6n kerrilt megval6sltdsra. Ebben a megalapitdst6l kezdve,
t5keemeiesel<err, az akvizlci6kon, c6gforma vdltoztatdson kereszti.il az AEt Xtend platformjiin t6rt6n6
rdszv6nyregisztrdci6 es kereskedds elinditds5n 6t a naper6m0vek m(kod6s6nek integr5ldsdig egy
sz6leskor[i tevdkenys6gb6viil6st sikerL]lt v6grehajtani az alapit6 tulajdonosok tdmogatdsdval 6s a

menedzsnrent proaktiv rnunkdjdvai.

A NAP. Nyrt. i<ot-tszoliddlt nett6 bev6tele 581.458 ezer Ft volt a 2021-es 6vben. A konszoliddlt rjzemi
eredm6nye elJrte a 1.98.213 ezer Ft nyeres6get, konszoliddlt ad6zott eredm6nye pedig 99.468 ezer Ft
nyeres6get nr u iir iott.
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2. At6rsasdg adatai

N6v: NAP Nyilvdnosan M(kod6 R6szv6nytdrsasdg

Riivid n6v: NAP NYrt.

Sz6khely: 1034 Budapest, T[mdr utca 20.

Web: www.naP.solar

Email: info@naP.solar

Szektor: villamosenergia szolgdltatds

C6gjegyz6kszd m : O1- 10- 141019

Ad 6szi m : 287 7 9083 -2' 41'

Statisztikai sz5mjel: 28779083 6420 L1,4 01'.

K6NYVVIZsGALO

N6v: Authentic Audit Korldtolt Felel6ss6g0 T6rsasdg

C6gjegyz6kszdm: Cg. 01-09-355573

Sz6khely: 1139 Budapest, Teve ulca25-28. B. lhdz. 8. em. 2.

Kiinyvvizsgdlat6rt szem6ly6ben felelSs:

N6v: Zsoldos-Horvdth Andrea

Anyja neve: Kiss Julianna Ter6zia

Lak6helye: 2081 Piliscsaba, Juhar fasor 27 .

Kamarai nyilvSntartdsi szdm: 005428

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim5r utca 20. info@nap.solar www.nap.solar
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A Tdrsas6g 100%-os le6nyvdllalatai:

t.

N6v: The Art of Voyage Alfa Korliitolt Felel5ss6gfi Tdrsasdg

Riivid n6v: The Art of Voyage Alfa Kft.

Sz6khely: 1034 Budapest, Timdr utca 20.

Email: info@nap.solar

Szektor: vil la mosenergia-termel6s

C6gjegyz6ksz6 m : 0 1-09- 37 3283

Ad6szd m : 287 697 23-2- 4t

2.

N6v: The Art of Voyage Beta Korl6tolt Felel6ss6gfi Tiirsas6g

Rdvid n6v: The Art ofVoyage Beta Kft.

Sz6khely: 1034 Budapest, Timdr utca 20.

Email: info@nap.solar

Szektor: villamosenergia-termelds

C6gjegyz6kszSm: 01-09-388 149

Ad6sz6 m : 287 697 3O-2- 41,

3.

N6v: The Art of Voyage Gamma KorlStolt Felel6ss6gfi Tdrsasdg

Rrivid n6v: The Art of Voyage Gamma Kft.

5z6khely: 1034 Budapest, Timdr utca 20.

Email: info(Onap.solar

Szektor: villamosenergia-termel6s

C6gjegyz6 kszd m : 0 1-09- 37 3?87

Ad6szSm: 287 697 54-2-41,

info@nap.solar
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4.

N6v: Solar Power Beta Korl6tolt FelelSss6gU Tiirsasdg

Rdvid n6v: Solar Power Beta Kft.

Sz6khely: 1034 Budapest, Timdr utca 20. 5. em.

Email: info@nap.solar

Szektor: vi llamosenergia-termel6s

C6gjegyz6kszdm : 01"-09-37 3413

Ad6sz6 m : 287 1 2?-O 6 -?- -4t

5.

N6v: Solar Power lota Korldtolt Felel6ss6g( Tdrsasdg

Rtivid n6v: Solar Power lota Kft.

Sz6khely: 1034 Budapest, TimSr utca 20.

Email: info(Onap.solar

Szektor: villa mosene rgia-termel6s

C6gjegyz6 kszd m : 0 I -09- :\7 3 42 1

Ad6szdm: 287727-99 7- 41

6.

N6v: Solar Power Theta Korl6tolt Felel6ss6g( Tdrsasdg

Riivid n6v: Solar Power Theta Kft.

Sz6khely: 1034 Budapest, Tlmdr utca 20.

Email: info@naP.solar

Szektor: vil la mosenergia-terme16s

C6gjegyz6ksz6m : 0 1-09- 37 3420

Ad6szdm: 2877 2282-2-41

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim5r utca 20. info@nap.solar www.nap.solar
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g. vezer6 ss ellrru6Rz6 rrsrUlsrer
A Tdrsasdg Ugyvezet6s6t az lgazgat6silg ldtja el, melynek tagjait a K6zgy(l6s v6lasztja.

A Feli.igye15bizottsdg a Tdrsasdg 6rdekeinek meg6vdsa c6ljdb6lellen6rzi az lgazgat6sdg munkdjiit.
A Feliigyel6bizottsdg munkiijiit az Audit Bizottsi{g is tdmogatja a penziigyi beszdmo16rendszer
ellen6rz6s6ben, az Alland6 Kdnyvvizsgdl6 kivdlasztiisdban 6s az Alland6 K6nyvvizsgdl6val val6
egyrittm(kod6sben.

A T6rsasdgnAl a 2021,-es p6nzi.igyi 6vben egy6b testtiletek, bizottsdgok nem mfikodtek.

Az lgazgat6sdg, a FelUgyel6bizottsdg 6s az Audit Bizottsdg tagjai megbizdsijogviszonyban liitjdk el
a tev6kenys6giiket 6s megbizdsuk 3 6vre sz6l. Ezen tiszts6gtikre tekintettel a 2021.-es pr6nziigyi
6vben nem r6szesliltek ki)lon dijazdsban.

A Tdrsasdg testiiletei 6s vezetd tiszts6gviselSi a 2021.. december 31-ei dllapot szerint:

lgazgat6sds:

A Tdrsasdg Ugyvezet6s6t az lgazgat6s6g lStja el. Az lgazgat6sdg tagjai lStjdk el a Tdrsasdg torv6nyes
k6pviselet6t. Az lgazgat6sdg tagjai a Tdrsasdg k6pviselet6re 6s c6gjegyz6s6re a Tdrsasdg
Alapszabdlydban rogzitett m6don jogosultak: az igazgat6siigi tag c6gjegyz6sre egy mdsik, egy0ttes
k6pviseleti es c6gjegyz6sijoggal rendelkez6 igazgat6siigi taggal egyiittesen jogosult.

Az lgazgat6sdg felel a jogszabillyokban, a Tdrsasdg Alapszabdlydban, a Tdrsasdg szabdlyzataiban
vagy a kozgy(l6s d6nt6se 6ltal igazgat6sdgi hatdskorbe utalt dont6sek, valamint az olyan
kdrd6sekben va16 d6nt6sek meghozatald6rt, amely nem tartozik a kozgy(l6s vagy miis tdrsasdgi
testi.llet vagy szerv hatdsko16be.

Az igazgat6siigi tagok az iigyvezet6si tev6kenys6gUket a Tdrsasdg 6rdek6nek megfelel6en, a

Tdrsasdg 6rdekeinek els6dlegess6ge alapj6n, a Tdrsasdg fizet6sk6ptelens6g6vel fenyeget6
helyzete bedllta utdn a hitelezSi 6rdekeket figyelembe v6ve ondll6an 6s szem6lyesen kotelesek
elldtni, k6pviseletnek nincs helye. Az igazgat6sdgi tagok e min6s6gUkben a jogszab6lyoknak, a
T6rsasiig Alapszab6lydnak 6s a kozgy(l6s hatdrozatainak vannak aldvetve. Az tgazgat6sdg tagjiit e
min6s6gdben a kozgyfil6s, r6szv6nyes, mds tdrsasdgi test[ilet, tiszts6gvise16 vagy szerv nem
utasithatja. Az lgazgat6siig hatdskoret a kcizgy(l6s nem vonhatja el.

A Tdrsasdg Alapszabdlydnak 10.5 pontja szerint kertilt meghatdrozdsra az lgazgat6siig feladat- 6s
hat6skrire.

Az lgazgat6sdg tagjait 3 (hdrom) 6v hat5rozott iddre a Kdzgy(l6s vdlasztja 6s az lgazgat6siig tagjait
a Kozgy0l6s bdrmikor visszahivhatja. (Az lgazgat6sdg felsorolt tagjainak megbiz6sa 2021. okt6ber
4. napjiit6l 2024. okt6ber 4. napjdig sz6l.)

lgazeat6sdg tagiai:

Vadas L:iszl6 - lgazgat6sdg Elnoke (Fuggetlen)

Gdl Tamds - lgazgat6sdgi Tag, Vez6rigazgat6 (Nem FUggetlen)

Palk6 Gyorgy - lgazgatdsdgi Tag (Fliggetlen)

info@nap.solar
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Az lgazgat6sdg tagjainak szakmai on6letrajza megtalSlhat6 a tdrsasdg weboldalSn.

https://www.na p.solar/hu/rolunk/igazgatosag

Az lgazgat6sdgitagok koztllVadas Litszlo 68.528 db, GdlTamds 20.000 db, Palkri Cyorgy 20.000 db

to rzsr6 szv6 n nye I re n d e I k ezelt 2021. d e ce m lo e r 3 1. -6 n'

A Tdrsasdg lgazgat6sdgdnak l6tszdma a T6rsasiig Alapszab6lya szerint 2O2L'ben 3-5 f5 volt, amely

az Alapszab6ly m6dositiisiival a 2022. janu(tr 2-5-6n tartott kozgy(l6serr a 2/?-07)-.01'"25. sz6mi

kozgy(l6si hatdrozattal felemel6sre kerUlt 5-7 f6re.

FelUevel6bizottsde:

A FelUgye16bizottsdg a T6rsasdg 6rdekeinek meg6vdsa c6ljdb6l ellen6rzi a T6rsasdg Ligyvezet6s6t.

A FelUgyel6bizottsdg jelent6st k6szit a Tdrsasdg 6ves beszdmoiojd16l a kozgyfil6s 16sz6re.

1. A Tdrsasdg Alapszabdlya 6rtelm6ben a FelUgye16bizotts6g feladat- 6s hatiiskcr6b:: tartoznak

az aldbbiak:

(a) a Tdrsasdg 6rdekeinek meg6virsa c6ljdb6l a7- lgazgat6sdg tev6kenys6g6nek

ellen6rz6se,

(a) a bels6 ellen6rz6sifunkci6 beszdmoltat;isa (amennrliben ilyen a Tdrsasdgndl mfikddik),

(b) az lgazgat6sdg Sltal a kozgy(l6s e16 terjesztend5 6ves szdmviteli beszdmol6

megvizsgdldsa 6s irSsbelijelent6st k6szit6se a kozgyul6s r6sz6re,

(c) az tgazgat6sdg iilta I az rigyvezet 6sr5l, a Td rsas6g vagyoni helyzet6 rdl, ilzletpolitikdjd 16l

negyed6vente elk6szitett 6s a Feltigyel6bizotts6g 16sz6re megl<Ulddtt jelent6s

e llen6rzrSse,

(d) a k6zgyfil6si napirendi pontok, az azokhoz k6szitett elSterjeszt6sek, hatdrozati

javaslatok vizsgdlata, az ezekre vonatko26 v6lem6ny, jelent6s megktild6se az

lgazgat6s6g r6sz6re annak 6rdek6ben, hogy a r6szv6nyesek a kozgy#l6st megelc5z6en

a Feliigyel6bizottsdg dlldspontjdt is megismerj6k,6saz elSterjeszt6sekl<el kapcsolatos

dl16spontnak az ismertet6se a kozgyUl6sen,

(e) az Audit Bizottsdg i..igyrendj6nek j6vdhagydsa,

(f) az tgazgat6sdg tagjaib6l feldllitott bizottsdg 5ltal megfogalmazott javadalmazdsi

irii nye lvek v6lem6nYez6se,

(e) az Alland6 Konyvvizsg516 dltaljavasolt tigyei< megtdrgyaldsa,

(h) a jogszabdly Sltal a hatdsko16be utalt feladatok ell6tdsa.

A Feli.igyel6bizotts6g 3-5 (hdrom-ot) tagb6l 5ll. A Feliigye16bizotts6g tagjait a kozgyfil6s

vdlasztja 3 (hdrom) 6ves hatdrozott idStartamra. (A Felrigye16bizottsdg felsorolt tagjainak

megbizdsa 2021. okt6ber 4. napj5t6l2024. okt6ber 4. napjdig sz6l.)

A FelUgyelsbizotts6g mindenkor megvdlasztott tagjai tobbs6genek fi.iggetlen szem6lynek

kell lennie.

info@ nap.solar
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Fel lievel6bizottsds tagiai :

Dr Garamvolgyi Szabolcs - FelUgye16bizottsdg Elndke (Ftiggetlen)

T6thn6 Rdkosa Erika * Feli.igyelSbizottsiigi Tag (Fiiggetlen)

Pdl lmre - FelUgye16bizottsdgi Tag (Fi.iggetlen)

Az Feli.igyelSbizottsdg tagjainak szakmai on6ltrajza megtalSlhat6 a tdrsasdg weboldal6n.
https://www. na p.so la r/h u/rol u n k/fel ugvelobizottsag

A Feltigye16bizottsdgi tagok kozill Dr Garamvdlgyi Szabolcs 3.000 db, Piil lmre pedig 5.000 db
to rzs r6szv6 n nye I re n d e I k ezett 2021, d ece m be r 3 1.-6 n.

Audit Bizottsds:

Az Audit Bizottsdg segiti a Feliigye16bizottsdgot a p6nzUgyi besz6mo16rendszer ellen6rz6s6ben, az
Alland6 Konyvvizsgd16 kivdlasztiisdban 6s az Alland6 Konywizsgdl6val va16 egyiittmfik6d6sben,
tovil bbd elldtja a Td rsasdg Alapsza bd lydba n meghatdrozott feladatokat.

Az Audit Bizottsiig testtlletk6nt jdr el, tagjai szem6lyesen kOtelesek eljdrni, k6pviseletnek nincs
helye. Az Audit Bizottsdg tagjai a Tdrsasdg ligyvezet6s6t6l fuggetlenek, tev6kenys6gi.ik sordn e
min6s6grikben 6ket a kdzgy(l6s vagy mds tdrsasdgi testUlet, tiszts6gvisel6 vagy szerv nem
utasithatja. Az Audit Bizottsdg m(kod6s6re 6s ddnt6shozatallra vonatkoz6 szabdlyokat az 6ltala
e lfogadott 6s a Fel Ugye 16bizottsiig 5 lta I j6vii hagyott iigyrend rdgziti.

Az Audit Bizottsdg a tev6kenys6g616l tdjel<oztatja a kdzgy(l6st. Az Audit Bizottsdg a kozgyfil6si
beszdmol6j6ban kiemeli , ha az lgazgat6sdg az Audit Bizottsdg javaslatdval ellent6tesen ddntdtt
va la nr ilye i-r k6 rcl 6sbe n ( kit6rve az lga zgatosiig i ndo ka i ra ).

A Feliigye16bizottsiig ftiggetlennek min6sir16 tagjaib6l a kozgyfil6s 3 (hdrom) f6s Audit Bizottsiigot
vdlaszt. Az Audit Bizottsdg tagjainak megbizdsa 3 (hdrom) 6vig tart.

Az Audit Bizcttsdg legaldbb egy tagjdnak szdmviteli vagy konyvvizsgd16i szakk6pesit6ssel kell
rendelkeznie. Az Audit Bizottsdg tagjainak egyiittesen rendelkeznii.ik kell a Tdrsasdg tev6kenys6ge
szerinti dgazattal ka pcsolatos szaktuddssa I.

Az Audit Bizottsdg elnoke T6thn6 Rdkosa Erika, tagjai Dr Garamvolgyiszabolcs 6s Pdl lmre. Az Audit
Bizottsdg tagjainak megbizdsa 2021. okt6ber 4. napj5t6l2024. okt6ber 4. napjdig sz6l.

Aud it Biz.rii-s irs taeiai :

T6thn6 Riikosa Erika - Audit Bizottsdg Elnoke (Fuggetlen)

Dr Garamvolgyi Szabolcs - Audit Bizottsdgi Tag (Fiiggetlen)

Pdl lmre - Audit Bizottsdgi Tag (FUggetlen)

Az Audit Bizottsdg tagjainak szakmai on6letrajza megtaldlhat6 a tdrsasdg weboldaldn
https://www. na p.sola r/hu/rolunk/a ud it-bizottsas

info@ nap.solar
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Az Audit Bizottsdgi tagok kozul Dr Garamvolgyi Szabolcs 3.000 db, P6l lmre peCig 5.000 db

to rzsr6szv6 n nye I re nd e I k ezetl 202L d ece m be r 3 1.-6 n'

Vez6rigazgat6

A Tdrsasdg Yezdrigazgat6ja Gdl Tamds igazgat6siigi iag'

A Vez6rigazgat6 a Tdrsasdg vezetd iillds( munkavdllal6ja, munkakoret a munkal<ori leir6sa 6s az

SZMSZ rogziti. A Vez6rigazgat6 felett a munkdltat6ijogokat az lgazgat6s5g gyakorolja.

A Vez6rigazgat6 feladata a Tdrsasdg irdnyit5sa 6s ellen6rz6se a Tdrsasdg hosszti tiivil hat6kony

mfikod6s6nek biztositdsa 6rdel<eben, azzal, hogy a Yezlrigazgato az lgazgat6:;6g fe!6 tariozik

felelSsseggel.

A Vez6rigazgat6 feladata tovd bbii :

(a) a Tdrsasdg m(kod6s6vel kapcsolatos tulajdonosi ig6nyek magas szinvonalil, kolts6ghat6kony

kiszolgd lSsa;

(b) a Tdrsasdg strat6gidjdnak szakmai megalapozdsa 6s a Tdrsasdg lgazgat6sdga iiltal elfogadott

strat6gia megva 16sltdsa;

(c) a Tdrsas5g gazddlkoddsi tev6kenys6g6nek irdnyitdsa, az ilzleti terv ei5k6szlt6se 6s

v6grehajtdsa 6s a munkaszervezet munkdjdhoz szuks6ges szem6lyi- 6s tdrgyifelt6telek biztosltdsa;

(d) a gtiT Xtend szabdlyzatai szerinti mfikod6s biztositdsa 6s a megkdvetelt informici6k

nyilvdnossdgra hozatala;

(e) a Tdrsas 6ekozeytilese 6s lgazgat6sdga Ul6seinek e16k6szit6se;

(f) a kozgy(l6si 6s az igazgat6sdgi til6sek jegyzSkonyveinek 6rz6se;

(g) javaslatt6teli 6s kezdem6nyez6sijog a Tiirsasdg lgazgat6sdga hatdsko16be utalt k6rdesekben;

(h) a kiszervezett tev6kenys6geket elldt6 szolgdltat6k tev6kenys6g6nek irdnyit6sa, az iiltaluk

v6grehajtott feladatok el lendrz6se,

(i) befektet6kkel tort6nS kapcsolattartds.

A Vez6rigazgat6 gyakorolja a munkdltat6i jogokat a Tdrsasdg vezet6 6ll5s(nak nem mindsi.il6

munkav6llal6ifelett.

Operdci6s lgazgat6

Az operdci6s lgazgat6 VilSghy Mikl6s.

A 2021-es p6nzUgyi 6vben a Tdrsasdg menedzsmentj6nek tagjdvii vAll az Operdci6s lgazgat6 is.

Az OperSci6s lgazgat6 e tev6kenys6g6t munkaviszonyban ldtja el, felette a munk6ltat6ijogokat a

Y ez6rigazgat6 gya ko ro lja.

info@nap.solar
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Az Operdci6s lgazgat6 ldtja el a Tdrsasdg lednyvdllalataival kapcsolatos feladatokat, [j
lednyvdllalatokban va16 r6szesed6sszerz6s el6k6szit6s6t, a lednyvdllalatok operativ irdnyltdsdt,6s
meghatdrozza az egys|ges szakmai elveket.

P6nzi.igyi lgazgat6

2022. febrr6r 1.-t6l a T6rsasdg menedzsmentj6hez csatlakozott Sz(cs Zoltdn P6nziJgyi lgazgato,
mint vezetd dllSs( munkavdlla16.

4. Uzleti kiirnyezet, tev6kenys6g ,2O2L esem6nyei

lndul6 [izleti strat6gia meghatd roz6sa

2020-ban az alaolt6 tulajdonosok megvizsgdlva a hazai koz6p 6s hosszrltdv0 hazai energiastrat6gidt,
valamint a mag/arorsziigi meg(jul6 energia szektoron beliil a naper5mfivek tervezett noveked6si
dinamik:ijiit rigy dontottek, hogy egy olyan, a tcizsden is jelen l6v6 c6get 6pitenek, amellyel nemcsak
a t6l<eer6s nragi;t 6s intezrn6nyi befektet6k szdmdra elerhetcj meg0ju16 energidba befektetSk sz6mdra
teremtenek hosszri tdv0 befektet6si lehet6s6get, hanem a kisbefektet6k szdmdra is.

Na pe r5m[1 po:'.,'i I i5 EEI'iDA, te rnrel6 k6 pess6ge

A 202!. dv so.'a,i akvirdlt Lednyviillalatok teljes Llzleti evre vonatkozo termel6si 6s p6nzligyi f6
mutat6szdrnait: z aldbbitdbldzat mutatja. (A NAP Nyrt. 202L-es konszoliddlt p6nzUgyi beszdmol6jdban
a lenti t5bl;izattril elt6r6en, csak a tulajdonjog-szerz6s idSpontjdt6l keri.ilhettek figyelembev6telre az

egyes Ledr,y'vi i,".,a r"ok eredrn6nyei):

The Art of Voyage Alfa
Kft.

The Art of Voyage Beta

Kft.

The Art of Voyage
Gamma Kft.

Solar Power Beta Kft.

Solar Power lota Kft.

Solar Power Theta Kft.

10

10

10

5

A

o

46

7 357 251785

7 428 2542L0

7 338 251,L35

4 656 161,625

3 \27 106757

4686 159987

:s-6$ffiHtffiFd

200 078

203 827

201,036

119 931

84 661.

133 554

79% 84054

80% 921,65

80% 89 379

14% 57 810

79% 40 053

83% 67 21.s

* A Lednyvdllalatok egyszerfisitett 6ves beszdmo16inak 6rt6kcsokken6si Ieirdssal novelt irzemi (iizleti)
tev6kenys6g eredm6nye alapjd n

V6 I la lat-; p i;6s, ::i :: a nszirozSs, e ls5 a kvizici5

Az els6, m6g Zri. lormdban v6grehajtott t6keemel6sek utdn a Tdrsasdg 3x10 db, egyenk6nt 0,5 MW
teljesltm6nyrl, N{I:TAR-KAT enged6llyel rendelkezS, mitr 202L. elej6t6l m(k6d6 naper6m(veket emelt

info@nap.solar
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Le6nyv6llalat neve Kiser6mfivek
sz5ma (db)

Megtermelt
energia
(MWh)

Nett6
Srbev6tel

(eFt)

EBITDA*
(eFt)

EIBTDA*
marzsl%l

Ad6zott.
eredm6ny

(eFt)
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be a portf6li6jdba. A Tdrsasdg ?-021. itprilis 8-6n a The Art oi Voyage Alfa Kft.-t, 2.021,. m1ius 5-6n a The

Art of Voyage Beta Kft.-t 6s a The Art of Voyage Gamma Kft.-t v6sdrolta meg, arpell';el osszesen 15

MW terme16si kapacitds felett rendell<ezett.

Az er6mfivek menetrendez(si, O&M 6s egy6b, a mfik6d6shez szUksdges szolgdltatdsait kiils6, erre

specializdl6dott szo196ltat6k v6gzik. Az lednyviillalatok kedvez5 kamatoz6s( NHP finanszlrozAssal, az

erdmfivek pedig METAR-KAT engedellyel rendelkeznek. Betizemel6skor mdr bekot6sre kerUltek a

MAVIR METAR korbe, amia jogszabdly Sltal rogzltett id6tartamra, 6vente inflScio minusz egy sziiza16k

indexdlt garantdlt 6tv6teli Srat biztosit a megtermelt 6s eladott viliamos5ramra.

NAP Nyrt. r6szv6nyek bevezet6se a BEt Xtend keresked6si platformj6ra

A termel6s 6s tjzemeltet6s pozitlv tapasztalataival rendelkezve, valamint tovdbbi kedvezcj naper6m(

befektet6si lehetSs6geket ldtva az alapit6 tulajdonosok rlgy dontottek, hogy az iiabb akvizici6k

intenziv t6keig6ny6t, valamint a l<edvez6 tdke- ds p6nzpiaci uzleti felt6teleket kihaszndlva a vdllalat

c6gjogi form5jilt Zrt.-r6l Nyrt.-re viiltoztatjdk (2021 okt6ber 4.-ei bejegyz6ssel) 6s ezt kovet6en a

r6szv6nyeknek a Budapesti Ert6kt6zsde Xtend piacra tort6nd bevezet6s6t hajtottdk v6gre (2021

szeptember 28.).

sze rvezeti stru ktri ra kiala kitSsa, el len6rz6 bizgttsSgo,l< fe l5 I I it:isa

Mindez term6szetesen a szervezeti 6s dont6shozatali rendszer megvdltoztatdsdt is ig6nyelte. A

legf6bb dont6shoz6 testi.ilet a r6szv6nyesek kozgy6l6se lett. A T6rsasdg 3 tagit igazgat6sdgot

vdlasztott, amely az Ugyrendjenek megfelelcj dont6si kompetenci6val lett elldtva. Az lgazgat6sdg

dont6seit a 3 fUggetlen tagb6l dl16 FelUgyelcibizottsiig 6s az ugyancsak 3 fUggetlen tagb6l 6l16 Audit

Bizottsdg e I le n5rzi az elfogadott iigyrendjilknek megfele l6en.

Kdzgyfi l6s hatiisktir6 ben v6grehajtott elsS si ke res zSrtkor( t5keeme l6s

A 2021,. november 15-6n tartott rendkivrlli kozgyUl6s tobbek kozott megszavazott egy zdrtkorben

v6grehajtott t6keemel6si tranzakci6t, melyet az lgazgalosAg 2021,. november 22-6n sikeresen

v{grehajtott 2 milli6rd forint 6rt6kben. Ezzela NAP Nyrt. alapt6k6je 2,65 millidrd forintr6l4,65 millidrd

forintra n6tt, f6leg,,Friends and Family" magdn- 6s jogi szem6lyek r6szv6tel6vel. A t6keemel6s azt is

eredm6nyezte, hogy a kordbbi alacsony r6szv6ny kozk6zhdnyad 40% fol6 emelkedett 6s aktiv napi

keresked6s alakult ki a NAP Nyrt. r6szv6nyekben a gEt Xtend keresked6si platformjdn.

A kozgy(l6s ezen kivi)l felhatalmazdst adott az lgazgat6sdgnak, hogy 2022. dprilis 30-ig az alapt6ke

maximum 14 millidrd forintos szintj6ig zArlkorii tdkeemel6st hajthat v6gre.

A z6rtk6r fi t6kee me I 6st kiivet6e n ri ja b b si ke res a kviz ici 6 v6gre hajt5sa

Mindekdzben a Tdrsasdg aktivan kovette a piacon 6rt6kesltdsre szdnt naper6mfiveket 6s az akvizlci6s

pipeline fel6pit6se utSn folyamatosan vildgitott 6t METAR-KAT enged6lyekkel rendelkez6

c6ltd rsasdgokat, Uja bb a kvizici6 v6gre hajtdsd na k szd nd6 kdva l.

A NAP Nyrt. a novemberit6keemel6sbdl befolyt 6sszeget 3 (jabb vdllalat megviisdrldsdra ford(totta.

Osszesen 16 METAR-KAT engeddllyel rendelkez6,2O2O. negyedik negyedeve 6ta m0kod6, egyenk6nt

0,5 MW teljesitm6ny( naperdmU tulajdonjogdt szerezte meg202L. december 14-6n Ldnycs6kon 6s

Mohdcson, amikor lOO%-os r.izletr6szt vds6rolt a Solar Power Beta Kft.-ben, a Solar Power Theta Kft.-

ben 6s a Solar Power lota Kft.-ben. Mindhdrom vdllalatot mdr megl6v6,l<edvezd kamatoziistl NHP

hitellel egyUtt vdsdrolta meg a NAP Nyrt.
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Az rij tdrsasdgok megvdsdrlSsdval a NAP Nyrt. fotovoltaikus termel6si kapacitdsa 23 MW-ra
emelkedett.

Uj tSrsasigok sikeres integrdci6ja, a termel6s online monitoring-ja

Az rij t6rsasi{gok holdingba tdrt6n6 integriici6ja gyorsan 6s zokken6mentesen megt6rt6nt, l6v6n a

f6bb szolgdltat6k megegyeztek a kordbbi 3 leiinyvdllalat szolgdltat6i kor6vel. Az tij tiirsasdgok
tulajdondban l6vd naperdmfivek kedvez5 foldrajzi elhelyezked6ssel birnak, ahol a magyarorszilgi
napsiJt6ses 6i'dl< szdma a legmagasabb az orszdgban.

Az osszes naperdmU Sundroid rendszerrel van felszerelve, amely nemcsak a termel6s online, val6s
idejfi nyomon kdvetdset teszi lehet6v6 (amely a transzparenciSra torekedve a www.nap.solar oldalon
is nyomon kdvethet6), hanem automatil(us hibaiizeneteket ki.lld, amennyiben a termel6sben technikai
problema merrilrre fel. Ezen kivtrl a Sundroid rendszer alkalmassd teszi az osszes er6mfivet arra, hogy
amennyiben szUks6g volna rd, a termel6s6t le lehet szabdlyozni. Ezen funkci6 m6g nem aktiv, de
menetrendez6si c6llal egy tobboldalil megdllapodds keretein beli.ll bdrmikor aktiviilhat6.

Fenntarthat6sdg

Mi, a Nap Nyrt-n6l r6g6ta tudjuk, hogy felel6ss6ggel tartozunk bolyg6nk, kozoss6geink 6s tigyfeleink
irdnt. Ez a feleldsseg vez6rli c6ltudatossiigunl<at, inspirdlja elk6telezetts6giinket az utunk mellett, hogy
a vildg 6s hazdnk fenntarthat6 energiatermel6sre val6 6tdll6sdt el6segitsiik. A kezdetekt6l fogva a

fe n nta rtl'ratdsd gct he lyezzii k m i nden tev6 ke nys6gti n k kciz6ppo ntjd ba.

A kornyezetkirn6lS 6s kornyezettudatos zdld energia elSSllitdsa mellett nagy hangsrilyt fektetlink az
iitlSthat6 vdllaia'iirdnyitdsra, valamint a tdrsasdgunk ndvel<ed6s6vel pdrhuzamos tdrsadalmi
fele lSss6gvii I la idsra.

A NAP Nyrt. kiemelked6 Xtend piaci forgalma

Az els6 t6zsdei l<eresked6si nap (EKN) a gET Xtend l<eresked6si platformjdn 2021. okt6b er 2L-6n zajlott
le. Biir alacsony forgalom mellett, az L,000 forintos n6v6rt6ken kibocsiitott r6szv6ny 6rfolyama9.47O
forintos 6rfolyamndl tet6z6tt 2021. okt6ber 25-6n, a 2O2'J,-es 6vet pedig 2.115 forintos Sron z6rta. A
r6szv6ny teljes l<eresked6si forgalma csak a 2021. okt6ber 2l- 6s 2021. december 31.-i peri6dusban
meghaladta a 950 milli6 forintot. Ez egy keresked6si napra vetitve 20 milli6 forint kdr[]li forgalmat
jelentett, amely kiemelked6nek mondhat6 az Xtend piacon.

Az eredeti strat6gia helyess6g6nek az energiapiaci fejlem6nyek 6ltali meger6sit6se

A NAP Nyrt. 2021-es 6vre sz616 strat6giai c6lkit(z6seiteljesUltek 6s a meg(ju16, napenergia termel6sbe
t6rt6n5 befektet6s folyamata a 2O22-es 6vben is folytat6dik a termel6si portf6li6 b6vit6s6vel, az ehhez
sztiks6ges t6kepiaci finanszirozdsi tranzakci6k lebonyolitiisdval, valamint a portf6li6ban l6v6
e16m6vek termel6s6nek optimalizdldsdval.

Mdr a m(lt 6v mdsodik fel6ben is ldthat6 volt, hogy a termel6 szektor COVID jdrvdnyb6l tort6n6
kildbaldsa mincl Europdban, mind pedig globiilisan nagy energiafelhaszndldsi keresletet teremtett az
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energia piacokon. Az energia drak a kor6bbi 6vtizedhez k6pes magas szintre e'nelkedtek 6s ott

stabiliz6l6dtak. A fosszilis energia 16szesed6s6nek csokkent6s6re irdnyu16 gllbiilis 6s hazai

elk6telezetts6g miatt a megilju16 energiatermel6s szerepe 6s r6szesed6se az osszes

energiatermel6sben az elkovetkezend6 2-3 6vtizedben dinamikus n6veked6st fog produkSlni.

Magyarorszdg koz6p ,6s hosszri tdvil energiapolitikdjdban a megfijul6 energiateri'nel6si kapacitds

noveked6s6n belirl a napenergia kiemelt jelent6seggel bir. A NAP ttlyrt. ezen iizleti strat6gia ment6n

haladva tfizte kic6lul a 100 MW-os termel6si kapacitds e16r6s6t 2023-ra, naper6mfivekkel rendelkez6

c6ltdrsasiigok akvizici6jdn kereszt[]1.

Az ehhez szi.iks(ges t6k6t a Tdrsasdg int6zm6nyi befektet6k bevonds6val zdrtkorfi t6keemel6sek

segits6g6vel, illetve esetleges publikus kibocsdtds megszerve26s6vel tervezi biztositani.

Ziild finansziroz6si keretrendszer min6sit6s megszerzdse

A Tdrsasdg a 2022-es 6v els6 fel6ben tervezi kialakltani zold finanszirozdsi keretrendszer6t, illetve

megszerezni ennek fi.iggetlen min6s(t6 Sltali min6sit6s6t. A zdld finanszirozlsi keretrendszer min6sit6s

tervezett megszerz6s6t kovet6en a NAP Nyrt. tovdbbi celja az ESG min6sit6s megszerz6se lesz az

elkovetkezend6 6vekben, osszhangban a gET standard kateg6ridjdra 6rv6nyes ESG ajdnl6saival. Az ESG

feltdtelrendszernek tortdn6 megfelel6s 6s ennek filggetlen min6sft6se megnyithatja az utat a NAP

Nyrt. r6szv6nyei szSmdra az int6zm6nyi befektet6k dedikdlt ,,76ld" alapjaiba is.

Meggy6z6d6si.ink, hogy a geopolitikaifejlem6nyeket l6tva Eu16pdban, a mindenkori kormdnyzat egyik

prioritdsa a min6l magasabb energiafiiggetlens6g el6r6se 6s ezen beli.il is a meg(ju16 energiatermel6s

tovdbbi kapacitds novel6s6nek 6sztonz6se kedvezm6nyes zdld finanszirozdsi konstrukci6k

biztositiisiival. Ebben a finanszirozdsi programban a NAP Nyrt. is aktfvan r6szt kivdn venni.

tJjaUU befektet6i csoportok megc6lzdsa, a NAP Nyrt, r6szv6nyeinek a gET Standard piacra tiirt6n6

bevezet6se

A Tdrsasdg szflmitra a NAP Nyrt. r6szv6nybefektet6i koz6ss6g,6nek kisz6lesit6se 6s a mdsodpiaci

keresked6s likviditdsdnak emel6se is c6l azzal, hogy a Tdrsas6g tervezi elind(tani a eEf Xtend

keresked6si platformj616l a gEf Standard kateg6ridj6ba tort6n6 dtl6p6s6nek folyamatdt' Ezzel,

valamint a dedikdlt megiljul6 energiatermel6si strat6gidjdval sz6mft arra, hogy nemcsak belfdldi,

hanem ktilfoldi int6zm6nyi 6s szakmai befektet5k is megjelennek a befektet6i kdr6ben.

Az akvizici6s lehet6s6gek folyamatos figyelemmel kis6r6se

A NAP Nyrt. folyamatosan vizsgdl, dtvildgit naper6mfiveket birtokl6 tdrsasdgokat azzal a c6llal, hogy a

termel6si portf6li6j6t 6s kapacitdsdt tovdbb novelje akvizici6kon kereszti.ll. Jelent6s sziimban 6rhet6

m6g el METAR-KAT enged6llyel rendelkez6 naper6mU a piacon 6s a megfelel6 megt6rill6st biztosit6

c6g6rt6k eset6n a Tdrsasdg k6szen 6ll a gyors vdllalatvdsdrlSsokra.

A NAp Nyrt. strat6gi6j6ban nyitott nemcsak a VffAn-fAT enged6lyes e16m(vek akvizici6jdra, hanem

a kedvez6 felt6telekkel finanszirozhat6, hossz0 tdvri PPA szerz6d6ssel rendelkez6 projektekben va16

r6szv6telre is.

Szinergia keres6se az energiatdrolds 6s energia-kereskedelem terli letei n
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A megrijul6 energia tdrolSsa napjainkban egyre inkdbb si.irget6 k6rd6s az ipardgban. A NAP Nyrt.
szint6n vizsgiilja megfelel6 megt6riil6s eset6n a t;{rol6kba tort6n6 befektet6sek lehet6s6geit. Az
energia kereskedelem k6rd6skore sem megkerlilhet6, kiilonos tekintettel a fAf-vlrrAR enged6llyel
nem rendelkez6 naperdm[ivek eset6ben, ez6rt egyi.ittmfik6d6si lehet6s6geket vizsgdl a Tdrsasdg ezen
az tizletiteriileten.

A termel6s 6s m(k<id6s hat6konys6g6nak folyamatos feliilvizsgSlata 6s optimalizdlSsa

Ami a pcrif6!i6ban l6v6 naper6mfivek m(kod6s6t illeti, a Tdrsasdg folyamatosan figyelemmel kis6ri a

termel6si adaiokat, illetve torekszik a termel6s folyamatos optimalizdldsdra, a nem tervezett leiilldsok
minima liz6lSsd ra.

Ezen kfvtil a harmadik feles szolgdltat6k szolgdltatdsi szinvonaldnak rendszeres feliilvizsgdlata is zajlik,
illetve a szolgdltatdsok kolts6gszintj6nek kontrolld16sa is magas prioritdssal bir a tdrsasdg
nyeres6g6ne k 5s a r6szvd nyesi 6rt6kteremt6s maximalizdldsa 6rdek6ben.

Az orosz-ukr5n h6boni hatdsa az tizletmenetre, [izleti strat6gi6ra

A Tdrsasdg rial:eitergia ternrel6si k6pess6g6t, mfil<od6set, gazdillkodiisdt, likviditdsi 6s t6kehelyzet6t
az orosz-ukrdn hdboni kozvetleni.ll nem 6rinti.

Az Eu16pai Uni6 6s az Amerikai Egyesi.ilt Allamok dltal kivetett szankci6k sem a Tdrsasdgra, sem
szerz6d6ses partnereire nincsenek kozvetlen hatdssal. A Tdrsasdg sajni{lattal figyeli a hiiborris helyzet
alakul6sdt 6s blzik a konfliktus miel6bbi b6k6s lezdriisdban.

Ugyanakkor meggy6z6d6sUnk, hogy a kialakult helyzet mdr r6vid- 6s koz6ptdvon is m6g inkdbb a

nemzeti energiaftiggetlens6gre 6s annak novel6s6re irdnyitja a figyelmet, szabdlyoz6i 6s befektet6i
oldalon egyardnt. Ennek megkerUlhetetlen, az ESG trendekkel osszhangban d116 eleme a megrijul6
energiatermel6si kapacitSsok tovdbbi b6vit6se, annak szabdlyoz6 oldali tdmogatdsa 6s osztonz6se
nemzetgazdasdgi 6s Eu16pai Uni6s viszonylatban is.

A hiiborils helyzet 169 ldtott t6kepiaci turbulencidt 6s bizonytalansdgot hozott. Uzleti modelli.ink 6s
r6szv6nyesi 6rtekteremt6si javaslatunk stabilitdsilt 6s ellendll6sdgiit j6l mutatja, hogy Tiirsasiigunk
m6g ilyen neh6z t6kepiaci helyzetben is,2022. mdrcius 1,. es 2022. mdrcius 7. k6z6tt sikeres zdutklrl
t5keemel6st hajtott v6gre 1 297 343 000 forint 6rt6kben.

Mindezek meg inkiibb meger6s(tik Tdrsasdgunkat abban, hogy a ko16bban megfogalmazott strat6gia
a helyes irdny, annak fokusza tovdbbra is a megrijul6-termel6si k6pess6gUnk 6s kapacitdsaink
novel6se, osszhangban a meghirdetett Nemzeti Energiastrat6gia iriinyelveivel.

Tekintve, hogy a NAP-Csoport2O2L dprilisdban, az els6 lednyv6llalat megszerz6sekor j6tt l6tre, a2O2t.
6v konszoliddlt beszdmol6jdnak elk6szit6s6hez nem 6llnak rendelkez6sreel6z6 id6szakiosszehasonlit6
adatok.

Az eredm6ny f6bb meghatdroz6 t6telei - els6sorban az akvizici6 6s a portf6li6 b6vit6se.
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A NAP Nyrt. r6szv6nyeinek keresked6se 2021 okt6ber 21-,6n indult a gEl Xtend keresked6si

platformj6n.

A r6szv6ny mdsodpiaci forgalma messzemen6en meghaladta az el6zetes vSrakozdsokal. 2021'.

december 31-ig a r6szv6nyforgalom 6rfolyam6rt6ken szdmolva 953.188.248 Ft volt. A

r6szv6nydrfolyam 1.180 6s 9.470 Ft-os drfolyamsiivban mozgott, az 6ves 6tlagdr 4.596 Ft, az 6w6gi

zdr66r pedig 2.115 Ft volt.

A Tiirsasdg alapt6k6je 2021. december 31-6n 4.650.000.000 Ft, amely 4.650.000 darab, egyenk6nt

1.OOO Ft n6v6rt6k( n6vre sz6l6 t6rzsr6szv6nyb6l 6ll. A r6szv6nyek el6dllitdsi m6dja: dematerializ6lt

16szv6ny.

8. Tov6bbi esem6nyek a mtdnleg fordul6napot

kiivet6e n 12OZL.L2.3L\

A NAp Nvrt. 2022. ianudr 25.-6n megtartott rendkivlili kozgvfil6se a k6vetkez6 hat6rozatokat hozta:

1. dontott az tgazgat6sdg tagjai l6tszdmiinak felemel6s6161 5-7 (6th6t) f6re, 6s elfogadta az

Alapszabdly 10.1. pontjdnak m6dositdsdt a kovetkez6k szerint:

,,!0.L. A Tdrsasdg ugyvezet6s6l az lgazgatos6g lStja el. Az lgazgat6sdg tagjainak szdma 5-7

(ot-h6t)f6."

2. dontott Foldv6ri Gdbor (lakcim: L025 Budapest, P6frdnyliget utca 7.) igazgat6sdgi taggd

tdrtdn6 megv6lasztdsd16l a megbizds elfogaddsiit6l szdm[tott 3 (hdrom) 6v hatdrozott id5re.

Az igazgat6sdgi tag e tiszts6g6t megbizdsi jogviszonyban lStja el.

3. ddntdtt Telc Ede (lakcim: 6753 Szeged, Kereszt utca 4.) igazgat6sdgi taggd torten6

megvdlasztdsd16l a megbizds elfogaddsdt6l szdmitott 3 (hdrom) 6v hatdrozott id6re. Az

igazgat6sdgi tag e tiszts6g6t megbizdsijogviszonyban ldtja el.

4. ddntott Szoboszlai Bedta (lakcim: 2L2O Dunakeszi, Rdk6czi Ut 113. 2.a.) igazgat6sdgi taggd

tort6n6 megvdlasztdsd16l a megbiz6s az elfogaddst6l sziimitott 3 (h5rom) 6v hatdrozott

id6re. Az igazgat6sdgi tag e tiszts6gdt megbizdsi jogviszonyban liitja el.

5. dOnt6tt az Alapszabdly 10.6. pontjdnak m6dositiis616l az a16bbiak szerint: ,,Az lgazgat6s5g

til6se akkor hatdrozatk6pes, ha azon az igazgat6s6gi tagok tobb mint fele jelen van. Az

lgazgat6s6g hatdrozatait a jelenl6v6k egyszerfi sz6tobbs6g6vel hozza. Az el6z6ekt6l elt6r6en

az osszes igazgat6sdgi tag213- nak (k6tharmaddnak) ,,igen" szavazata sziiks6ges az olyan

dont6sek meghozataldhoz, amelyek t5rgya olyan tigylet, kotelezetts6gvdllal6s, biirmilyen

tranzakci6, amelynek 6rt6ke el6ria Tdrsas6g aktuiilis alapt6k6j6nek30%-6t (harminc

szdza16kdt). Az lgazgat6siig i.il6sei megtartdsdra, 6s a hatdrozathozatalra vonatkoz6 tovdbbi

sza bd lyokat az lgazgat6siig i.igyre ndje ta rta I mazza."
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A NAP Nvrt. lsazsat6sdea a kdvetkez6 hatdrozatot hozta 2022. mdrcius 7.-6n:

A Tdrsasiig 2021-. november 15. napjdn tartott rendkivi.lli k6zgyfil6s6n a 6l2O2t.LL 15. szdmri
kozgyfil6si hatdrozatdvalfelhatalmazta az lgazgat6silgot az alapt6ke felemel6s6re. Az lgazgat6siig a

felhatalmaziis alapjdn hozott 312022. szdmri igazgat6sdgi hatdrozatdvalddntdtt a Tdrsasdg

4.650.000.000 Ft (N6gymilliiird-hatszdzotvenmilli6 forint) alapt6k6j6nek felemel6se16l legaldbb
500.000 db, de legfeljebb 1.426.272 db rij 1.000 Ft (Egyezer forint) n6v6rt6k(, a Tdrsasdg jelenlegi
r6szv6nyeivel azonos jogokat biztoslt6, dematerializdlt torzsr6szv6ny p6nzbeli hozzljdrulSs ellen6ben
tort6n6 kibocsdtdsdval legaldbb 500.000.000 forinttal, de legfeljebb L.426.272.000 forinttal, legalSbb
5.150.000.000 forintra, de legfeljebb 6.076.272.000 forintra azzal, hogy (i) az (j r6szv6nyek
kibocsdtdsa a Ptk. 3:218. 5 (2) bekezd6se 6s az 6rt6kpapfrokra vonatkoz6 nyilvdnos ajdnlatt6telkor
vagy 6rtekpapiroknak a szabdlyozott piacra tort6n6 bevezet6sekor k6zz6teend6 tdj6koztat616l 6s a
ZOO3/7L|EK irdnyelv hatdlyon kivi.il helyez6s6r6l szolo,2O!7.jilnius 14-i(EU) 2OL7lLt29 eur6pai
parlamenti 6s tandcsi rendelet (a tovi{bbiakban: Prospektus rendelet) 1. cikk ( ) bekezd6se alapjdn
nem min5s[il olyan nyilvdnos ajdnlatt6telnek, amely a Prospektus rendelet szerinti t;ij6koztat6
k6szit6s6t tenn6 szUks6gess6 (zdrtkorfi forgalomba hozatal), (ii) az alapt6ke felemel6se a

torzsr6szv6nyeknek az lgazgat6siig dltal erre felhatalmazott szem6lyek iiltali lejegyz6s6vel 6s

ellen6rt6k6nek p6nzbeli megfizet6s6vel tort6nik, (iii)a r6szv6nyek kibocsiitdsi 6rt6ke r6szv6nyenk6nt
1.030 Ft (Egyezer-harminc forint), (iv) a r6szv6nyek dtv6tel6re vonatkoz6 nyilatkozat megt6tel6re

Uegyz6s) rendelkez6sre ill16 hatdrid6: az igazgat6sdgi hatdrozat elfogadiisdt6l szdmitott 5 munkanap.
A kibocsdtdsi 6rt6k 6s a n6v6rt6k ki.i16nbdzete a Tdrsasdg t6ketarta16kdba keri.ll.

A fentiekre tekintettel az lgazgat6sdg a jelen hatdrozattal 2022. mdtrcius 7-i hatdllyal megilllapitja,
hogy a r6szv6nyek dtv6te16re vonatkoz6 kotelezetts6gvdllaliisok (r6szv6nyjegyz6s) eredm6nye 6s a
t6nyleges alapt6keemel6s osszege 1,.297.343.000 Ft, azaz Egymilliiird-kett5sziizkilencvenh6tmilli6-
h6romszdznegyvenhdromezer forint, 6s a forgalomba hozott r6szv6nyek szdma 1.297.343 db, azaz
E gym i I I i6 kett6szd z ki I e n cve n h 6teze r- h d ro m szd zn e gyve n h d ro m d a ra b.

Az lgazgat6sdg megiillap[tja, hogy a r6szv6nyjegyz6s 6s az alapt6keemel6s sikeres volt, mert az

alaptdke-enrel6s legkisebb osszeg6nek megfele16 n6vert6k( r6szv6nyek dtv6tel6re azarrajogosultak
kotelezettseget v;lllaltak, a r6szv6nyeket lejegyezl6k. Az lgazgat6sdg 2022. mducius 7-i hatiillyal
megdllapitja, hogy a Tdrsasdg alapt6k6je az alapt6ke-emel6s eredm6nyek 6nt 5.947 .343.000 Ft, azaz

Otmlllidrdkilencszdznegyvenh6tmilli6-hdromszdznegyvenhdromezer forint, amely teljes eg6sz6ben
k6szp6nzbdl iill. A Tdrsasdg alapt6k6je 5.947.343 db, azaz 6tmilli6kilencszdznegyvenh6tezer-
hdromszdznegyvenhdrom darab, egyenk6nt 1.000 Ft, azazEgyezerforint n6v6rt6kfi n6vre sz616

t6rzsr6szv6nyb6l dll.

Az lgazgat6sdg nregi{llapitja, hogy 2022. mdrcius 7-i hatdllyal az Alapszabitly 4.1.,4.2.6s 4.4. pontjai
az alaptdi<e-emel6sre tel(intettel az alSbbiak szerint m6dosulnak:

,,4.1.. ATdrsas6g alapt6k6je 5.947.343.0OA Ft, azaz 6tmitlidrdkilencszdznegyvenh6tmilli6-
hdromszdznegyvenhdromezer forint, amely teijes eg6sz6ben k6szp6nzb6l iill. EbbSl az alapitiiskor
befizetett osszeg 100.0C0.C00 Fi, azaz EgyszdzmilliS forint, az alaptSke felemel6sei sordn befizetett
osszeg 5.847.3$.A00 Ft, azaz 6tmillidrd-nyolcszdznegyvenh6tmilli6-h6romszdznegyvenhdromezer
forint, amely az alapt6ke i:OO %-a.

4.2. ATdrsasdg alaptdk6 je 5.947.343 db, azaz 6tmilli6-
kilencszdznegyvenh6tezerhdromszdznegyvenhdrom daralc, egyenk6nt L.000 Ft, azazEgyezerforint
n6v6rt6k( n6vre szo16 iorzsr6szv6nyb6l dli.

info@nap.solar
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4.4. A rdszv6nyek kibocsdtdsi 6rt6ke alapiti5sko'r e.< az aiapf.Sr<e fele''rel6seil<or: rnegegyezett a

r6szv6nyek n6v6rt6k6vel, kiv6ve az alapt6ke kozgy(l6sifelhatalmaz6s alapj6n a3/2072. sz5mrl

igazgat6sdgi hat6rozattaltortent felemel6s6t (melynek eredm6ny6t a 412022. sz6mri igazgat6sdgi

hatdrozat dllapitotta meg), amikor a kibocsdtiisi 6rt6k 1.030 Ft volt."

2022febru(tr 1.-t6i Szfics Zoltdn csaiiai<ozctt a t'lAi llirrt'-hez, aho a P6nzttevi lgazeat6i pozici6t tolti

be.

9. A Tdrsas6g a{ltal fofiytatett fogflalldcoztat;Ssp,clnttil(a

2021-ben a NAp Nyrt. 2 f6t foglalkoztatott, a tovdbbi feladatok elliitrisSra pedig ktils6s partner

iiltal nyiljtott szo196ltatdst vett ig6nybe a Tdrsasdg.

10. A kiirnyezet v6delme

A Tdrsasdg alaptev6kenys6ge k6rnyezetkim6l6 6s kdrnyezettudatos zold energia el65llitdsa

nape16m(vekkel.

A NAP Nyrt.-nek a tdrgy6vben kornyezetv6delmi l<otelezetts6ge nem volt, ezzel kapcsolatban

kolts6get nem szdmolt el, c6ltartal6kot nem k6pzett, a m6rlegben meg nem jelen6

kornyezetv6delmi, helyredllitdsi kotelezetts6ge nincs.

politika

A NAp Nyrt.-nek 6s leiinyvdllalatainak mind az drbev6tele 6s mind pedig a kolts6gei forintban

keletkeznek, ezdrt deviza 6rfolyam kockdzat, illetve annak fedezeti ig6nye nem mertil fel. Ami a

kamatkock6zatot illeti, a lednyvdllalatok hitelei kedvezd fix kamatozdsi (2.5% NHP), hosszti

lejiirat( banki kolcsdnokb6l dllnak, amelyek visszafizet6se a j6l tervezhetS drbev6telt biztosit6

fAf-VEfAn szerz6d6sek lej6rata el6tti id6szakra esik, igy hitel meg0jitdshoz kapcsol6d6

kamatkock6zat sem keletkezik. A Tdrsasdg szabad forint likviditdsdt a szdmlavezet6 bankjdniil

rovid lejdratri bet6tekben helyezi el, illetve foly6szdmlap6nz form6jdban tartja.

Az alapt6ke nagys6ga 6s a szavazati jogok sz6mat2.

A Tdrsasdg alaptdk6j6nek osszet6tele 2021,. ciecennber 31-6n:

4 6s0 000 000Torzsr6szv6ny (NAP torzs-

16szv6ny)

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tlmdr utca 20. www.nap-solarinfo@nap.solar

to
- to -

R6szv6nysorozat N6v6rttik
(Ftldb)

Kibocs6tott darabszdm
(db)

6sszn6v6rt6k

{Ft)

1_ 000 4 650 000
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A r6szv6nyekhez kapcsol6d6 szavazatijogok sz6ma 202i.. december 3l_-6n:

Tdrzsr6szv6ny (NAP tdrzs-
16szv6ny)

Alapt6ke iisszesen 4 6s0 000 4 6s0 000 000

Tulajdonosi strukt0ra

2021". december 31-en a Tdrsasdg jegyzett t5k6je 4.650.000 eFt, melyet,4.650.000 db, egyenk6nt
1.000 Ftldb n6v6rt6kfi n6vre sz616 torzsr6nyv6nybSl iill.

info@nap.solar
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R6szv6nysorozat Kibocsftott
darabsz6m

(db)

Sajiit
r6szv6ny

sziim (db)

Szavazati
jogra

jogosit6
rdszvdnyek

(db)

Szavazati

Jog
(16szv6ny/

db)

6sszes
szavazati

jog

4 650 000 tt 4 6s0 000 1. 4 650 000

Osszesen 4 550 000 0 4 650 000 1 4 5s0 000

A tdrsasdg jelenlegi r6szv6nyesei a 2021,
12.31-i r6szv6nykiinyv alapjin N6v6rt6k (eFt) Tulajdonosi r6szar6ny (%)



!.4. NAP Nyrt. kiizz6t6telek 2021-ben

NAp Zrt. - 2O2O.6vi 6ves beszdmol6 6s konyvvizsgSl6i jelent6s - 2021.08.15.

NAP Zrt: - Ktrzgyfll6si hatdrozatok - 2021.08.1'5.

NAp Zrt. - 2021. els6 f6l6v p6nzligyi besz5mol6 (nem auditdlt, nem konszolid6lt) - 2021'.08.L6.

NAp Nyrt. - Befektet6i kapcsolattart6 szem6lye, el6rhet6sdge 6s a r6szv6nykonyv vezet6se -

202LJO.L3.

NAP Nyrt. - Tulajdonosi strukt0ra bemutat6sa - 2021.10.13.

NAp Nyrt. - gEt Xtend tdj6koztatdsi kdtelezetts6g6nek nyelvhaszndlata - 2021.10.13.

NAp Nyrt. - Hirdetm6ny rendkiviili kozgyfil6se osszehivSsS 16l - 2021-.10.14.

NAp Nyrt. - El5terjeszt6sek ,6s hatdrozatijavaslatok rendkivUli kozgyfil6sre - 2O2L.10.22.

NAp Nyrt. - Tdj6koztat6s az alapt6ke nagys5gd161 6s a szavazati jogok szdmd16l - 2021.1-1-.03.

NAP Nyrt. - Rendkivi.lli kozgy(l6s hatdrozatai - 2021.11.t6.

NAP Nyrt. - Rendkiviili k0zz6t6tel az alapt6keemel6s eredm6ny6r6l - 2021.LL.24.

NAP Nyrt. - lgazgat6sdgi hatdrozat az alaptdkeemel6s eredm6ny6r6l - 2021".11'24.

NAp Nyrt. - T6j6koztatiis az alapt6ke nagysiigd161 6s a szavazati jogok sziimd rol - 2021,.1"1".24.

NAP Nyrt. - Tulajdonosi struktrira bemutatdsa - 2A2L.11'30.

NAp Nyrt. - A Tpt. 61. 5 (1) bekezd6seben foglalt - szavazati jogra vonatkoz6 - bejelent6si

kote lezetts6g te ljesit6se - 2O2L.LL.3O.

NAp Nyrt. - Bejelent6s a Vezet6i Feladatot Elldt6 szem6lyek ugyleteirSl - 2021.1,1,.30.

NAP Nyrt. - Bejelent6s a Vezet6i Feladatot Ell5t6 Szem6lyek iigyleten6l - 202L.1"1.30.

NAP Nyrt. - Nape16mfi portf6li6 b5vit6se 0j projekttdrsasSgok akvizici6jdval - 2021.12.1.6.

NAP Nyrt. - Hirdetmdny rendkiviiIi kozgyfil6se 6sszeh[v6sdrol - 2021,.12.21.

info@nap.solar
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2. számú melléklet Az Igazgatóság által elfogadott, auditált egyedi éves beszámolója 

(beszámoló, mérleg, kiegészítő melléklet) 
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NAP Nyrt.

Szdkhely:

C6gj.sz6m:

Ad6sz6m:

Stat.szdm:

Budapest, 2022. mdrcius 28.

1034 Budapest, Tilniir u. 20.

01-10-141019

28779083-2-41

28779083-6420-114-01

KIE Gf,sziro vrpr,r-,f,xr,Br

2021.6vi

Ev"s beszimol6hoz

fu't



NAP

A Nap Nyrt. z6rtkortien rntlkdd6 rdszvdnyt6rsas6gkdnt 2020. szeptember 9-6n kezdte meg

tev6kenysdgdt. A T6rsas 692.650.000 db 1 .000 Ft / db ndvdrtdkti, dematerializ6lt riton elorlllitott

torzsrdszvdiyet aBET 2021. szeptembe r 28.-in felvette azXtend platform Ertdkpapirli stdjdra.

A T6rsas6g 6ltal bevezetett torzsrdszvdnyek elso kereskeddsi napja (EKN) 2021 . oktober 21 . A

rdszvdnyek ISIN k6dja: HU0000 I 807 65.

A t6rsas6g alapit6skori jegyzett tokdje 100.000 eFt. Az alapftiist kovetoen a T6rsas6g

tulajdonosa a kovetkezo iegyzett tokeemeldseket hajtotta vdgre:

- 2021. m6rcius 12. 1.350.000 eFt

- 2021 . m6rcius 29. 1.200.000 eFt

- 2021. november 22. 2.000.000 eFt

A 2021. november 22.-i tokeemelds reszvenyeit a BET 2022. januirr 2l . napjdvalbevezette az

Xtend platform tozsdei kereskeddsdbe 6s ezeknek megfeleloen m6dositolta azErtdkpapfrlistrlt.

2021. december 31-dn a T6rsas6g jegyzett tokdje 4.650.000 eFt, melyet, 4.650.000 db,

egyenl<dnt 1.000 Ft/db n6vdrtdkti ndvre sz6l6 tdrzsrdnyvdnybol 611.

1. A villalkoz6s alapadatai
A vrlllalkozds neve:

Szdkhely:
C6gj.sz6tn:

Ad6sz6m:
Stat.sz6m:

Internet honlap:

I. AITAIAXOS RESZ

NAP Nytt.
1034 Budapest, Tim6r u. 20.

01 -1 0-1 41019

28779083-2-41
28779083-6420-1 1 4-01

www.nap.solar

2021.01.01 . - 2021 .12.31.

Igazgatositg
Feliigyelo Bizotts6g

6420 Y agy onkezel 6s (Ho ldin g)

besz6mol6 k6szitdsdre kotelezett.

Besz6mol6 idoszaka:

Dontdshoz6 szerv:

Feltigyeleti szerv:

Fo tevdkenysdg:

A v6llalkoz6s konszolid6lt
elektronikusan tesz eleget.

Tulaj don osi r 6szar iny (o/o)A t{rsas{g jelenlegi r6szv6nyesei a2021.
12.31-i r6szv6nykiinyv alapj rin

Telc Robert Julius
18,77o/o

837 670

1 915 802

A kozzetetel i kotelezettsdgdnek
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2. Szervezeti adatok
lgazgat6sirg elniike 6s a tagok el6rhet6s6gei:

A besz6molo alifulsitra kotelezett a T6rsasdg Alapszabiiyzata alapjim ket lgazgat6s6gi Tag
egyiittesen. .lelen besz6mo16 al6iroi:

- Vadas Liszlo (lll7 Budapest, Irinyi Jozsef u. 32lB)
- G6i Tam6s (1025 Budapest, Battai ldpcso 8.)

Inform . le6nvv:illalatai16l :

N6v

Vadas L6szl6

G6lTam6s

Cim

I I l7 Budapest, Irinyi Jozsef u.32lB

1025 Budapest, Battai ldpcso 8.

2089 Telki, Karnilla utca 16.

Elndk

Tag

Palk6 Gvdr Tt

V6llalko/6s
neve

The Art of
Voyage
Alfa Kft.

The Art of
Voyage
Beta Kft.

The Art of
Voyage
Gamma
Kft.

Solar Power
Beta I(ft.

Solar Power

Iota Kft.

Solar Power
Theta Kft.

Tipus

Le6nyv6llalat

Cim

1034

Budapest
Timdr u.

20.

1034
Budapest

Tim6r u.

20.

1034

Budapest

Timiir u.

20.

i 034
Budapest

Timdr u.

20.

I 034

Budapest
Tim6r u.

20.

I 034
Budapest
Tfm6r u.

20.

Sajdt Jegyzett
t6ke t6ke
(eFt) (eFt)

242814 r6t 83

Tarta16kok
(eFt)

-3 070

Ad6zott.
eredm6ny

(eFt)

84 054

R6szesed6s

(%)

t00

Szavazat
(%)

100

Lednyvfllalat 2ss200 164 130 -l 095 92 t6s r00 r00

Leitnyvdllalat 252729 164730 -l 380 89379 100 r00

Lednyv6llalat 228 182 176 030 -5 658 57 810 100 r00

Leiinyviillalat ts4 029 r 17 r50 -3 174 40 053 100 100

Lednyvdllalat 242 028 t74 700 l13 61215 r00 100
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Nvrt. td llalkozfsair6l
V6llalkozds Tipus Cim Sajdt Jegyzett Tartal6kok Ad6zott R6szesed6s Szavazat

neye t6ke t6ke (eFt) eredmdny (%) (%)
(eFt) (eFt) (eFt)

Balancing T6rsult 1034 9 684 10 000 0 -3 16 30 30

Power Zrt. v6llalkoz6s BudaPest

Tfm6r u.

20.

A T6rsas6g 6ves besz6moloja a szdmvitelrol szo16, hat6lyos 2000. 6vi C. ic:vfn;z alapiln

k6sztilt. A T6rsas6g a sz6rnviteli torv6ny 155.$ alapj6n a konyvvizsgdlatra kotelezett.

A konyvvizsg{latot az Authentic Audit Kft. (l 139 Budapest, Teve t.25-28.8.lep. 812.) vegzi,

a konyvvizsg6latdrt felelos szen-rdly: Zsoldos-Horv6th Andrea, kamarai nyilvantart6si sz6ma:

005428, Az egyedi es konszolid6lt dves beszdmoi6 konyvvizsgitlati oiia i.[300 eFt' A
konyvvizsg6l6 a konyvvrzsgllati dijon kivtil mds diiazdsban nem r6szestilt.

A 2000. 6vi C. torv6ny 88. $ (9) bekezd6se drtelmdben a konyvviteli szolg6ltat6s kordbe tattozo

feladatok irinyitdsdert, vezet6s66rt felelos szemely kiilso szolg|ltato alkaln.azoitja: Kardos

Gabriella (1221Budapest, Bimb6 u. 5., regisztr6ci6s sz6m:142302)

3. Szimviteli politika meghatrirozri elemei

A besz6molo a szitmvitelrol s2616 2000. evi C. torvdnyben (tov6bbiakban: szfmviteii torvdny)

r1gzitettelofr6sok 6s sz6mviteli alapelvek figyelembevdteldvel kesziilt. A szhmviteii politika a

torv6ny eloirdsait kovetve szabiiyozza az eszkozok es forrdsok bekertil6si rirt6kdt, drtdkeldsi

eljirisait, az 6rtdkcsokken6s 6s 6rtdkvesztesek, cdltartaldkkdpzdsek 6s besz6mol6k6szftds

rendjdt. A sz6mviteli politika szerves reszetk€pezi a szitmlatijkor ds sz6mlarend, eszkozok 6s

forr6sok 6r16kel6si szabdlyzata. valamint apenzkezel6si szab6lyzat. A T6rsas6g lelt6roz6si es

onkolts6gszimitirsi szabiiyzattal tevdkenysegdbol fakadoan nem rendelkezik.

A T6rsas6g eredm6nykimutat6s6ban az adatok - az esetleges iogszabttlyi virltoz6sok miatti

6trendez{seken tril - osszehasonlithatok az elozo iizleti dv megfelelo adatdval azzal, hogy az

elozo rdoszak tort idoszakra, migatirgyev egy teljes naptiri 6vre vonatkozik'

Besz6r-nolo fbrni6ja: Eves beszdt.nolo

Mdrleg tipr.isa: 'A' v|ltozat
Ereclrn6nykimr-rtat6s tipusa: Osszkoltsdg elj6r6ssal

Mdrlegkeszitesp6nzneme: forint
M6rleg fordul6napja: 2021.12.31.

M6rlegk6szit6s idopontja: 2022.01.31.

A k6nyvvezetds m6dja: kett6s k6nyvvitel. A felmeriilt koltsegeket elsodlegesen az 5.

sztrmlao sztiiyb an tartj a ny i I v6n.

Az 5. szttmlaoszt6ly megfelelo tagol6s6val biztositja, hogy mind a kiilso. rnind a belso

inform6ciok rendelkez6sre 6lljanak. A 6-7 szhmlaoszt6lyokat nem nyitotta meg.
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Jelentds iisszes{i hiba
A Nap Nyrt. jelentos osszegti hibiinak minositi, ha a hiba feltiir6s6nak evdben, a kUlonbozo
ellenorzdsek sor6n, egy adott tizleti dvet drintoen (dvenkdnt kiilon-kiilon) feltrirt hib6k ds

hibahatrisok - eredmdnyt, sajitt tokdt novelo-csokkento - (elojeltol fiiggetlen) abszohit
drtdkdnek egytittes osszege meghaladja a sz6mviteli politik6ban meghat6rozott lrtekhathrt.
Minden esetben jelentos osszegri a hiba, ha a hiba felt6r6siinak dvdben az ellenorzesek sor6n -
ugyanazon dvet drintoen - meg6llapftott hib6k, hibahat6sok eredmdnyt, saj6t tokdt novelo-
csokkento, (elojeltol ftiggetlen) abszohit drt6kdnek egyi.ittes osszege meghaladja az ellenlrzott
iizleti dv mdrlegfoosszegenek 2 szdzalekitt, illetve, ha a rndrlegfoosszeg 2 szizalekanem haladja
megaz I milli6 forintot, akkor az 1 milli6 forintot.

Immateridlis Javak 6s Tdrsvi Eszkiiziik
Az immateridlis javak ds t6rgyi eszkozdk beszerzdsi, illetve elo6llit6si kdltsegen, halmozott
drtdkcs6kken6ssel csokkentve keriilnek kirnutat6sra. Az drtdkcsokkends kiszimitilsa a line6ris
In6dszer alkalmazisi:al tortdnik, az immateridlis javak, tdrgyi eszkozok viirhat6 hasznos
dl ettartam a al att tdrtdn o leir tsdhoz szi.i ks6 ges drtdkcsokken ds i ku I csok alapjin.

Hasznos 6lettartamok immateriflis iavak eset6n:

- Alapit6s-ittszewezfls aktiv6lt drtdke
- Szellemi termdkek

Hasznos 6lettartamok tdrwi eszkiiziik eset6n:

- Szdmitdstechnikaieszkdzdk
- J6rmiivek
- Minden miis eszkdz

5dv
3dv

3ev
5dv
7ev

Informatikai eszkozok esetdben a becsiilt maradvdnydrt6k nulla, a j6rmrivek esetdn az eredeti
bekeriildsi ertek 20Yo-a melyet a T6rsas6g dvente feltilvizsg6l. Minden m6s eszkoz esetdn az

eszkIz egyed i saj 6toss iigai fi gye I em bevdte I dve I kerti I m e gh atdr ozbsr a.

A T6rsasdg a legfeljebb 200.000 forint egyedi bekeriilesi drtekti tirgyi eszkozei tekintetdben
mind a sziimviteli, mind a t6rsas6gi ad6 szempontj6b6l haszn6latba v6telkor egydsszegri
drtdkcsokken ds i 1 e f rilst alkalm az.

Terven feliili 6rt6kcsiikken6s elsz6mol6sa:
Terven feliili drtdkcsdkkendsi lefr6s elsz6mol6sa szempontj6b6l a kdnyv szerinti 6rtdk akkor
haladja meg jelent6sen a piaci 6rtdket, ha az egyes t6telek esetdben a ki,ildnbdzet meghaladja a
100 eFt-ot, vary az ennek megfelel6 devizadsszeget.

Ktilftildi n6nz6rt6kre sz6l6 eszkiiziik. kiitelezetts6eek 6rt6kel6se:
A z MNB iital kdzdtett h ivatal o s dev izadrf olyam o n tdrtdn t.
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Kiv6teles n asyslisf vasv el6forduldsri tdtelek

A T6rsas6g azokat az egy gazdasdgi esemdnyb6l, vagy egy szerzoddsbol eredo bevdtelt minosfti

kiv6teles nagysrlgri bevdtelnek, mely el6ri vagy meghaladja a fotevdkenys6gbol szdrmaz6

6rbevdtel 25 szfnalek6t. Kivdteles nagys6gri koltsdgnek az az egy gazdasdgi esemdnybol, egy

szerzoddsbol eredo koltsdg minosiil, amely el6ri vagy meghaladja az adott dvre vonatkoz6

osszes koltsdg 6s riifordit6s egyilttes drt6kdnek 30 szizalek6t, 6s egy dvndl rdvidebb idotartamri

szerzoddsb o I szbr m azik.

Val6s 6rt6kel6s bemutatdsa
A Nap Nyr1. a tdrgyidoszakban a pdnzi.igyi instrumentumok meghatdrozott kordre alkalmazhalo

val6s drtdken tdrtdno drtdkelds lehetosdgdvel nem dlt.

5. Vagyoni, p6nziigyi, jiivedelmi helyzet elemz6se

Vagvoni helvzet mutat6szfmai:

Forg6 eszkiiziik arhnya:
((B+C)/(A I B+C))* t00

Tdrgt[v; 7,19oA Eldzd dv; 100,00% Vdltozqs: -92,810

T6keer6ss6g:
(D/Forrltsok oss:esen)* I 00

Tdrgydv; 93,040 Elcizri dv. 91,490 Vdltozds: -4,450

Saj6t t6ke - jegyzett t6ke ardnya:
(D/Dt)* 100

Tiirgydv; 98,560 Elcizri dv; 100,11oh Vdltozas: -7,61yo

P6nzii gyi helvzet mutat6szdmai :

Likvidftfsi mutat6:
(B/F)* 1 00

Tdrgydv; 109,31oA Eldzd dv: 4.659,310 Vdltozds: -4.550,060

Likviditisi (II) mutat6:
(BIt+ Bil l+ BIV)/FIII
Tdrgt{v; 1,09 Elcizri riv; 46,59 Valtozas: -45,50

Likvidft6si gyorsrita 6rt6ke:
Btv/1,'lll
Tdrgydv; 0,9J Ekjzrj dv: 46,12 Vdltoziis: -45,15

Jiivedelmi helvzet mutat6szim ai :

Arbev6telariinyos termel6si 6s 6rt6kesit6si nyeres6g:
(Li:enti lett. erednr. / Ert. netto arbslt.) * I 00

Tdrg,[v; -704,2yo Eldz6 6v: 3,67yo Vdltozds: -701,85yo
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II. SPECIFIKUS NNSZ

A) MERLEG sPECIFTKUs nEsz

r. nszxdzdx

Immateri6lis javak

A lapitris iltszerv ezd,s aktiv6lt 6rtdke

Szellemi termdkek

6sszesen

0

0

0

Niiveked6s
(eFt)

139 400

2 185

141 585

0

0

0

2021.12.31

(eFt)

I 39 400

2 185

141 585

T6rgyi eszkiiztik

Egydb berendez6sek, felszerel6sek,
j6rrniivek

6sszesen

0

0

0

0

Niiveked6s
(eFt)

159

159

Csiikken6s
(eFt)

0

0

2021.12.31
(eFt)

t59

1s9

Immateri{lis javak

Alapitds 6tszervezds aktiv6lt drtdke

Szellemi term6kek

Osszesen

2021.01.01
(eFt)

0

Ntiveked6s
(eFt)

6 799

319

7 118

0

0

0

2021.12.31

(eFt)
6 799

319

7 tt8

Tfrgyi eszkiiztik

Egydb berendezdsek, felszerel6sek,
j6rrnilvek

Osszesen

2021.01.01 Niiveked6s Csiikken6s
(eFt) (eFt) (eFt)

0 159 0

2021,12,31

(eFt)
159

1s9

Befektetett p6nziievi eszkiiziik bem utatisa :

Tarl6s rdszesedds v6llalkoz6sban
Megnevez6s

The Art of Voyage Alfa Kft.

The Art of Voyage Beta Kft.

The Art of Voyage Gamma Kft.

Solar Power Beta Kft.

Solar Power Iota Kft.

Solar Power Theta Kft.

Osszesen

(eFt)
2020.12.31

(eFt)
2021.12.31

850 000

850 000

850 000

700 537

706 419

477 433

4 434 389

0

0

0

0

0

0

0

0
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Minden le6nyv6llalat esetdben a vonatkoz6 lizletrdszekre a finanszir'oz6 bank jelz6logjogot

alapitott, jelz6logjog biztosftds6ra a banknak elidegenitdsi ds terhel6si tilalma van.

A tart6s jelentos tulajdoni rdszesedds 3.000 eFt drtdkben a Balancing Power Zrt. bekeriil6si

6rtek6t tafialntazza.

A befektetett pdnzi]gyi eszkozok vonatkoz6s6ban 6rtdkveszt6s elsz6moliis6ra neln keriilt sor.

2. FORRASOK

Jewzett t6ke iizleti 6ven beltili villtozhsa:

Megnevez6s

Afa kovetel6s

Helyi ipanizdsi ad6

6sszesen

(eFt)
2020.12.31

992

0

992

(eFt)
2021.12.31

31 081

277

31 358

Megnevezds

Tagi kdlcscin

Vevo kovetel6s

Osszesen

(eFt)
2020.12.31

0

0

0

(eFt)
2021.12.31

3 520

3 810

7 330

Bev6telek aktiv id6beli elhatirol6sa

Uzletviteli tan6csad6s

Timogat6s KMR- LI .7-17-BiT-2-OO4

6sszesen

(eFt)
2020.12.31

5 041

0

5 041

(eFt)
2021.12.31

0

16 000

16 000

Kiilts6gek, rfforditisok aktiv id6beli elhatirol6sa

T6rhely szolg6ltatds

Szdml6z6 haszn 6l ati dij
e-szigno szolgaltat6s

Osszesen

(eFt)
2020.12.31

0

0

0

0

(eFt)
2021.12.31

88

8

109

205

Tulajdonosi kapcsolat

Rdszv6nyek

6sszesen

2021.01.01 Niiveked6s Cs0kken6s 2021.12.31

(eFt) (eFt) (eFt) (eFt)

100 000 4 550 000 0 4 650 000

100 000 4 sso 000 0 4 6s0 000

8



Jesvzett t6kdn kiviili esy6b sai6t t6ke elemek iizleti 6ven beltili vfltozdsa:

A 2020. evi adozott eredmdny az ercdmd,nytartaldkba keri.ilt 6tvezetdsre 171 eFt nyeresdg

osszegben. Az eredmdnytartaldkb6l az al<tivdlt alapitds-ritszervez!,s nett6 drtdkdnek megfelelo
lekotott tafialdkot kepzett a T6rsas6g. A t6rgydvi adozotl eredmdny 67.099 eFt vesztesdg.

Szillit6i tartozisok rdszletez6se

Egv6b k6telezetts6sek r6szletez6se:

Megnevez6s

Toketartal6lr

Eredmdnytartal6k

Ert6keldsi tartaldk
Lekdtott tartal6k

Ad6zott eredm6ny

6sszesen

2021.01.01
(eFt)

El6z6 6vi
eredm6ny

{tsorol6sa (eFt)

0

171

0

0

-17 1

0

Alapit{s
Atszelvez6s

Aktivflt
frt6ke (eFt)

0

-132 602

0

132 602

0

0

Tirgy6vi
eredm6ny

(eFt)

0

0

0

0

-67 099

-67 099

2021.12.31

(eFt)

0

-132 431

0

132 602

-67 099

-66 928

0

0

0

0

171

t7t

Megnevez6s (eFt)
2020.12.31

I 554

(eFt)
2021.12.31

4 003Kcitelezetts6gek rirusz6llitrisb6l 6s szo iltatdsb6l (sz6llit6k

Megnevez6s

Szem6ly i jcivedelemad6

SZOCHO

Szakk6pzds i l'r ozzitl\r ul is
TB j6ruldk

I(eresetel sz6nro I 6s

T6rsasdgi ad6

Halasztott 6fa

Helyi iparliz6si ad6 kcitelezetts6g

Uzletr eszv6siirl rlsi kotelezettsdg

6sszesen

(eFt)
2020.12.3t

55

56

5

67

242

17

0

t0l
0

543

(eFt)
2021.12.31

620

625

63

777

2 803

6

810

0

239 109

244 813

#NAP
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Kiilts6gek, r{forditdsok passziv id6beli elhatrirolisa

Konyvel6si, kcjnywizsg6l6i dij

Jogi szolgriltat6s

Sz6mlavezet6si dij

T6vkozl6si szolgdltat6s

6sszese,

(eFt)
2020.12.31

480

0

0

0

480

(eFt)
2021.12.31

1 830

I 451

56

J

3 340

Passziv id6beli elhatdrol:lsok ielent6sebb iisszesei:

B) EREDMENYTINTUTATAS SPECIFIKUS RESZ

Exportdrtdkesitds vagy importbeszerz6s a tdrgydvben nerr volt. A v6llalkoz6s

exporttam ogatdsban nem rdszestilt.

Az drtdkesftds nett6 6rbevdtele a l6tesito okiratban megjeltilt fobb tevdkenys6genkdnti

bontasban:

Kapcsolt vdllalkozdsokt6l szdrmaz6 bev6telek:

A 9.459 eFt 6rtdkesit6s nett6 6rbevdteldnek teljes osszege kapcsolt flltol szdrmazik.

Halasztott bevEtelek

T6nrogar6s KMR- 1 .1 .7 -17 -BET -2-OO4

(eFt)
2020.6v

0

0

(eFt)
2021.6v

30 439

30 439i)v vlsi zfir6

TEAOR sz{m Tev6kenys6gi kiir

7420 Uzletviteli tandcsadds

7420 Management feladatok

Osszesen

(eFt)

2020

5 041

0

5 041

(eFt)

2021

459

9 000

9 459

MegnevezEs

Kdltsdgvet6stol kapott t6mogatds

Egy6b

Osszesen

(eFt)
2020

0

I

I

(eFt)
2021

1 56r

0

1 561

10

Esv6b bev6telek:
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Ie6nvbe vett szoleiltatisok r6szletez6se
Megnevez6s

Kcinyvel6si, kcinywizsg6l6i szolgdltat6s

Tan6csad6i szolgriltat6s

Jogi tan6csad6s

Iroda bdrleti tizerneltet6si dij

Egy6b igdnybevett szolg6[tat6sok

Hirdetds rekl6m

6sszesen

2020 (eFt)

668

3 000

450

0

36

0

4 154

2021(eFt)

4 947

19 867

14 578

4 106

2 430

275

46203

Esv6b rdforditdsok r6szletez6se:

Megnevez6s

Onkormdnyzatokkal elsziimolt ad6k illet6kek
Egy6b rriford(tdsok

6sszesen

(eFt)
2020

101

0

101

(eFt)
2027

94

9

103

,,
III. TAJEKOZTATO RESZ

Munkavdllal6k b6r 6s l6tszfmadatai a 2021. 6vben:

A vezeto tisztsdgviselok, az igazgatosdg ds a feliigyelobizottsrig a tevdkenysdgi.ikdrt az alirbbi
dljazdsban rdszestilt 2021 . Ozleti 6vben:

A tiirsas6g a vezeto tisztsdgviseloknek az igazgalosSg ds a feliigyelo bizottsdg tagiainak nem
foly6sitott sem eloleget, sem kolcsont, nevilkben nern v6llalt garanci6kat, veliik szemben
nyugd(jfizetdsi kotelezettsdg nem 6ll fenn.

Megnevez6s

Szellemi

Fizikai

Osszesen

Atlagos
statisztikai
l6tszim (f6)

B6rkiilts6g (eFt)

16 257

0

16 257

Szem6lyi jellegii
egy6b kifizet6sek

(eFt)

1 658

0

1 658

B6rj{rul6kok
(eFt)

2 686

0

2 686

I

0

1

Megnevez6s

IgazgatosAgi tagok

Y ezeto ti szts6gvi selok

Feliigyelo-bizottsiigi tagok

Osszesen

(eFt)

2020

0

0

0

0

(eFt)

2021

0

8 857

0

8 857

tt
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Tr{rsas{qi ad6 levezet6se:

A tdrsasdgi ad6 elsz6mol6sa a jdvedelem- (nyeres6g-) minimum szerinti ad6alap

alkalm azds 6val kd szU lt.

Ad6zris el6tti eredm6nyt m6dosit6 t6telek:

A Tao tv. (tiirsasiigi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 1996.6vi LXXXI. Tiirvdny) €s a3212017.

NGM rendelet alapjdn a villlalkozds ds a CEMI Szolgdltat6 Kft. 6ltal a tfirgydvben megk6tdff
megbizisi szerzddds kapcs6n transzferir nyilvdntartds kdszitdsdre kdtelezett, amelynek a
v6llalkoz6s eleget tett 6s amely megrillapitotta, hogy piaci 6rak alkalmazdsdra kertilt sor.

Kiirnvezetv6delemmel kapcsolatos informici6k:
A k0rnyezet v6delmdt kdzvetlentil szo19616 tdrgyi eszkiizdkkel atirsasflg nem rendelkezik.

A t6rsas6g tevdkenys6gdb6l veszdlyes hulladdk kdrnyezetre k6ros anyagnem keletkezett.

M6rlesen kfviili ktitelezetts6sek 6s fordul6nan utdni esem6nvek

A T6rsasdg m6rlegen kiviili kdtelezetts6ggel nem rendelkezik.

A fordul6napot k6vetrien nem tdrt6ntek olyan gazdas6gi esem6nyek, amelyek hat6ssal lettek

volna a T6rsas6g 2021.6vi egyedi dves besz6mol6jdra.

A v6llalkoz6s folytat6s6nak elve sem a 2021-es iizleti 6v sor6n, sem aztkdvetden nem sdriilt. A
T6rsas6g abelflthatojdv6ben (kdvetkezo 12 h6nap) folytatni fidja gazdas6gi tevdkenysdgdt. A
Covid-l9 jdwdny l6nyeges bizonytalans6got nem jelent a T6rsasdg tizletmenetdrc. Tovdbbd az

orosz-ukr6n h6boru sem befoly6solja negatfvan a T6rsas6g p6nziigyi 6s jdvedelmi helyzetdt.

Csdkkent6 t6tel megnevez6se

T6rsas6gi ad6t6rv6ny szelint elszdmolt 6rtdkcsOkken6s

Osszesen

(eFt)

7 277

7 277

Niivel6 t6tel megnevez6se

SzAmviteli torv6ny szeritrt elsz6lrrolt drtdkcsokken6s

Osszesen

(eFt)

7 277

7 277

!2
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A cash flow-kimutatfs tagolfsa
1. sz{mfi mell6klet

m

Meqnevez6s

(eFt)
El6z6 6v

2020.6v

(eFt)
Tirgy6v
2021.6v

I. Mtikiid6si cash flow (l-13. sorok) -3285 t7t 336

1a. Adozis elotti eredmdny +/- r88 - 67 079

ebb5l: mtikrid6sre kapott p6nziigyileg rendezett t6mogatds

I b. Korrekci6k az ad6zds el6tti eredm6nyben +/-

l Korrig6lt ad6z6s elotti erednrdnv (la + lb) +/- 188 - 67 079

2. Elsz6rnolt anortizilcio +l- 7 277

3. E,lsziimolt 6rt6kvesztds 6s visszafr6s +/-

4. C6ltamal6k k6pz6s 6s felhaszn6liis kiildnbcizete +/-

5. Befektetett eszkdzcik 6rtdkesitds6nek eredm6nve +/-

6. 5z6llit6i kcitelezetts6g vAltozdsa + I - 1 s54 2 449

ebb6l: befektetett eszkdzOk miatti korrekci6

7 . E gy 6b rcivi d I ei 6rat[ kote lezettsdg v Altozdsa + I - 543 244 270

ebbol: korrekci6 tiirsas6gi ad6 taftozds rniatt

8. Passziv id6beli elhat6rol6sok v illtozdsa + I - 480 33 299

9. Vevokcivetelds viiltoz6sa +/-

I 0. Forg6eszkcjzcik (vevcikovetel6s 6s p6nzeszkciz ndlktil) vlltozdsa +l- - 992 - 33 886

I I . Aktiv id6beli elhat6rol6sok v|ltozilsa +l- -5041 11 164

12.Fizetett ad6 (nyeres6g ut6n) - -17 -20

I 3. Fizetett osztaldk r6szesedds *
II. Befektet6si cash flow (14.-18.sorok) - 4 579 133

14. Befektetett eszk6zdk beszerzdse * 4 579 133

1 5. Befektetett eszkcizok elad6sa +

16. Hosszri lqdratra nyirjtott kcilcsoncik ds elhelyezett bankbet6tek t0rlesztdse
rnegsziintetdse bev6lt6sa +

17. Hosszti leiilratra nytiitott kdlcscjnok 6s elhelvezett bankbetdtek -
I 8. Kapott osztal6k rdszesedds +

III. Finansziroziisi cash flow (19-26. sorok) 100 000 4 610 327

I 9. R6szv6nykibocs6t6s tokebevon6s (tokeenrelds) bev6tele + r00 000 4 550 000

20. KciWdny ds hitelviszonyt megtestesit6 drtdkpapfr kibocsiit6s6nak bevdtele +

2l . Hitel 6s kdlcscin felvdtele + 60 237

22. V6glegesen kapott Ddnzeszkoz+

23. R6szv6nybevon6s t6kekivon6s (t6keleszdllftris) -
24. KdWdny ds hitelviszonyt megtestesit6 6rtdkpapfr visszafizet6se -
25. Hitel 6s kcilcscin torleszt6se visszallzetdse -
26. V6gl egesen 6tadott pdnzeszk1z -
IV. P6nzeszkiiziik v{ltoz{sa (I+II+III. sorok) +/- 96 715 202 530

27 . Devizits p6nzeszkcizok 6tdrt6kel6se +/-

V. P6nzeszktiziik m6rleg szerinti vdltoz{sa (lV+27. sor) +/- 96715 202 530

13
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     FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A NAP Nyrt. részvényeseinek 

Vélemény  

Elvégeztük a NAP Nyrt. (továbbiakban a „Társaság”) 2021. évi egyedi éves beszámolójának 

könyvvizsgálatát, amely egyedi éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – 
melyben az eszközök és források egyező végösszege 4.925.994 E Ft, az adózott eredmény 67.099 E Ft 

veszteség - , és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a 

számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt egyedi éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. 

december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre 

vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel 

összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 

könyvvizsgáló egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 

eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a 

Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai 

tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében 

(az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai 

előírásoknak is.  

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 

nyújt véleményünkhöz.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés 

Az egyéb információk a Társaság 2021. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti 

jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban 

történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyedi 

éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre.  

Az egyedi éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az 

üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen 

ellentmond-e az egyedi éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy 

egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján arra 

a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, 

kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

mailto:andrea.horvath@authentic-audit.hu
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A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a 

számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, 

valamint az üzleti jelentés és az egyedi éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.  

Véleményünk szerint a Társaság 2021. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban 

összhangban van a Társaság 2021. évi egyedi éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó 

előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az 

üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.  

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a 

tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyedi éves beszámolóért 

A vezetés felelős az egyedi éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a 

vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állítástól mentes egyedi éves beszámoló elkészítése.  

Az egyedi éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

egyedi éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha 

ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység 

folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló egyedi éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyedi éves beszámoló egésze 

nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a 

véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas 

fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 

összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás 

állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, 

hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyedi éves beszámoló 

alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítjuk és felmérjük az egyedi éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges 

hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére 

alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati 

bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás 

fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat 

összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll 

felülírását. 
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• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 

elvén alapuló egyedi éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 

bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy 

feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás 

folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges 

bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az 

egyedi éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben 

nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független 

könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a 

vállalkozást folytatni. 

• Értékeljük az egyedi éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyedi éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság 

által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős 

hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

  

 

Budapest, 2022. március 28. 
 

 

 
Zsoldos-Horváth Andrea   Zsoldos-Horváth Andrea 

Authentic Audit Kft.    Kamarai tag könyvvizsgáló 

1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 8. em. 2.   Nyilvántartási szám: 005428 

Nyilvántartási szám: 004322 
 

 

Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.  

 



4. számú melléklet A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2021-es pénzügyi évre 

vonatkozó egyedi éves beszámolójáról 

 













5. számú melléklet Az Igazgatóság által elfogadott, auditált konszolidált éves 

beszámolója (beszámoló, mérleg, kiegészítő melléklet) 
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NAP Nyrt.

Konszoliddlt m6rleg
(adatok ezer forintban)

A. Befe ktetett e sz kd zd k

l. lmmateridlis javak

1. Alapit5s-6tszervez6s aktivdlt 6rt6ke

2. Kis6rleti fejleszt6s aktiv6lt 6rt6ke

3. Vagyoni 6rt6k( jogok

4. Szellemi term6kek

5. Uzleti vagy c6g6rt6k

6. lmmateriSlis javakra adott el6legek

0

0

0

0

U

0

0

1.32 602

0

140 745

1 865

0

0

0

ll. T6rgyi eszkozok

1. lngatlanok 6s a kapcsol6d6 vagyoni 6rt6k( jogok

2. M(szaki berendez6sek, g6pek, jilrm(vek

3. Egy6b berendez6sek, felszerel6sek, jdrm(vek

4. Teny6szdllatok

5. Beruhdzdsok, feliljltdsok

6. Beruh6z6sokra adott el6legek

lll. Befektetett p6nzUgyi eszkozOk

1. Tart6s r6szesed6s kapcsolt v5llalkoz6sban

2. Tart6san adott kolcson kapcsolt v5llalkozdsban

3. Tart6s jelent6s tulajdoni r6szesed6s

4. Tart6san adott kolcson jel. tulajdoni r6sz. viszonyban 6ll6 v5llalkozdsban

5. Egy6b tart6s r6szesed6s

6. Tart6san adott kolcson egy6b r6szesed6si viszonyban 5ll6 v6llalkozSsban

7. Egy6b tart6san adott kolcson

8. Tart6s hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpaplr

9. Befektetett p6nztigyi eszkozok 6rt6khelyesb[t6se

10. Befektetett p6nztigyi eszkozOk ert6kel6si kLllonbozete

11. T6kekonszoliddci6s ktilon bozet

0

0

0

0

0

0

275 212

155 215

6 875 839

0

0

0

t7 391

0

7 048 445

- leSnyvdllalatokb6l

- tdrsult vdllalkozdsokb6l

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 220 7?_2

n

lmmateriSlis javak osszesen

Tdrgyi eszkozok osszesen

Befektetett p6nztigyi eszkozok osszesen

Befektetett eszktiziik tisszesen

2020. december 31.*: NAP Zrt. egyedi beszdmol6 adatai
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NAP Nyrt.
Konszoliddlt m6rleg
(adatok ezer forintban)

L K6szletek

1. Anyagok

2. Befejezetlen termel6s 6s f6lk6sz term6kek
3. Novend6k-,hho-6s egy6b dllatok

4. K6szterm6kek

5. Aruk

6. K6szletekre adott el6legek

K6szletek cisszesen

ll. Kovetel6sek

1. Kovetel6sek Sruszdllitdsb6l 6s szolgdltatiisb6l (vev6k)

2. Kovetel6sek kapcsolt vdllalkozdssal szemben
3, Kcivetel6sek jelent6s tulajdoni reszesed6si viszonyban l6v6 vdllalkoziissal
szemben

4. Kcivetel6sek egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 vdllalkozdssal szemben
5. Vdlt6kovetelesek

6. Egy6b kovetel6sek

7. Kovetel6sek 6116kel6si kri l6nb6zete

8. Szdrmaz6kos tjgyletek pozitiv 6rt6kel6si kril6nbcizete

9' Konszoliddci6b5r ad6d6 (szdmitott) tiirsasiigi add kciveter6s

Kovetel6sek 6sszesen

lll. Ert6kpaprrok

L. R6szesed6s kapcsolt vdllalkoz6sban

2. Jelent6s tulajdoni r6szesed6s

3. Egyeb r6szesed6s

4. Sajdt r6szv6nyek, sajSt Lizletr6szek

5. Forgat5si c6li hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapirok
6. Ert6kpapirok 6rt6kel6si kr.ilonbozete

Ert6kpapirok osszesen

lV. P6nzeszkcizok

t. P6nztar, csekkel<

2. Bankbet6tek

P6nzeszl<oz6k 6sszesen

Forg5eszktizcik 6sszesen

2020. december 31.*: NAp Zrt. egyedi besziimo16 adatai

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

95 7L5

96715

97 707

s3 669

0

0

0

0

70 738

0

0

s 249

1,29 656

0

0

0

0

0

0

0

0

806 717

806 717

936 373

0

0

0

0

0

992

0

0

0

992

0

0

0

0

0

0

0

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim5r utca 20. info@nap.solar

-3-
nap.solar
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NAP Nyrt.

Konszolid6lt m6rleg
(adatok ezer forintban)

C. Aktiv id5beli elhatdrolSsok

1. Bev6telek aktiv id5beli elhatdroldsa 5041 16 000

2. Kolts6gek, rdfordit6sok akt(v id6beli elhatdrolSsa 0 16 511

3. Halasztott r6forditdsok 0 0

Aktiv id6beli elhatdrolSsok iisszesen SA4'L 32 5LL

ESZK\Z1K OSSZ1SilU x02 748 77 s76 263

2020. december 31.x: NAP Zrt. egyedi beszdmold adatal

NAP Nyrt., 1034 Budapest, TimSr utca 20. info@nap solar

-4-
nap.solar
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NAP Nyrt.

Konszolid6lt m6rleg
(adatok ezer forintban)

ForrSsok (passzivdk)

D. Sajdt t6ke

l. Jegyzett t6ke

Ebb6l : visszavds6rolt tu lajdoni r6szesed6s n6v6rt6ken

ll. Jegyzett, de m6g be nem fizetett t6ke (-)

lll. T6ketartalek

lV. Eredm6nytartal6k

V. Lekotott tartalek

Vl. Ert6kel6si tartal6k

1. Ertdkhelyesbit6s 6rt6kel6si tarta t6ka

2. Val6s 6rt6kel6s 6rt6kel6si tartal6ka

Vll. Korrigdlt ad6zott eredm6ny

Vlll. Lednyvdllalati sajdt tSke viiltozds (-)
lX. KonszoliddciS miatti vdltoziisok (-)
- ad6ss5gkonszolida l5s kri lonbozet6b6l

- kcizbens6 ered m6ny krj lcjnbozet6b6l

X. Krlls6 tagok (nrds tulajdonosok) r6szesed6se

Sajiit t5ke ijsszesen

E. Cdltortqlekok

1. C6ltartal6k a vdrhat6 kotelezetts6gekre

2. C6ltartal6k a jovSbeni kolts6gekre

3. Egy6b c6ltartal6k

C6ltartal6kok dsszesen

F. Kotelezettsdgek

l. Hdtrasorolt l(otelezettsegek

1. HStrasorolt kotelezetts6gek kapcsolt vdllalkozdssal szemben
2. Hdtrasorolt kotelezetts6gek jelent6s tulajdoni r6szesed6si viszonyban l6v6
vdllalkoziissal szemben
3. Hdtrasorolt kotelezetts6gek egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 vdllalkozdssal
szemben

4. Hdtrasorolt kotelezetts6gek egy6b gazddlkod6val szemben

5. T6kekonszolidiici6s ktilon bozet le6nyv6llalatokb6l

Hdtrasorolt kaitelezetts6gek 6sszesen

2020. december 31.+: NAp Zrt. egyedi beszdmol6 adatai

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

t7t
0

0

0

0

0

LOO L7L

4 6s0 000

0

0

0

-132 431.

132 602

0

0

0

99 468

0

0

0

0

0

4749 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

nap.solarinfo@nap.solar
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NAP Nyrt.

KonszolidSlt m6rleg
(adatok ezer forintban)

ll. Hosszti lejdratil kotelezetts6gek

1. Hossztj lejSratra kapott kolcsonok

2, Atv6ltoztathat6 6s Stvdltoz6 kotv6nyek

3. Tartoz6sok kotv6nykibocs6tdsb6l

4. Beruhdzdsi 6s fejleszt6si hitelek

5, Egy6b hosszi lejSratti hitelek

6. Tart6s kotelezetts6gek kapcsolt vdllalkozdssal szemben

7. Tart6s kotelezetts6gek jelentSs tulajdoni r6szesed6si viszonyban l6v6

viil lalkozSsokkal szemben

g. Tart6s kotelezetts6gek egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 v6llalkozdssal szemben

9. Egyeb hosszti lejdratU kotelezetts6gek

Hossz( lejiirat( ktitelezetts6gek tjsszesen

lll. Rovid lejdratil kotelezetts6gek

1. Rovid lejSratil kolcsonok

- ebbSl: az StvAltoztathat6 6s Stvdltoz6 kotv6nyek

2. Rovid lejSratd hitelek

3. Vev6kt6l kapott el6legek

4. Kotelezetts6gek 5ruszdllitiisb6l 6s szolgdltatiisb6l (sz6llit6k)

5. Vdlt6tartozdsok

6. Rovid lejdrat( kotelezetts6gek kapcsolt v6llalkozdssal szemben

7. Rovid lejdratU kotelezettsegekjelent6s tulajdoni r6szesed6si viszonyban l6v6

vSllalkozdsokkal szem ben
g. Rovid lejdratil kotelezetts6gek egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 v5llalkozdssal

szemben

9. Ecy6b rovid lejdratil kotelezetts6gek

10. Kotelezetts6gek 6rt6kel6si ktllonbozete

1-1. SzAr maz6kos Li gyletek negativ 6rt6kel6si kLl lon bcizete

12. Konszoliddci6b6l ad6d6 (szdmitott) tdrsas6gi ad6 tartoz6s

Riivid lejii rat{ kiitelezetts6gek

Kijtelezetts69ek 6sszesen

2020. december 31.*: NAP Zrt. egyedi beszdmol6 adatai

0

0

0

n

0

0

0

0

U

0

1 554

0

0

0

0

543

0

0

0

2097

2097

0

0

0

0

13 896

0

0

s 719 044

0

0

0

0

0

5V32940

165 051

0

476 350

0

25312

0

0

0

0

320272

0

0

0

986 985

67L9925

info@nap.solar
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NAP Nyrt.
Konszolid6lt m6rleg
(adatok ezer forintban)

G. Possziv id6beli elhatdrotdsok

1. Bevdtelek passziv id6beli elhatiiroldsa

2. Kolts6gek, rdforditiisok passziv id5beli elhatdrol6sa

3. Halasztott bevetelek

Passziv id6beli elhatdroldsok tisszesen

FORRASOK OSSZ:Sgttt

mSrcius 28.

2020. december 31.*: NAp Zrt. egyedi beszdmold adatai

0

480

0

480

702 748

0

Ll023
35 676

46 599

77 576 263

Cc^ AC
Vadas Lirszlo
lgazgat6s6q Elnoke

l/r,
fG,6ttamas

info@nap.solar
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NAP NAP Nyrt.
Konszolidd lt eredm6nykim utat6s

(adatok ezer forintban)

01. Belfoldi 6rt6kesit6s nett6 drbev6tele

02. Export6rt6kesit6s nettd drbev6tele

l. Ert6kesitds nett6 Srbev6tele (01+02)

03. Sajdt termel6s( k6szletek iillomdnyvdltozdsa

04. Sajiit el65llitdsil eszk6zdk aktivdtt 6rt6ke
It. Aktivdlt sajdt tetjesitm6nyek 6rtdke (t03+04)

lll. Egy6b bev6telek

Ebb6l: vissza[rt 6rt6kveszt6s
lll/A. Ad6ssdgkonszoliddlSs miatt keletkez6 - eredm6nyt niivel6 - konszolidiici6s
ki,iliinbiizet

05. Anyagk6lts69

06. lg6nybe vett szolgSltat6sok 6rt6ke

07. Egy6b szolgdltatdsok 6rt6ke

08. Eladott druk beszerz6si 6rt6ke

09. Eladott (kcizvetitett) szolgdltat6sok 6rt6ke

lV. Anyagjellegff 16forditdsok (05+0G+07+08+09)

10. B6rkdlts69

11. Szem6lyi jellegii egy6b kifizet6sek

12. B6rjSrul6kok

V. Szem6lyi jelleg( rdforditiisok (10+11+12)

Vl" Ert6kcsiikken6si leirds

Vll. Egyd,b rdforditdsok

Ebb6l: 6rt6kveszt6s
Vll/A' Ad6ssrigkonszoliddlds miatt keletkez6 - eredm6nyt cstikkent6 - konszolidiici6s
ki,iliinbiizet

A. A ze m i ( il z t eti ) tev d ke nysd g e re d me ny e ( I t t t +t I t-t V-V-V l-V I t )

2020. szeptember 09-2020. december 3.i.*; NAp zrt. egyedi beszdmol6 adatai

5 041

0

5 041

0

0

0

L

0

0

0

4 154

176

0

0

4 330

364

0

62

426

0

101

0

0

185

581 458

0

581 458

0

0

0

L 567

0

0

7 743

1-13 797

9 018

0

0

130 558

L6 2s7

1 658

2 686

20 60L

223 LgL

L0 462

0

0

198 213
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NAP Nyrt.

Konszoliddlt ered m6nYkim utatds
(adatok ezer forintban)

13/a. Kapott osztal6kok t5rsu lt vdllalkoz6st6l

13lb. Kapott osztal6kok egy6b r6szesed6si viszonyban l6v6 vSllalkozSst6l

14. R6szesed6sekb6l szitrmazo bev6telek, drfolyamnyeres6gek

Ebb6l: kapcsolt vdllalkozdst6l kapott

15. Befektetett p6nzrigyi eszkozokb6l (6rt6kpapirokb6l, kolcsonokb6l) szdrmaz6

bev6telek, 6rfolyamnyeres6gek

Ebb5l: kapcsolt v5llalkozSst6l kapott

16. Egy6b kapott (j616) kamatok 6s kamatjelleg( bev6telek

Ebb6l: kapcsolt v6llalkozSst6l kapott

17 . P lnzigyi m(veletek egy6b bev6telei

Ebb6l: 6rtekel6si krilonbozet

Vtll. P6nzi.igyi mfiveletek bev6telei ( 13+14+15+16+17)

18. R6szesed6sekb6l szitr mazo 16ford itdsok, 5 rfolya mvesztes6gek

Ebb6l: kapcsolt vdllalkoz6snak adott
19. Befektetett p6nztlgyi eszkozokb6l (6rt6kpapirokb6l, kolcsonokb6l) szdrmaz6

rdfordit5sok, 5 rfolyamvesztes6gek

Ebb6l: kapcsolt vdllalkoz6snak adott

20. Fizetend6 (fizetett) kamatok 6s kamatjelleg6 rdfordftdsok

Ebb6l: kapcsolt vdllalkozdsnak adott

21. R6szesed6sek, 6rt6kpaplrok, tart6sa n adott kolcsonok, bankbet6tek

6rt6kveszt6se

22. Penzigyi mUveletek egy6b rdforditiisai

Ebb6l: 6rtekel6si ktilonbozet

lX, P6 nzii gyi m (veletek rSford itdsai ll8+79 +20 +2L+221

B. Pdnzilgyi milveletek eredmdnye (Vlll-lx)

C. Ad6zds el6tti eredmenY (!AtB)

X. Ad6fizet6si ktitelezetts6g

X/A. KonszolidS l6sb6l ad6d6 (szii mitott) t6rsasSgi ad6ktiliinbiizet (-)

D. Ad6zott eredmdnY (!C-X)

Lednyvdllalatok ad6zott eredm6ny6b6l kri lsd tagok (m5s tulajdonosok) r6szesed6se

KORRIGALT AD6ZOTT EREDMENY

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

8

U

13

0

U

0

0

0

0

84 240

0

0

7

0

84 247

-84 234

1.73 979

L9 760

-5249

99 468

0

99 468

Bufapest, 2022. mdrcius 28

l/n:,
,GAlTam6sLYezerigazgato

J* t'9
Vadas L|szlo
lgazgatosbg Elnoke

2020. szeptember 09-2020. december 31.*: NAP Zrt. egyedi besz6molo adatai

n

n

3

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

188

L7

0

171-

0

0
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NAP Nyrt.

Konszoliddlt kieg6szit6 melleklet a2Q21,. december 31-6n vegzddci 6vre
Minden adat ezer Ft-ban, kiv6ve, ha az mdsk6ppen jelolve

1.

1.1

A VALLALATCSOPORT B EM UTATASA

Az AnyavSllalat bemutat6sa

A NAP Zrl.-t (lovdbbiakban a ,,T6rsas6g" vagy ,,NAP" vagy ,,Anyav6llalat") 2020.

szeptember 9-6n h6t mag6nszem6ly alapftotta. Tobbsz6ri t6keemelest kovet6en
r6szv6nyei 2021. szeptember 2B-5n bevezet6sre kerUltek a Budapesti Ert6kt6zsde
XTEND piacSra, ekkor tSrsas5gi formav5lt5s tort6nt 6s 2021. ol<t6ber 4-tol a t6rsas6g
c6gform5ja nyilv5nosan m(kod6 r6szv6nyldrsas6ggd v5ltozott.

A TSrsasdg alapadatai a k6vetkez6k:
. sz6khely: 1034 Budapest, Th(tr utca 20.
. c6gjegyz6kszAm: 01 -10-141 01 9

. adoszAm: 28779083-2-41

2021. december 31-en a Tdrsas5g jegyzett t6k6je 4 650 000 ezer Ft volt, a kibocs5tott
r6szvtinyek sz6ma 4 650 000 db, egyenk6nt 1 000 Ft-os n6v6rt6kkel. A r6szv6nyek
f ajt|ja t o rzs 16 szv6 ny.

202'1. december 31-6n a T6rsas5g reszv6nyesei:

2021. december 31-6n a T5rsas5gnak nem volt 20%-ol meghalado r6szesed6ssel biro
16szv6nyese.

18,71o/o

1 915 802

info@ nap.solar

-4-
NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim6r utca 20. na p.sola r

R6szvr6nyes Mennyisdg (db) R6szesed6s

Telc Robert Julius 910 000 19,570/o

Skamla P6l 870 000

Foldv5ri Gdbor 837 670 18,010/o

TestLileti tagok 116 528 2,510/o

Kozkezhlnyad 41 ,200/o

6sszesen 4 5s0 000 100,00yo



NAP Nyrt.
Konszolidilt kiegeszitci melleklet a 2021. december 31-6n vegzSdci evre

Minden adat ezer Ft-ban, kiveve, ha az m;isk6ppen jelolve

1.2 A vallalatcsoport bemutat5sa

A NAP-Csoport f6 tev6kenys6ge villamosenergia termel6s, melyet a le5nyv5llalatok
5ltal tulajdonolt 6s uzemeltetett fotovoltaikus er5m(vekben v6gez. Az Anyav5llalat
f5tevekenys6ge 6420 Vagyonkezel6s (Holding). A NAP-Csopoft2021. december 31-6n
az anyavdllalatbol, a 6 le5nyv5llalatbol 6s az 1 tdrsult v6llalatbol 6llt. A lednyvdllalatok
6s a tSrsult v6llalat adatai a kovetkez6ek:

A le6nyv5llalatok teljeskor(en bevon6sra kerultek, mfg a t5rsult v5llalkoz5s (BPE) adatai
a r6szesed6s6rt6kel6s (equity) m6dszer6vel kerult figyelembe v6telre a konszolld6ci6
s ora n.

The Art of Voyage Alfa

Kft. TAOVA

1034 Budapest,

Timiir utca 20. 2021.04.08 100o/o

The Art of Voyage B6ta

Kf. TAOVB

1034 Budapest,

Tim5r utca 20. 2021.05.05 100o/o

The Art of Voyage
Gamma Kft. TAOVG

1034 Budapest,

Tim5r utca 20. 2021.05.05 100o/o

Solar Power Beta Kft. SPB

1034 Budapest,

TimSr utca 20. 2021.12.14 100o/o

Solar Power lota Kft. SPI

1034 Budapest,

Timiir utca 20. 2021.12.14 100o/o

Solar Power Theta Kft. SPT

'1034 Budapest,

Tim5r utca 20. 2021.12.14 100o/o

Balancing Power Europe

Zr1. BPE

1 034 Buda pest,

Timilr utca 20. 2021.08.09 30o/o

TAOVA L61 830 -3 070 85 796 244 556

TAOVB 164 L30 -1 095 92 r6s zss 200

TAOVG 164 730 -1 380 89 379 252729

SPB 176 030 -5 659 57 810 228 181-

SPI tt7 1,50 -3174 40 0s3 1,54029

SPT 174 700 L13 67 21-5 242 028

BPE 10 000 0 -316 9 684

NAP Nyr1., 1034 Budapest, Tim6r utca 20. info@nap.solar
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A csoportba tartoz6
v5llalat neve

Riividitett
jeliil6s Sz6khelye

Tulajdonszerz€s
napja

R6szesed6s
m6rt6ke

Rtividitert jeliil6s Jegyzett t6ke Eredm6nytartal6k
Ad6zott
eredmtiny Saj6t t5ke tisszesen



NAP Nyrt.

j , NAp Konszoliddlt kieg6szit6 mell6klet a2021,. december 31-6n v6gzcidci evre

irr,i : ,:' " Minden adat ezer Ft-ban, kiv6ve, ha az mdsk6ppen jelolve

1.3 Av5llalatcsoportirdny[tdsa,ellen6rz6se

Az Anyav6llalat ir5nyit6sit2021-ben a hdrom tagbol Sllolgazgalos|gv6gezte, melynek
tagjai:

. Vadas LSszlo - Igazgat6sSg Elnoke

. G5l Tam5s - lgazgatos6gi f ag, Vezlrigazgalo

. Palk6 Gy6rgy -lgazgatos5gi Tag

Az Anyav5llalatn5l FelUgyel6 BizottsSg 6s Audit Bizotts5g is m(kodik, melynek tagjai:

FelUgyel6 Bizotts6g
. Dr Garamvolgyi Szabolcs - Felugyel6bizotts5g Elnoke
. T6thn6 R5kosa Erika - Felugyel6bizotts5gi Tag
. Pdl lmre - FelUgyel6bizottsSgi Tag

Audit Bizotts5g

. T6thn6 R6kosa Erika - Audit Bizotts6g Eln6ke

. Dr Garamvolgyi Szabolcs - Audit Bizotts5gi Tag

. P6l lmre - Audit Bizottsiigi Tag

2. SZAMVITELI POLITIKA

A NAP Nyrt.6s le5nyv5llalatai konyveiket a tobbszor m6dositott,2001. janu5r 1-t6l
hatSlyos, a Sz5mvitelrol szolo 2000. 6vi C. torv6ny (tov5bbiakban a ,,Torv6ny") el6ir5sai
alapj5n vezetik, k6szitik el az 6ves 6s egyszer(sitett 6ves beszdmol6ikat, valamint a NAP

Csoporl e Torv6ny el6ir6sainak megfelel6en k6sziti el a konszolid6lt eves besz6mol6j6t.

Osszehasonlft6 adatok hiSnya: tekintettel arra, hogy az Anyav5llalat 2021. soritn
szerezle meg els6 6rdekelts6g6t a The Art of Voyage Alfa Kft-ben ,2020-ban m6g nem
l6tezett a NAP-csopor1, fgy nem dllnak rendelkez6sre osszehasonl(to adatok abAzis 6v
vonatkoz6s5ban.

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Timdr utca 20. info@nap.solar nap.solar
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NAP Nyrt.
Konszoliddlt kiegeszit6 mell6klet a2021.. december 3L-en v6gz6d6 evre

Minden adat ezer Ft-ban, kiveve, ha az mdsk6ppen jelolve

2.1 Altal6nos adatok

o Besz6mol6 form5ja: konszolid5lt 6ves besz5mol6
. A beszdmolo (6s m6rleg) fordul6 napja: december 31.
o A m6rlegk6szlt6s napja: a fordulonapot kovet6 6vjanu5r 31.

o Kolts6gelszdmol6s modja: a kolts6gek kolts6gnemenkent, az 5.

sz5mlaoszt6lyban kerUlnek elszSmol5sra
o A m6rleg el6in tagolSsa: ,,A" v6ltozat
n Az eredm6nykimutatSs el6irt tagol6sa: osszkolts6g elj5r5ssal k6szul

" A besz5mol6 devizaneme 6s annak m6rt6kegys6ge: ezer forint (HUF)

. Besz6mol6 nyilv5noss69ra hozatala: az e-besz5mol6 port5l (https://e-
beszamolo.im.gov.hu/) mellett az Anyav5llalat honlapja, valamint a Budapesti

Ert6kt6zsde oldal5n (https://kibinfo.bet.hu/) 6s az MNB oldal5n (MNB

Kozz6t6telek)
. A konszolid6lt eves besz5molo es a konszolidSlt rizleti jelent6s az Anyav6llalat

sz6khely6n megtekinthet6
o Valos 6rt6kel6s: a T5rsas6g nem alkalmazza a val6s 6rt6kel6s szab5lyait.
, A kulfoldi deviz5ban meghat6rozoll eszkoz6k 6s forr5sok 6rt6kel6se sor5n

all<almazott 5rfolyam: a Magyar Nemzeti Bank 5ltal kozzetett 5rfolyam

A T5rsas6g k6nyvvizsg5latra k6telezett. A bejegyzett kOnyvvizsgSl6 az Authentic Audit
Kft. (1139 Budapest, Teve utca 25-28.B.l6p.B/2), a konyvvizsg5lat6rt szem6ly6ben is

felel6s konywizsg616 Zsoldos-Horv5th Andrea, akinek a kamarai nyilv5ntartSsi szSma:

00s428.

A konszolid6lt besz6molo elk6szit6s66rt felel5s szemtily Kom5romi Timea, m6rlegk6pes
konyveloi regisztr6ci6s szSma 1 5301 6.

A konszolid5lt besz5mol6t GAI Tam5s Yez6rigazgat6 (1025 Budapest, Battai l6pcs6 B.)

6s Vadas Laszlo, azlgazgalos5g Elnoke (1117 Budapest, lrinyi )ozsef utca 32lB 3. em

12.) kja al6.

A m6rleg 6s az eredm6nykimutat5s egyes t6teleire vonatkoz6 specifikus 6rt6kel6si 6s

elj5rasi szab6lyok

2.2.1 Befektetett eszkozok

Alapitds-5tszervez6s aktiv5lt 6rt6ke: a v5llalkoz5si tev6kenys6g jelent6s b5v[t6s6vel,

6talakitas5val, 6tszervez6s6vel kapcsolatosan felmerult kozvetlen kolts69eket a

Csoporl alapit6s-5tszervezes aktiv6lt 6rt6kek6nt az immateri6lis javak kozott mutatja
ki, es 5 ev alatt line5risan irja le. Az alaplt5s-|lszervez6s-amorlizitci6val csokkentett -
aktiv5lt 6rt6k6vel megegyez6 6rt6k( lekOtott tartal6kot k6pez a T6rsas5g.

2.2

info@nap.solar
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NAP Nyrt.
Konszolid6lt kieg6szitci mell6klet a2021. december 31-en vegzcidci 6vre

Minden adat ezer Ft-ban, kiv6ve, ha az mdsk6ppen jelolve

Vagyoni 6rt6k( jogok: a Csopoft a KAT (Kdtelez5 Atv6teli Tarifa) 6s METAR-(Meg0julo
T5mogatSsi Rendszer) enged6lyek megszerz6s6vel kapcsolatos bekerul6si 6rt6ket a

vagyoni 6rt6k( jogok kozott mutatja ki. Az enged6lyek meghatdrozott id6tartam alatt
megtermelend6 meghatdrozott energiamennyis6gre vonatkoznak, ezert a Csoport
dont6se 6rtelm6ben az engedelyek 6ves 6rt6kcsokken6s6nek elszdmol6s5t a line5ris

m6dszerrel hal|rozza meg, a hasznos 6lettarlam a lej5ratig m6g h5tral6v6 ido, azzal,

hogy ha az enged6lyben meghat5rozott energiamennyis6get a t5rsas6g mAr

megtermelte, de az enged6lyben foglalt id6tarlam m6g nem telt le, akkor az enged6ly
pozitiv netto konyv szerinti ert6k6re terven feluli 6rt6kcsokken6st kell elszSmolni.

Terven felUli 6rt6kcsokken6st kell elszdmolni azokra az engedelyekre is, amelyek
eset6ben az enged6lyben foglalt, az e16m( tev6kenyseg6nek megkezdes6re

vonatkoz6 hat5rid6 an6lkul telik el, hogy az er6m( megkezden6 az energiatermel6st
6s az erre vonatkoz6 hat5rid6 nem kerUlt meghosszabbit5sra. A KAT 6s METAR

enged6lyek maradv5ny6rt6ke nulla. Az enged6lyek haszn6latba v6teli id6pontja az

e 16m (ve k hllozalr a csatla koztatds5 n a k d 5tu ma.

T5rgyi eszkozok: a Csoport a legfeljebb 200.000 forint egyedi bekerul6si 6t6k( t5rgyi
eszkozei tekintet6ben mind a sz5mviteli, mind a t6rsasSgi ad6 szempontj5bol
haszn6latba v6telkor egyosszeg( 6rt6kcsokken6si leir5st alkalmaz. E szabSly alol
kiv6telt k6pez az er6m( 6s annak komponensei.

lngatlanok 6s a kapcsol6d6 vagyoni 6rt6k( jogok: a Csoport az ingatlanokhoz
kapcsol6d6 vagyoni 6rt6k0 jogok hasznos 6lettartam5t az allbbiak szerint Sllapitja

me9:
. Ha a szerz6s alapj6ul szolg6lo szerz6d6s hat6rozott id5tartamra brztosltja a

jogot: a szerzSd6s szerinti id6tartam
. Ha a szerzodls alapjdn a jog v6glegesen a Csoport tulajdon5ba kerul, 6s az

foldterUlethez kapcsol6dik, akkor nem sz5molhat6 el ert6kcsdkken6si leirds, ha

6pUlethez, fel6pitm6nyhez kapcsol6dik, akkor oszlja az 6pulet, fel6p(tm6ny
sorsSt.

M(szaki berendezesek, g6pek, jiirm(vek: A Csoport f5 tev6kenys6ge villamosenergia
termel6s, melyet napelemes er6m0veiben val6sit meg. A napelemes erbmu bekerUl6si
6rt6ke aszerz6d6s szerinti kivitelez6si 6rt6k. Haszn6latba v6tele azeromunek a kozc6lI
villamosenergia-hllozalra csatlakoz6s5nak d5tuma, fuggetlenUl a v6gleges
haszn6latba v6teli hat6s5gi enged6lyek rendelkez6sre Sll6sdtol. E dStumot a kozc6l(
hllozalra csatlakoz5s Uzembe helyez6si programja vagy legyz6k6nyve larlalmazza.

A Csoport az er6muveket a kovetkez5 komponensekre bontva tartja nyilv5n,6s az

egyes komponensek hasznos 6lettarlam5t az al5bbiak szerint hal(trozza meg'.

. FoldterUlet - 6rt6kcsokken6s nem kerUl elsz5mol6sra

. lnvefterek - 10 6v

. Napelem modulok - 25 6v

. Egy6b eszkozok - 25 6v
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A hasznos 6lettar.tam a gy6rtoi garancia valamint azipar6gi tapasztalatok alapj5n kerult
meghat6roz5sra. A Csoport rendszeresen, a m(szaki 6s technol69iai fejl6d6s
eredmenyeinek figyelembe v6tel6vel felulvizsg5lja a fentiekben ismertetett, a

kom ponensek hasznos 6lettartamd ra vonatkozo becsl6s6t.

A Csoporl az 6rt6kcsokken6s meghat5roz6sakor 0Yo maradv6ny6n6kkel sz5mol.

Tartos reszesed6s kapcsolt v6llalkoz5sban: A konszolidSlt besz6mol6ban a Csoport
azokban a t5rsas5gokban megszerzett tart6s r6szesed6seit mutatja ki, amelyeket a

t5kekonszolid5cio sordn nem sz(r ki. A Csoport a m5s t5rsas5gban val6 r6szesed6s

megszerz6sekor min6s[ti a r6szesed6st a megszerz6s c6lja alapj6n. Ha a szerzes c6lja

tartos kereskedelmi vagy jovedelmi szempont miatt tort6nt 6s v5rhatoan t6bb, mint
egy 6vig a Csoport tulajdon5ban marad a r6rszesed6s, akkor a befektetett p6nzUgyi

eszk6zdk - tart6s r6szesed6s kapcsolt vdllalkoz6sban m6rlegsoron kerUl bemutat5sra.

2.2.2 Forgoeszkoz6k

Kovetel6sek: a Csoport a kdvetel6selt a sz6ml5zotlvagy szerzodls szerinti, a partner

5ltal elismert 6rt6ken mutatja ki. A Csoport a kovetel6seit partnerenk6nt, egyedileg
ert6keli es hal|rozza meg a vdrhat6 megt6rul6st. A kovetel6sre 6rt6kveszt6st kell

elsz6molni, ha a harmadik f6llel szemben fenn6llo k6vetel6s 180 napja lej|rt,vagy az

ados felsz5molSsi elj5r5s al6 kerult 6s felsz5molo t5j6koztat6sa alapj5n a megt6rul6s
nem val6szlnt. Az 6rt6kveszt6s m6rt6ke 100%.

P6nzeszkozok: a Csoporl a kulfoldi valut5ban, deviz6ban tarlott p6nzeszkozeinek

forintban l<ifejezett konyv szerinti 6ft6k6t az 6tlagos bekerul6si 6rt6ken hal|rozza meg.

2.2.3 Aktiv id6beli elhat5rol5sok

K6lts6gek ellent6telez6s6re kapott / j5r6 t6mogat5sok elsz5mol6sa: a Csoport aktlv
id5beli elhat5rol5sk6nt mutatja ki a logszab6lyi el6[r6son, szerz5d6sen,

meg5llapod5son alapulo tSmogat5sok v5rhat6, m6g el nem szdmolt osszeg6t az egy6b
bev6telekkel szemben, amennyiben a Csoport bizonyitani tudja, hogy teljes[teni fogja
a t5mogat5shoz kapcsolodo felt6teleket 6s valoszln(, hogy a t6mogatSst meg fogja
kapni. Az aktlv id6beli elhat6rol5st a kapott tSmogat5s elsz5mol5sakor, illetve a

t6 mogat5s meg h i risul6sakor kell megszri ntetni.

2.2.4 Er edm6nyki mutat5s

Kiv6teles nagys5gu vagy el6fordul6s( t6telek: a Csoport azokat az egy gazdas6gi

esem6nyb5l, vagy egy szerz6d6sb6l ered6 bev6telt min6siti kiv6teles nagys5g(
bev6telnek, mely el6ri vagy meghaladja a f6tev6kenys6gb6l sz6rmaz6 5rbev6tel 25

sz1zal6k6t. Kiveteles nagys6g( kolts6gnek az az egy gazdas|gi esem6nyb6l, egy

szerzod6sb6l ered5 kolts6g min6sul, amely el6ri vagy meghaladja az adott 6vre

info@nap.solar
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2.3

vonatkoz6 osszes kolts6g 6s rSfordlt5s egyUttes 6rt6k6nek 30 szAzal6k5t, 6s egy 6vn6l
rovidebb id5tartamd szerz6d6sb6l szlrmazik.

2.2.5 )elent6s osszeg( hiba

Jelent6s osszeg( hiba: ha a hiba feltSr5sSnak 6v6ben, a kulonbdz6 ellen6rzesek sor5n,
egy adott Uzleti 6vet 6rint6en (6venk6nt kUl6n-kUlon) felt5rt hib5k es hibahat6sok -
eredm6nyt, saj5t t6k6t novel6-csokkent6 - (el6jelt6l fUggetlen) abszolUt 6rt6k6nek
egyuttes 6sszege meghaladja a sz5mviteli politik6ban meghat5rozott 6rtekhat5rt.
Minden esetben jelent6s osszeg( a hiba, ha a hiba feltdr5sdnak 6v6ben az ellen6rz6sek
sor5n - ugyanazon 6vet 6rint5en - meg5llapitott hib5k, hibahat5sok eredm6nyt, saj5t
t6k6t novel6-csokkent5, (el6jelt6l fUggetlen) abszol(t 6ft6k6nek egyuttes dsszege
meghaladja az ellen6rzott uzleti 6v m6rlegf6osszeg6nek 2 sz6zal6k5t, illetve ha a

m6rlegf6osszeg 2 sz1zal6ka nem haladja meg az 1 milli6 forintot, akkor az 1 millio
forintoU

A konszolid5ci6 sor5n alkalmazott szab5lyok

2.3.1 A konszolidScios kor kialak[t5sa

A Csoport minden le5nyv5llalata teljeskor(en bevonSsra kerUl, a konszolid5ci6s kdrbe
val6 bekerul6s napj5n 6rv6nyes 6rt6kviszonyok alapj6n. Ha nem 5ll rendelkez6sre
konszolid5ci6s korbe val6 bekerUl6s napj5ra vonatkoz6 megbizhat5 sz6mszaki
informdci6, akkor a v6tel napjSt kovet6 id6szaki kdnywiteli z6rlatsor6n el65llt adatokat
kell figyelembe venni. Az Anyav5llalat d6nt6se alapj5n mentesulhet a bevon5s alol az

a le5nyv5llalat, amely el6t6rsas6gi id6szakban van, vagy sz5mviteli inform6ci6s
rendszere csak jelent6s r6fordft6sok 6rAn k6pes a konszolidAciohoz megfelel6 adatot
szolgSltatni azzal, hogy a konszolid6ci6ba be nem vont le5nyv5llalatok 6sszesitett
m6rlegf6osszege nem haladja meg a v5llalatcsoport konszoliddcios kisz(r6sek el6tti,
aggreg5lt m6rlegf6osszeg6nek 2%-6t. Mentesul a konszolidScio alol az a le6nyvSllalat
is, amelyet az anyav6llalat tov5bb6rt6keslt6si c6llal szerzett meg. A konszolid6cioba
bevont le5nyv5llalatok kore 6vente felulvizsg5latra kerul.

A Csoport a t5rsult v5llalkoz6sokat a r6szesed6s6rt6kel6s (equity) m6dszerrel veszi
figyelembe a konszolid5ci6 sor5n.

2.3.2 A konszolid6cio el6k6szit6 16p6sei, a konszolid5ci6s adatszolg6ltat5s

Az egys6ges 6rt6kel6s 6rdek6ben a konszolid6cioba bevont le6nyv6llalatok kotelesek
sz5mviteli politik5jukal az Anyav6llalat szSmviteli politik5j5val osszhangban elk6sz[teni,
att6l elt6rni kiv6teles, az adott leSnyvdllalatra jellemz6 specifikus esetben lehet, az

Anyavii I la Iat jov5 ha gy5s5va I.
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A konszolid5ci6s adatszolg5ltat6s a le5nyv5llalat besz5moloj5t al5t5maszt6,
megfelel6en r6szletezett f6k6nyvi kivonat 6s egyes analitikus nyilv5ntart6sok
a nyav5l lalat rendel kez6s6re bocs6t6s6val val6sul meg.

2.3.3 T5kekonszolid6ci6

A t6kekonszolid5cio soran az Anyav5llalat k6nyveiben bemutatott r6szesed6s 6rt6k6t
a le6nyvdllalat konyveiben bemutatott, az Anyav6llalatra jut6 saj5t t6ke 6rt6k6vel
szemben el kell sz5molni. Amennyiben az AnyavSllalat konyveiben bemutatott
r6szesed6s ert6ke meghaladja a le5nyv5llalat konyveiben bemutatott, az anyav5llalatra
juto saj6t t6ke 6rt6k6t, a kUl6nb6zetet a befektetett p6nzugyi eszkozok kozott aktfv

t5kekonszolid5cios kulonbs69k6nt kell kimutatnia. Az aktlv t6kekonszolid5cios
kulonbozet hasznos 6lettartama megegyezik a kulonbozet alapj5t biztos[t6
le5nyv6llalat 6ltal birtokolt er5m( leghosszabb hasznos 6lettartamt komponens6nek
becsult hasznos 6lettartam6val. Az aktlv t6kekonszolid5cios kUlonbOzetet

leSnyv6llalatonk6nt egyedileg 6rt6kelni kell, 6s ha a v5rhat6 megt6rul6s alatta marad a

konyv szerinti 6r-teknek, akkor 6rt6kveszt6st kell elsz5molni. A v5rhat6 megt6rUl6st a

befektetett eszkozok kozott kimutatott r6szesed6sek 6rt6kel6s6vel megegyez6 m6don
szdmftla a Csoport, azaz az aktlv t6kekonszolid5cios kUlonbozet 6rt6k6nek
meghatSroz5sa a hozzA kapcsol6d6 leSnyvdllalat 6ltal biztositott pozitlv
p6nz6raml6sok diszkont6lt jelen6rt6k6nek kiszdmit5s5val tort6nik, mely sz5mit5s sor5n

a mindenkori sflyozott t6kekolts6g6t WACC) alkalmazza diszkontr5tak6nt. A WACC

meg5llaplt5sihoz szuks6ges saj6t t6ke kolts6g (cost of equity) kisz5mlt5sa sorSn a

T5rsas5g a kock5zatmentes hozam nak azAKK 'l 5 6ves forint 5llamkotv6ny 6ves 6tlagos
referenciahozamlt tekinti, amelyet 4% kocklzati pr6miummal ndvel meg. A Csoport a

kockdzati p16mium m6rt6k6t idorol id6re felulvizsg6lja,6s indokolt esetben aktualiz6lja.
A Csoport a WACC meg5llapit5s6hoz szUks6ges idegen t5ke kolts6get a mindenkori
finansztozasi szerz6d6sek s(lyozott THM-6b61 (valamint forintt6l elt6r6 kOlcson

es et6 n 6 rf o lya m kU I o n bs 69 6 b 6 l) sz6r mazlatja.

Az els5 t5kekonszolidSl5snSl a k6nyv szerinti 6rt6k alapj5n, rejtett tartal6kok felt6r6sa

n6lkul kerul a konszolid5ci6 v6grehajt5sra.

2.3.4 Ad6ss6gkonszolid6ci6

Annak 6rdek6ben, hogy az ad6ss5gkonszoliddci6 sordn kiz6r6lag val6di elsz5mol5si
kulonbozetek meruljenek fel, a konszolidSci6 el5k6szit6se sor5n rendezni kell a

nyilv6ntar"t5si hib5bol sz|rmazo elt6r6seket. Az ,,(ton l6v6 p6nz" jelens69 (amikor a

fordulonapra vonatkoz6an az 5tuta16 t5rsas5g banksz6ml6j5t a bank m5r megterhelte,
de a fogad6 t5rsasSg banksz5mlSj6n az lsszeg m6g nem kerult jov6irdsra) elkerUl6se

6rdek6ben csopoft on bel U li 5tutal6s a konszol id6lt besz5 mol6 ford u l6n apj6l megeloz6
h6ten m5r nem ind[that6. Ha ez kiv6telesen indokolhat6an elkerulhetetlen, az (ton l6v6
p6nzt ugy kell tekinteni, mintha az meg6rkezett volna a fogad6 t5rsasSg

info@nap.solar

-11-
NAP Nyr1., 1034 Budapest, Tim5r utca 20. nap.sola r



#NAP
NAP Nyrt.

Konszoliddlt kieg6szit6 mell6klet a2021,. december 31-6n v6gzcidci evre
Minden adat ezer Ft-ban, kiveve, ha az mdskeppen jelolve

bankszAmllj6ra. A val6di elszSmol5si kUl6nbozeteket jellegukt6l fugg6en egy6b
bev6telk6nt vagy egy6b r5fordit5sk6nt kell kimutatni.

2.3.5 K6zbens6 eredm6ny kisz(r6se

Kozbens6 eredm6ny akkor keletkezik, amikor a Csoport egyik tagja eszkozt ad el a

Csoporl m5sik tagj6nak az elado f6l konyveiben szerepl5 konyv szerinti 6rt6kt6l elt6r6
6rt6ken. Ezt a kdzbens6 eredm6nyt ki kell szfrrni, mind a m6rleg eszkozert6k6b6l, mind
az adozoll eredm6ny 6rt6k6b6l. Az Anyav6llalat ddnt6se 6rtelm6ben eltekint a

kozbens6 eredm6ny kisz(r6s6t6l, ha a tSrgy6vi csoporton beluli eszkoz6rt6kesft6sekkel

6rintett eszkdzok elad6 konyveiben l6v5 nett6 konyv szerinti 6rt6ke nem haladja meg

a csoport dsszesftett, konszolid5ci6s kisz(r6sek el5tti m6rlegf66sszeg6nek 2%o-6fi,vagy

az elado 6ltal sz6ml6zott, vevo 5ltal eszkozk6nt nyilv6ntarl5sba vett t6telekhez
kapcsolod6, elado Sltal kolts6gk6nt vagy r6fordft5sk6nt elszSmolt t6telek nem 6rik el a

csoport dsszesitett, konszolid5ci6s kisz(r6sek el6tti merlegf6Osszeg6nek 2%-Al. A

menteslt6s megit6l6s6hez a mentesithet6 kozbens6 eredm6nnyel 6rintett t6teleket
egyutt kell vizsg5lni.

2.3.6 C6ltar-tal6kok

A Csoporl 6vente megvizsg6lja, hogy a napelempark v6rhato leszerel6si kolts6geire
fedezetet ny(jtanak-e a leszerelt eszkozok vdrhat6 hasznos[t5sdbol sz6rmazo
bev6telek. Amennyiben nem nydjtanak fedezetet, a Csoport c6ltartal6kot k6pez a

reku ltiv5ci6va I ka pcsol atos jov6beni rSford it5sa i ra.
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3.

3.1

A KONSZOLIDALT MERLEGHEZ KAPCSOLODO KIEGESZ(TESEK

lmmateri6lis javak

Az i m m ate ri 6 I i s j ava k 2021 6vi v 6ltoz6s1t az alSbbi t6bl6zat sze m I 6 lteti :

Brutt6 konyv szerinti 6rt6k

2021.01.01- Nyit6 6ft6k

Konszolid6cios korbe val6
belep6skori 6rt6k

Novekedes

Atsorolis

0

0

1 39 400

0

149 694

0

0

0

2 184

0

149 694

141 584

2021.12.31 - ZAro 6rtek

Hal mozott 6rt6kcsokken6s

2021.01.01 - Nyit6 6ft6k

Konszolid5cios korbe val6

bel6p6skori ertek

T5rgy6vi 6rt6kcsokken 6si I elrds

1 39 400 149 694 2 184 291 278

0

0

6 798

0

4 897

4 0s2

0

n

319

0

4 897

11 169

2021.12.31 - ZAro 6rt6k

2021.12.31 - Nett6 konyv szerinti ert6k

6 798

132 602

8 949

140 745

319

'l 865

'16 066

275 212

Az alapft5s-5tszervez6s aktiv6lt 6rt6ke kdzdtt mutatja ki a NAP-Csoport az anyav5llalat
r6szv6nyeinek a t6zsd6re val6 bevezet6s6vel kapcsolatos kozvetlen kolts69eket.

A vagyoni 6rt6k( jogok kozott a le5nyv6llalatok m(kod6s6t biztosito KAT-enged6lyek
(Kotelez6 Atv6teli Tarifa) 6rt6k6t mutatja ki.

A szellemi term6kek kozott az arculattervez6s, weboldal szerkeszt6s valamint a

szoftverek ert6ke kerult bemutat5sra.

Az immateri5lis javak amortizlcioj5t line5ris m6dszerrel, a szSmviteli politikSban
meghat5rozott hasznos 6lettartam alapj5n sz5molja el a NAP-Csoport.
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3.2

Az alapit5s-6tszervez6s aktivdlt 6rt6ke nett6 konyv szerinti 6rt6k6nek megfelel6
lekotott tartal6kot k6pzett az Anyavdllalat - l6sd 3.6 pont.

TSrgyi eszkozok

A td rg yi eszkozd k 2021 evi a I a ku I 5 s 5t az allbbi lSbllzal tarlalm azza:

Brutto konyv szerinti 6rt6k

2021.01.01 - Nyito 6rt6k

Konszolidicios korbe valo

bel6p6skori 6rt6k

Noveked6s

Atsorol6s

0

155 215

0

0

0

7102923

0

101 764

0

0

101 923

-101 923

0

17 391

lt

0

0

7 275 529

101 923

0

0

0

0

159

2021.12.31 - ZA16 6rt6k

Halmozott 6rt6kcsokken6s

2021.01.01 - Nyit6 6ft6k

Konszolid6cios korbe valo

bel6p6skori 6rt6k

T6 rgy6vi 6rt6kcsokke n6si

leI16s

155 215 7 204 687

0

175 296

153 ss2

159 17 391 7 377 452

0

175 296

153 7110

0

0

159

2021.12.31 - 26ro 6ltdk

2021 .12.31 - Nett6 konyv
szerinti 6rt6k 155 215

328 848

6 87s 839 17 391

329 007

7 048 445

'159

Az ingatlanok kozott a napelemes er6m(vekhezlartozo telkek kerUltek bemutat5sra.
A m(szaki berendez6sek, g6pek, j5rm(vek az er6m(vi berendezesek 6rt6k6t
larlalmazza, melyek f6 komponensei az aldbbiak:

. napelemek

. inverterek

' egy6b eszkozok.

A beruhAzlsokra adott el6legek a Solar Power Beta Kft. 6ltal a telek megvi'sArlSs|ra
adott foglal6 6s eloleg osszege.
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Az 6rtekcsokken6si lelrds li neSris modszerrel kerU lt meg hatSroz5sra.

Befektetett p6nzugyi eszkozok

A NAP-Csoporl a befektetett penzugyi eszkozok kozott, a tart6s jelent5s tulajdoni
reszesedesek kozott tartja nyilv6n a Balacing Power Europe Zrt-ben 2021-ben
megszerzett 30%-os r6szesed6s6t.

A befektetett penzugyi eszkozok kozott kerul bemutat6sra a le5nyv6llalati
r6szesed6seken keletkezett akt(v t6kekonszolid5cios kUl6nb6zet, melynek t5rgy6vl
ala ku I6s5t t6 rsasdgonk6nt az al6bbi l6bl6zal szeml6lteti:

Brutto konyv szerinti 6rt6k

2021.01.01 - Nyito 6rt6k

Konszoliddci6s korbe valo
bel6p6skori 6rt6k 688 255 664949 669 020 471 62s ss1 281 233 919 3 279 049

2021.12.31 - ZAro 6rtdk

Halmozott 6rt6kcsokken6s

2021.01.01 - Nyito 6rt6k

Tirgy6vi terv szerinti

6rt6kcsokken6s

688 2s5 664 949 669 020 471 625 551 281 233 919 3 279 049

0

20 371

0

17 651

0

17 759 954

0

1 1',l8 474 58 327

2021.12.31 - 76ro 6rt6k

2021.12.31 - Netto konyv
szerinti 6rt6k

20 371 17 651 17 159

667 884 647 298

1118 474 58 327

6s1 261 470 671 550 163 233 445 3 220722

A t6kekonszolid5l5s sor5n aktiv t6kekonszolidScios kul6nbozet keletkezett, mert a

le5nyv5llalati r6szesed6sek konyv szerinti 6rt6ke meghaladta az anyavlllalatra jut6
ie6nyv5ilalati sajdt t6ke kdnyv szerinti 6rt6k6t. Az akt[v t5kekonszolid5ci6s kulonbozet
6rtel<cs6kken6s6nek meghat5roz5sa line5ris m6dszerrel tor-t6nik, hasznos 6lettartama
pedig az adott le5nyv6llalat konszolid5ci6s korbe val6 bekerul6sekor a leghosszabb
6lettartammal rendelkez6 m(iszaki berendez6s6nek a m69 h5tral6v6 hasznos

6lettartama.

Passz(v t6kekonszolidiicios kulonbozet a 2021. december 31-i fordul6napon a

konszolid5ci6ba teljes kor(en bevont le5nyv5llalatokra vonatkoz6an nem mertilt fel.
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3.4 K6vetel6sek

A kovetel6sek 6llom5nya2021. december 31-en aza6bbi f6bb csoportokbol tevodik
ossze:

Kovetel6sek 6ruszSllit5sbol 6s szolg5ltat5sb6l (vev5k)

Egy6b kovetel6sek

Konszolid5ci6bol ad6d6 (sz5mitott) t5rsasS gi ado
kovetel6s

0

992

53 669

70 738

5 249

A kovetel6sek 6rusz6ll(t5sbol 6s szolg6ltatSsbol m6rlegsor a 2021-ben megtermelt
villamosenergia 6r16k6t tartalmazza, amelynek p6nzLigyi rendez6se a konszolidSlt
besz5mol6 fordul6napj 6ig m6g nem val6sult meg.

Az egy6b kovetel6sek osszet6tele a kovetkez6 volt:

Osszesen

*NAP Zrt. egyedi besz6mol6 adata

Szolg5ltat5sra adott el5leg

Levonhato AFA

Helyi adok tillfizet6se

992

0

992

0

129 656

38 907

5 t ) t5

5 tb

0sszesen 70 738

*NAP Zrt. egyedi besz5mol6 adata

A NAP-Csoport nem k6pzett a 2021. december 31-6n fenn6llo kovetel6sei
vonatkoz5s5 ba n 6t6kveszt6st.

3.5 Aktiv id6beli elhat5rolSsok

A bev6telek aktiv id6beli r5ford[t5sai kozott az Anyavlllalat 16 000 forintot mutat ki,

mely' A NAP Zrt.BET Xtend bevezet6si programja " cim(, KMR-1 .1.7-17-B(T-2-OO4
azonos[t6 sz6ml k6relemben 6s annak mell6kleteiben rogz(tett elsz5molhat6
k6lts6geinek a hazai kozponti kdlts6gvet6si eloir5nyzatb6l vissza nem t6ritend6
tdmogatds formiijSban tort6n6 finanszirozAs5ra nyrijtotl p€iy|zati osszeg 2021-ben
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m6g meg nem t6ritett r6sze. A pllylzalfelt6teleit az Anyav5llalal202l-ben teljesitette,
a t5mogat5s2021-ben p6nzugyileg nem rendezett r6sze 2022-ben m6rlegk6sz(t6sig az

Anyavd I I a I at ba n kszS m l6j6n jov 6ir its ra ke rri lt.

A kolts6gek, r6ford[t5sok aktfv id6beli elhat5ro15s5nak osszet6tele 2021. december 31-
6n az al5bbi volt:

Uzletviteli ta n6csadds

Hitelgarancia dija

BiztositSs

Szoftver es tSrhely haszn5lat dija

5 041

0

0

0

0

13 61s

2 665

231

Osszesen

*NAP Zrt. egyedi besz5mol6 adata

3.6 Saj5t t6ke

2021.01.01*

2020. 6vi ad6zott
eredm6ny
eredm6nytarta l6kba

helyez6se

2021. 03. 12 - tokeemel6s*

2021. 03. 29 - t6keemel6s*

2021. 11. 22 - tokeemel6s

2021. 6vi korrigdlt adozott
eredm6ny

Lekotott tartal6k k6pz6se

ered m6nytarta l6kb6l

2021.12.31

0

0

0

0

0

132 602

13? 602

-17 1

0

0

0

99 468

0

99 468

16 511

100 171

0

1 sso 000

1 000 000

2 000 000

99 468

0

4 749 639

5 041

A sajiit t6ke 2021 folyam5n tort6nt v5ltoz5sait az ahbbi tlblSzat szeml6lteti:

100 000

0

1 550 000

1 000 000

2 000 000

0

4 650 000

171

0

0

0

0

-132

602

-132
431

-Anyav6llalat eqyedi adatai, a Csoport ldtrejottet megel6z6 id6szakban
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A r6szv6nyek szSm5nak alakulSsa a 2021-es 6v folyam5n:

2021.01.01.

2021.03. 12 - t6keemel6s*

2021. 03. 29 - t5keemel6s*

2021. 11. 22 - t5keemel6s

'100 000

1 550 000

'l 000 000

2 000 000

2021.12.31 4 650 000

*Anyav6llalat egyedi adatai, a Csoport l6trejott6t megel6z6 idSszakban

A r6szv6nyek mindegyik6nek n6v6rt6ke 1 000 Ft, a r6szv6nyfall6jal)rzsr6szvdny.

A lekotott tartal6k teljes osszege az alap[t5s-Stszervez6s aktiv;ilt kolts6ge
amortiz5ci6val csokkentett konyv szerinti 6d6k6nek felel meg.

A korrig5lt ad6zott eredm6ny felhaszndl6s5ra a Nap-Csoport vezet6se azt a javaslatot
teszi, hogy teljes osszeg6ben az eredm6nytartal6kba keruljon dtvezetesre.

A Nap-Csoportnak nincsen olyan r6szv6nyese, aki tobbs6gi (a szavazatok 50%-5t
meghalad6) vagy min6s[tett tobbs6gi befolydst (a szavazatok legal5bb 75%-a)
biztoslt6 r6szv6nycsomag gal rendelkezik.

3.7 C6ltartal6kok

A vezet6s6g megvizsg5lta a c6ltartal6k k6pz6s szriks6gesseg6t a szdmviteli politikSval
osszhangban 6s becsl6se alapj6n nem szUks6ges c6ltartal6kot k6pezni a jov6ben
vdrhat6 kolts6gekre.

Beruh5z5si 6s fejleszt6si hitelek

A NAP-Csoport le6nyv5llalatai az er6m(vek kivitelez6s6t banki hitelb6l finanszftoztak.
A hitelek f6bb adatait 6s a fenn6ll6 hiteltartozSsokat a kovetkez6 tdbl5zat r6szletezi:

3.8
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TAOVA Ml(B Bank

TAOVB MKB Bank

TAOVG MKB Bank

SPB Takar6kbank

SPI Takarekbank

SPT Takar6kbank

1 500 000

1 s00 000

1 500 000

780 000

s20 000

780 000

13

IJ

13

11

11

11

1 426 036

1 426036

1 426 036

725 070

473 055

719 149

100 795 1 325 241 895 976

100 795 1 325 241 895 976

100 795 1 325 241 895 976

64 237 660 833 400 833

43 333 429722 256389

66 383 652766 387 234

Osszesen 6 s80 000 6195382 476338 5719044 3732384

A LeSnyvSllalatok 6llal 2020. december6ben megkotott beruh5z6si hitelszerz5d6sek
r6szek6nt a hitelez6 javlra ingatlan jelz6logszerz6d6s, izletr|sz, illetve kovetel6sen

alap(tott z6logszerzod6sek kerultek al6lr6sra, illetve a banki ad6ssdgszolg6lat
biztosit6s5ra ad6ss5gszolg5lati tartal6k k6pz6s. Ezek r6szletei a kovetkez6ek:

A The Art of Voyage Alfa, Beta 6s Gamma Kft.-k 6ltal az MKB Bank Nytt.

finanszirozoval megkot6tt beruh6z5si hitelszerz6d6sek r6szek6nt a hitelez6
javAra ingatlan jelzllogszerzodls, 0zlelr6sz, illetve kovetel6sen alapftott
zalogszerzod6sek kerultek al6k1sra 2.100.000.000 Ft.- osszegig, illetve a banki

ad6ss5gszolg5lat biztosit5s5ra ad6ssSgszolgSlati tartal6k k6pzes kerult

el6i16sra.

A Solar Power Beta 6s Theta Kft.-k 5ltal a Takar6kbank Zrt. finanszirozoval
megkotdtt beruh5z5si hitelszerz6d6sek r6szek6nt a hitelez6 jav6ra ingatlan
jelz|logszerzod6s, izletr6sz, illetve kdvetel6sen alap[tott zllogszerzod6sek

kerultek al|irdsra 780.000.000 Ft.- osszegig, illetve a banki ad6ss5gszolg6lat

biztosit5s5 ra adoss5gszolg6lati tartal6k k6pz6s keru lt el6[16sra.

A Solar Power lota Kft. 5ltal a Takar6kbank Zrt. finanszkozoval megkotott
beruh5zSsi hitelszerz6d6s reszek6nt a hitelez6 javlra ingatlan
jelzitlogszerzodes, izletr6sz, illetve kovetel6sen alapftott z6logszerzod6s kerUlt

al5irdsra 520.000.000 Ft.- osszegig, illetve a banki ad6ss5gszolg5lat
biztosit5s5ra ad6ss5gszolg 6lati tartal6k k6pz6s kerUlt el6ir5sra.

3.9 Rovid lej5rat[r kolcsonok

A rovid lej6rat( kolcson6k a le5nyv5llalatok kordbbi tulajdonosai 5ltal ny[jtott tagi
kolcsonok m6g vissza nem fizetett r6sze.

3.10 Rovid lej5ratU hitelek

A rovid lej6ratU hitelek a beruh5z5si hitelek egy 6ven be[il esed6kes r6szlet6t
lartalmazzak (3.7-es pont), valamint azegyik le5nyv5llalat 6ltalfelhaszn5lt banksz5mla

hitelkeret osszeg6t (13 ezer Ft).
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3.11 E9y6b rovid lej6rat0 k6telezetts6gek

2021. december 31 -6n azegy6b rOvid lejSrat( kotelezetts6gek osszet6tel6t a k6vetkez6
tlbl 6zat ta rlal m azza'.

Uzl etr6sz v5s6rl5sb6l fennmaradt kotel ezetts6g

T5rsas5gi ado fizet6si kotelezetts6g

Helyi ipar(z6si ado fizet6si kotelezetts69

AFA fizet6si kotelezetts6g

Keresetelszd molSs

B6rt terhel5 adok

0

17

101

0

242

10)IUJ

239 109

40 61s

20 212

15 448

1 0nlL av)

2 085

Osszesen

*Anyav5llalat egyedi adatai, a Csoport l6trejott6t megel6zo id6szakban

Passziv id6beli elhatdrolSsok

543 320 272

3.12

2021 . december 31 -6n a k6lts6gek, r5fordit6sok passz[v idobeli elhatSrolSsa
kovetkez6ket tartal mazta:

Konyvel6s, konywizsgSlat d [ja

Hitelkamat

lllet6k

Jogiszolgiiltat5s

Egy6b

480

0

0

0

0

4 520

2 763

2 226

1 451

64

Osszesen 480

*Anyav5llalat egyedi adatai, a Csoport l6trejott6t megelozo id6szakban

11 023

2021. december 31-6n a halasztott bev6telek 6sszet6tele a kovetkez6 volt:

NAP Zft Aft Xtend bevezet6si program
t5 mogat6sa 30 439

info@nap.solar

-20-
NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim6r utca 20. na p.sola r

2020. december 31* 2021. december 31.

2020. december 31.* 2021. december 31.

2020. december 2021. december
31.* 31.



I-\AP

NAP Nyrt.
Konszolid6lt kieg6szit6 melleklet a2027. december 31-6n vegz6d6 evre

Minden adat ezer Ft-ban, kiv6ve, ha az mdskeppen jelolve

Hitel garancia tdmogatds 5 237

0 35 676

*Anyav6llalat egyedi adatai, a Csoport l6trejott6t megel6z6 id5szakban

A NAP Zn.BET Xtend bevezet6si program t6mogat6sa az azonos c[m(, KMR-1.1.7-17-

BET-2-004 azonos[t6 szamu k6relemben 6s annak mel16kleteiben rogzitett
elszdmolhato kolts6geinek a hazai kozponti kolts6gvet6si el6ir6nyzatb6l vissza nem

terftend6 t6mogatds form5j5ban t6rt6n6 finanszirozlsa. A t5mogat5s m6rt6ke 50 %
volt, szerzSdott osszege 32 millio Ft. A projekl2021. szeptember 30-5n befejez5dott,
p6 nzu gyi ren d ez6se 2022. janudrj5 ba n me gtort6nt.

A hitelgarancia t5mogat6s a beruh6zSsi hitellel kapcsolatban felsz5m(tott kezess6gi

drjhoz tartozo t5mogatds osszege, mely 2032. december 15-ig kerUlt elhatSrol5sra.
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5.

5.1

A KON SZOLI DALT EREDM ENYKI M UTATASH OZ KAPCSO LODO KI EG ESZ[TESEK

Ert6kesit6s nett6 Srbev6tele

A NAP-Csoport belfoldi 6rt6kes[t6s netto 5rbev6tel6nek teljes osszege a ie5nyvSllalatok
5 lta I megte rmelt vi I I a mosene rg i a 6rt6 kes it6s6b6l sz6rmazott.
2021-ben a NAP-Csoportnak nem sz5rmazott bev6tele export 6rt6kesitesb6l.

I g6nybevett szol g5 ltat5sok 6rteke

A 2021 -ben ig6nybe vett szolg5ltat5sok 6rt6ke 6s annak 6sszet6tele az al6bbi
tdblSzatban tal5lhato:

5.2

Menetrendez6s 6s uzemeltet6s dija

J og i szol giiltatiis d ija

Ta n6csadiisi szol giiltat5sok

Sz5 mviteli szol g6 ltat5sok d[ja

Karba ntartds

lrodab6rl et 6s Lizemeltet6s

Egy6b

0

450

3000

668

0

0

36

51 915

20 659

19 867

9 379

7 590

4 106

281

0sszesen

*Anyav6llalat egyedi adatai, a Csoport l6trejott6t megel6z6 id5szakban

E9y6b rSfordltdsok

4154 113 797

101 10 439

023

5.3

2021-ben az egy6b r5fordit5sok jelent6s r6sz6t az onkorm5nyzatokkal elszSmoit adok
teszik ki, ahogy azt az al5bbi lSbllzal is mutatja:

Onkorm6nyzatokkal szemben elsz5molt ad6k, illet6kek

Egy6b

Osszesen

*Anyavillalat egyedi adatai, a Csoport l6trej6tt6t megel6zo id6szakban

Ad6fizet6si kotelezetts6g

101 10 462

5.4
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A20216vikonszolid6ltt5rsas5giadofizet6sikotelezetts6gsz6m[t1s6tazallbbit6bl6zat
tartalmazza:

Adozits el5tti eredm6ny - le6nyv6llalatok

Ad6alap csokkent6 t6telek

TAO szerinti 6rt6kcsokken6s

Kordbbi 6vek elhat5rolt vesztes6ge

471 289

324 705

20 042

Adoalap csokkent6 t6telek osszesen

Adoalap novel6 t6telek

SzSmviteli torv6ny szerinti 6rl6kcsokken6s

344 747

324 705

Ad6alap novel6 t6telek osszesen

AdozAs el6tti eredm6ny

324 705

451 246

T5rsasS g i adofizet6si kotelezetts69 - le5nyv6llalatok 40 612

Ad6z5s el5tti eredm6ny - NAP Nyrt

Jdvedelem-nyeres6g minimum alapja

-67 079

221

T5rsas5gi adofizet6si kotelezetts6g - NAP Nyrt

T6rsas5gi adofizet6si kotelezetts69 - NAP-Csopotl osszesen

20

40 632

Konszolid6ci6b6l ered5 kulonbozetek

Tokekonszol id5ci6bol szArmazo kUlonbs6g -20 872

Konszolid5lt ad ofizet6si kotelezetts69 19 760

Aktlv t6kekonszolidScios kt] lonbozet 6rt6kcsokken6s6re jut6 l5tens a d6 -5 249

Az Anyavi4llalat ad6alapj a2021-ben negativ volt, ez6rt eset6ben a jovedelem-nyeres6g

minimum modszer6t alkalmazta a t6rsas5gi ad6alap kotelezetts6g meghat5rozlsa
sor5n. A le5nyv5llalatok eset6ben az adoalap pozitiv volt 6s meghaladta a jovedelem-

nyeres6g minimum m6dszer szerint meghatSrozott ad6alapot, lgy esetukben az

5ltal6nos eljSr6s szerinti ad6alap meghat6roz5s alapj5n kerUlt a t5rsas5gi ad6fizet6si
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kotelezetts6g meghat6rozlsra. A t6kekonszolid5ci6b6l szlrmazo kUlonbs6g a

le5nyv5llalatok csoporttagg6 viil5sa el6tti id6szak eredm6ny6re juto sz6mltott ad6.
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6.

6.1

EGYEB INFORMACIOK

I gazgatosA g, F e I u g ye I 5 b izotts 6 g j ava d a I m az5 s a

A T5rsas5g a vezet6 tiszts6gvisel5knek, az igazgatosSg 6s a felugyel6 bizotts6g

tagjainak nem folyosltott sem el6leget, sem kolcsont, nevL]kben nem v5llalt

garanciSkat, veluk szemben nyugdijfizet6si kotelezetts6g nem 6ll fenn.

A vezeto tiszts6gviselok 2021-ben B 857 ezer forint javadalmaz6sban r6szesultek. Az

lgazgatoslg valamint a FelUgyel6 Bizotts6g tagjai m5s javadalmaz5sban nem

r6szesu ltek.

Konyvvizsg6l6 javada I mazSsa

A Nap Nyrt. egyedi 6s konszolidSlt besz5mol6j5nak konyvvizsg5lati dUa nett6
1 800 000 Ft volt. A konyvvizsg6lo a konywizsg6lati szolgdltat5sokon kfvul tov5bbi
tev6kenys6get nem v6gzett.

L6tsz5m adatok

2021-ben az Stlagos statisztikai l6tsz5m 1 f6, szellemi beoszt5sU munkav5llal6 volt. A
b6rk6lts6g 16 257 ezer Ft, a szem6lyi jelleg( egy6b kifizet6sek 1 658 ezer Ft, a

kapcsol6d6 berlSrul6k 2 686 ezer Ft volt.

A v6llalkoz6s folytat6s5nak elv6nek 6rv6nyesul6se 6s a konszolid5lt m6rleg

fordu I 6napj6t kovet6 esem6nyek

A konszolid5lt besz5mol6 fordul6napj6t kovet6en nem tort6nt olyan esem6ny, amely

hat5ssal lett volna a NAP-Csoporl2021. 6vi konszolid6lt besz6mol6j5ra.

A v6llalkoz6s folytat5s elve a 2021-es uzleti 6v sor6n nem s6rult. A Nap-Csoport a

bel5thatojov6ben (kovetkez6 12 honap) folytatni tudja a gazdas6gi tev6kenys6g6t.

A Covid-19 j6rv(tny lenyeges bizonytalans6got nem jelent a TSrsas5g uzletmenet6re.

A NAP-Csoport napenergia termel6si k6pess6g6t, m(k6d6s6t, gazd6lkod5s5t,

likvidit5si 6s t6kehelyzet6t az 2022. februAr 24-6n kirobbant orosz-ukr5n h5bor(
kozvetlenul nem 6rinti.

6.5 Kornyezetv6d elemmel kapcsolatos i nform6ci6k

6.2

6.3

6.4
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NAP Nyrt.

: , NAp Konszolidalt kiegeszitS mell6klet a202'1. december 31-en v6gz6dci 6vre

i"r,.,.' Minden adat ezer Ft-ban, kiv6ve, ha az mdsk6ppen jelolve

A kornyezet v6delm6t kozvetlenul szolg|lo l6rgyi eszkozokkel a NAP-Csoport nem
rendelkezik.
A NAP-Csoport tev6kenys6g6b6l vesz6lyes hullad6k, vagy a kdrnyezetre kdros anyag
nem keletkezett.

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim5r utca 20. info@nap.solar
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NAP Nyrt.
Konszoliddlt kiegeszitS melleklet a2021. december 31-6n v6gz6d6 6vre

Minden adat ezer Ft-ban, kiv6ve, ha az m6sk6ppen jelolve

7. A PENZUGYI HELYZET, A MEGTERULES ES A LIKVIDITAS MUTAIOI

1. SajSt t6ke ardnya

(Sajdt toke / ldegen t6ke)*1 00

T5kefeszLllts6gi mutat6

(ldegen t6ke / Saj5t t6ke)*1 00

Elad6sodotts5gi mutat6

(Kotelezetts69ek / Saj6t t6ke)*1 00

T5keer6ss6g

(Saj5t t5ke / Merlegf6osszeg)*100

Likvlditdsi mutat6

(Forg6eszkozok / Rovid lej5rat( kotelezetts69ek)*1 00

Ad6ssd gszol gd lati fedezet mutat6ja

((Adozott eredm6ny + Ert6kcsokken6si le[16s) /
Hosszti lej6rat(r kotelezetts6g esed6kes r6szlete))*1 00

T6keardnyos jovedel mez6s6g

(Ad6zott eredm6ny / SajAt t6ke)*100

Arbev6tela16nyos j ovedelm ez6s69

(Adozott eredm6ny / Netto 6rbev6tel)*100

Eszkozar any os j oved el m ez6 s6 g

(Adozott eredmtiny / Eszkozok osszesen)*100

2. 141,48%

142,470/o

41 ,240/o

94,870/o

67,740/o

2,090/o

17,110/o

0,860/o

4.

5.

7.

9.
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NAP Nyrt.
Konszoliddlt kieg6szitci melleklet a 202L. december 3L-en v6gzcidci evre

Minden adat ezer Ft-ban, kiv6ve, ha az mdskdppen jelolve

KONSZOLIDALT CASH FLOW KIMUTATAS

l. M(kod6si cash flow (1-13. sorok)

1a. Adoz5s el6tti eredm6ny +

ebb6l: m(kod6sre kapott, p6nzrigyileg rendezett t6mogat6s,

1b. Korrekciok az adoz|s el6tti eredm6nyben +

1. KorrigSlt adozas el6tti eredm6ny (1a+1b) +

2. Elsz6molt amortizdci6 +

3. Elsz6molt 6ft6kveszt6s 6s visszairiis +

4. C6ltafta16k k6pz6s 6s felhaszn6lds kLilonbozete +

5. Befektetett eszkozok 6rt6kesit6s6nek eredm6nye +

6. Szellitoi kotelezetts6g v6ltozdsa +

7. Egydb rovid lej6ratU kotelezetts6g v6ltoz6sa +

8. Passziv id6beli elhat6rol6sok v6ltoz6sa +

9. Vev6kovetel6s vdltoz6sa +

10. Forgoeszkozok (vev6kovetel6s 6s p|nzeszkoz n6lkLil) v6ltoz6sa +

11. Aktiv id6beli elhat6roldsok vSltozdsa +

12. Fizetett ado (nyeres6g ut6n) -
1 3. Konszolid 6 l5sb6l ad6d 6 (sz6m itott) t5 rsas6 g i a dokLtlonbozet

14. Fizetett oszta16k, r6szesed6s -

ll. Befektet6si cash flow (75-20. sorok)

1 5. Befektetett eszkozok beszerz6se -
i 6. Befektetett eszkozok elad6sa +

17. Hosszri lejSratra nyiljtott kolcsonok 6s elhelyezett bankbet6tek torleszt6se,
megszrintet6se, bev6lt5sa +

18. Hossz( lej6ratra ny(jtott kolcsonok 6s elhelyezett bankbet6tek -
19. Kapott oszta16k, r6szesed6s +

20. Aktiv t6kekonszol id5cios kulon bozet vitltoz6sa -

lll. Finanszlrozdsi cash flow (21-28. sorok)

21. Reszv6nykibocs6t6s, t6kebevon6s (t6keemel6s) bev6tele +

22. Kotv6ny 6s hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapir kibocs5t6sdnak bev6tele +

23. Hitel 6s kolcson felv6tele +

24. V6glegesen kapott pdnzeszkoz +

25. R6szv6nybevonds, t6kekivon5s (t6keleszallit6s) -
26. Kotv6ny 6s hitelviszonyt megtestesit6 6rt6kpapir visszafizet6se -

540 248

113 979

16 000

-1 6 000

97 979

223 191

0

0

0

23 758

319 746

46 219

-53 669

7,4 00 (

-27 470

-19 760

5 249

0

-10 770 s87

-7 491 537

0

0

0

0

-3 279 0s0

10 940 341

4 550 000

0

6 610 870

16 000

0

0
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NAP Nyrt.
l(onszoliddlt kieg6szit6 melleklet a2021. december 31-6n vegzcidci evre

Minden adat ezer Ft-ban, kiv6ve, ha az mdsk6ppen jelolve

27. Hitel 6s kolcson torleszt6se, visszafizet6se -
28. V6glegesen 6tadott p|nzeszkdz -

IV. P6nzeszkozok v6ltoz6sa (l+ll+lll. sorok) +

29. Devizis p6nzeszkozok dt6rt6kel6se +

Y. Pdnzeszkozok m6rleg szerinti v6ltoz6sa (lV+29. sorok) +

-236 529

0

710 002

0

710 002

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tim6r utca 20. info@nap.solar
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6. számú melléklet Könyvvizsgálói jelentés a Társaság konszolidált éves 

beszámolójáról 

 



 Authentic Audit Kft. 
 1139 Budapest 

 Teve utca 24-28. B. lház. 8.em. 2. 

 andrea.horvath@authentic-audit.hu 

 +36 70 454 8000 
 

 

     FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A NAP Nyrt. részvényeseinek 

Vélemény  

Elvégeztük a NAP Nyrt. és leányvállalatai (továbbiakban a „Csoport”) 2021. évi konszolidált éves 

beszámolójának könyvvizsgálatát, amely konszolidált éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra 
készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 11.516.263 E Ft, az 

adózott eredmény 99.468 E Ft nyereség –, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 

konszolidált eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is 
tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.  

Véleményünk szerint a mellékelt konszolidált éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Csoport 

2021. december 31-én fennálló konszolidált vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal 

végződő üzleti évre vonatkozó konszolidált jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 

könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 

hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 

könyvvizsgáló konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar 

Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi 

eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a 

Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai 

tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében 

(az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban szereplő további etikai 

előírásoknak is.  

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot 

nyújt véleményünkhöz.  

Egyéb információk: Az üzleti jelentés  

Az egyéb információk a Csoport 2021. évi konszolidált üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős a 

konszolidált üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó 

előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” 

szakaszában a konszolidált éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a konszolidált üzleti 

jelentésre.  

A konszolidált éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a 

konszolidált üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés 

lényegesen ellentmond-e a konszolidált éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett 

ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett 
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munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást 

tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.  

A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy a konszolidált üzleti 

jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, 

és erről, valamint a konszolidált üzleti jelentés és a konszolidált éves beszámoló összhangjáról 

vélemény nyilvánítása.  

Véleményünk szerint a Csoport 2021. évi konszolidált üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban 

összhangban van a Csoport 2021. évi konszolidált éves beszámolójával és a számviteli törvény 

vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Csoport számára nem ír elő további 

követelményeket a konszolidált üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondunk véleményt.  

A konszolidált üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem 

jutott a tudomásunkra, így e tekintetben nincs jelentenivalónk. 

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a konszolidált éves beszámolóért 

A vezetés felelős a konszolidált éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós 

bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a 

vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás 

állítástól mentes konszolidált éves beszámoló elkészítése.  

A konszolidált éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Csoportnak a 

vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás 

folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló 

konszolidált éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell 

kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási 

tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Csoport pénzügyi beszámolási folyamatának 

felügyeletéért.  

A könyvvizsgáló konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált éves beszámoló 

egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek 

alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság 

magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal 

összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás 

állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, 

hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott konszolidált éves beszámoló 

alapján meghozott gazdasági döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést 

alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.  

Továbbá: 

• Azonosítjuk és felmérjük a konszolidált éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 

lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok 

kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 

könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő 



  
 

3 

 

lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 

csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 

nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

• Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy 

olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között 

megfelelőek, de nem azért, hogy a Csoport belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan 

véleményt nyilvánítsunk. 

• Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 

készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

• Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának 

elvén alapuló konszolidált éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati 

bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy 

feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Csoport vállalkozás 

folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges 

bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet a 

konszolidált éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e 

tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független 

könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 

Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Csoport nem tudja a 

vállalkozást folytatni. 

• Értékeljük a konszolidált éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a 

kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy a konszolidált éves 

beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. 

• Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat 

tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Csoport által 

alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait 

is, ha voltak ilyenek. 

 

Budapest, 2022. március 28. 
 

 

 

Zsoldos-Horváth Andrea   Zsoldos-Horváth Andrea 
Authentic Audit Kft.    Kamarai tag könyvvizsgáló 

1139 Budapest, Teve utca 24-28. B. lház. 8. em. 2.   Nyilvántartási szám: 005428 

Nyilvántartási szám: 004322 
 

 

Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.  

 



7. számú melléklet A Felügyelőbizottság jelentése a Társaság 2021-es pénzügyi évre 

vonatkozó konszolidált éves beszámolójáról  
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Elfogadta a NAP Nyrt. igazgatósága a 20/2022. számú igazgatósági határozatával. 

Jóváhagyta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta a NAP Nyrt. felügyelőbizottsága a 

8/2022. számú felügyelőbizottság határozatával. 

Elfogadta a NAP Nyrt. közgyűlése a …/2022. [...]. számú közgyűlési határozatával. 
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1. BEVEZETÉS 

1. A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) 

Magyarországon a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyzett nyilvánosan 

működő részvénytársaság. A Társaság a törzsrészvényeit a Budapesti Értéktőzsde (a 

továbbiakban: BÉT) által működtetett Xtend multilaterális kereskedési rendszerbe 

regisztrálta és azokat a BÉT 2021. szeptember 27-én az értékpapírlistára felvette. A 

Társaság törzsrészvényeivel 2021. október 21-től a BÉT Xtend multilaterális kereskedési 

platformján lehet kereskedni. A fentiekre tekintettel a Társaság a Magyarországon 

kialakított vállalatirányítási alapelvek és a hatályos magyar tőkepiaci előírások szerint 

működik.  

2. A Társaság Igazgatósága a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.) 3:289. §-a és a BÉT Xtend Üzletszabályzatának Második Könyve 

5.20. pontja alapján a felelős társaságirányítási folyamatait és a jelen Felelős 

Társaságirányítási Jelentést a BÉT mint piacműködtető Felelős Társaságirányítási 

Ajánlásai alapján készítette el. 

3. A Társaság Igazgatósága a Felelős Társaságirányítási Jelentést a Társaság 

felügyelőbizottsága (a továbbiakban: Felügyelőbizottság) elé terjesztette jóváhagyásra. 

A Felügyelőbizottság a 8/2022. számú határozatával a Felelős Társaságirányítási 

Jelentést jóváhagyta és a közgyűlésnek elfogadásra javasolta.  

4. A Társaság közgyűlése a [...]/2022. [...] számú közgyűlési határozatával a Felelős 

Társaságirányítási Jelentést elfogadta. 

5. A Társaság törekszik arra, hogy a társaságirányítási rendszere hatékony, működése 

átlátható és eredményes legyen annak érdekében, hogy a Társaság részvényesei meg 

tudjanak győződni arról, hogy a Társaság rendelkezik egy nyilvánosan működő 

részvénytársaságtól elvárható professzionalizmussal, felelősségtudattal és 

kiszámíthatósággal. Ennek érdekében a Társaság a társaságirányítási rendszerét 

folyamatosan a hazai és nemzetközi sztenderdek szerint alakítja, fejleszti, illetve 

rendszeresen felülvizsgálja. 

2. VEZETŐ ÉS ELLENŐRZŐ TESTÜLETEK 

6. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el, melynek tagjait a Közgyűlés választja.  

7. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi az 

Igazgatóság munkáját. A Felügyelőbizottság munkáját az Audit Bizottság is támogatja 

a pénzügyi beszámolórendszer ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló 

kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval való együttműködésben. 

8. A Társaságnál a 2021-es pénzügyi évben egyéb testületek, bizottságok nem működtek. 
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2.1 Igazgatóság 

2.1.1 Az Igazgatóság működésének rövid ismertetése 

9. A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság tagjai látják el a 

Társaság törvényes képviseletét. Az Igazgatóság tagjai a Társaság képviseletére és 

cégjegyzésére a Társaság Alapszabályában rögzített módon jogosultak: az 

igazgatósági tag cégjegyzésre egy másik, együttes képviseleti és cégjegyzési joggal 

rendelkező igazgatósági taggal együttesen jogosult. 

10. Az Igazgatóság felel a jogszabályokban, a Társaság Alapszabályában, a Társaság 

szabályzataiban vagy a közgyűlés döntése által igazgatósági hatáskörbe utalt 

döntések, valamint az olyan kérdésekben való döntések meghozataláért, amely nem 

tartozik a közgyűlés vagy más társasági testület vagy szerv hatáskörébe. 

11. Az igazgatósági tagok az ügyvezetési tevékenységüket a Társaság érdekének 

megfelelően, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján, a Társaság 

fizetésképtelenségével fenyegető helyzete beállta után a hitelezői érdekeket 

figyelembe véve önállóan és személyesen kötelesek ellátni, képviseletnek nincs helye. 

Az igazgatósági tagok e minőségükben a jogszabályoknak, a Társaság Alapszabályának 

és a közgyűlés határozatainak vannak alávetve. Az Igazgatóság tagját e minőségében 

a közgyűlés, részvényes, más társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem 

utasíthatja. Az Igazgatóság hatáskörét a közgyűlés nem vonhatja el. 

 

12. A Társaság Alapszabályának 10.5 pontja szerint az Igazgatóság feladat- és hatáskörébe 

tartozik az alábbi döntések meghozatala: 

(a) a hatályos jogszabályok szerinti éves beszámolónak, valamint az adózott 

eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak a közgyűlés elé terjesztése, 

(b) döntéshozatal a közgyűlés felhatalmazása esetén, annak keretei között 

(i) saját részvény megszerzéséről,  

(ii) osztalékelőleg fizetéséről, valamint  

(iii) az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével 

kapcsolatosan, 

(iv) közbenső mérleg elfogadása a közgyűlés felhatalmazása esetén a saját 

részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az 

alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon terhére történő felemelésével 

kapcsolatosan, 

(c) a Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más 

hatóságok előtt, 

(d) a Ptk. 3:284. §-a szerinti jelentés készítése az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni 

helyzetéről, üzletpolitikájáról évente legalább egyszer a közgyűlés, míg negyedévente 

a Felügyelőbizottság részére, 

(e) a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetése, 

(f) az Igazgatóság ügyrendjének megállapítása,  
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(g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) k 

jóváhagyása, 

(h) jelölőbizottság és/vagy javadalmazási bizottság felállítása (akár önálló 

bizottságok, akár közös bizottság formájában), a bizottság(ok) tagjainak 

megválasztása, és tiszteletdíjuk megállapítása,  

(i) leányvállalat alapításának, átalakulásának, szétválásának, egyesülésének, 

jogutód nélküli megszűnésének elhatározásáról szóló döntés meghozatala, 

(j) más gazdasági társaságban való társasági részesedés megszerzéséhez, 

átruházásához kapcsolódó döntés meghozatala, 

(k) valamennyi, 15 (tizenöt) éven túli határozott időre vagy határozatlan időre 

létrejövő szerződés megkötése, 

(l) a Társaság részvényeinek külföldi tőzsdére való bevezetésével kapcsolatos 

döntések meghozatala, 

(m) Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, 

(n) részvénykönyv vezetése, részvénykönyv vezetésére vonatkozó megbízás adása, 

(o) a közgyűlésről készült jegyzőkönyv cégbírósághoz való benyújtása, intézkedés 

a Társaság mérlegének közzététele és letétbe helyezése iránt, 

(p) a részvényesnek a Társaság irataiba történő betekintése engedélyezése, 

(q) a Társaságot terhelő közzétételi kötelezettségek teljesítése, 

(r) a Társaság fő célkitűzéseinek és stratégiájának meghatározása, 

(s) a Társaság középtávú és éves üzleti tervének kidolgozása, 

(t) új üzleti tevékenység megkezdésének elhatározása, 

(u) a vezető állású munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása, 

(v) a Társaságot érintő valamennyi kérdésben és ügyben történő döntéshozatal 

(ideértve cégnév, székhely, a telephelyek, fióktelepek, és - a főtevékenységet nem 

érintve - a tevékenységi kör módosítását, valamint az Alapszabály 7.2 (m). pont szerinti 

alaptőke felemelését is), ha az nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Azon 

kérdésekben, ahol a döntéshozatal a jogszabály rendelkezésénél fogva a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe tartozik, az Igazgatóságnak javaslatot kell tennie a közgyűlési 

döntésre.  

13. Az Igazgatóság élén az igazgatósági tagok által választott elnök áll (a továbbiakban: 

Igazgatóság Elnöke). 

 

14. Az Igazgatóság Elnökének a feladatai: 

(a) Az Igazgatóság tagjainak bejelentett email címeiről nyilvántartás vezetése 

(b) Javaslattétel a közgyűlés elnökének személyére 

(c) Az Igazgatóság éves munkatervének összeállítása és az Igazgatóság elé 

terjesztése 
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(d) Az igazgatósági ülések idejének, helyének és napirendjének meghatározása 

(e) Az igazgatósági ülések összehívása és levezetése 

(f) Az Igazgatóság ülésére meghívottak meghívása 

(g) A jegyzőkönyvvezető és -hitelesítő kijelölése 

(h) Az igazgatósági ülésen szavazás elrendelése és eredményének megállapítása 

(i) Az igazgatósági ülés elnökeként a jegyzőkönyv aláírása 

(j) Az Igazgatóság által az Igazgatóság Elnöke hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 

15. Az Igazgatóság működése, döntéshozatala, az Igazgatóság tagjai közötti feladat- és 

hatáskörmegosztás az Igazgatóság által elfogadott ügyrend szerint történik. Az 

Igazgatóság tagjai közötti feladatmegosztás nem érinti az igazgatósági tag 

felelősségét. 

16. Az Igazgatóság legalább háromhavonta ülésezik. Döntéseit az Igazgatóság 

ügyrendjében foglalt eljárásrend szerint az igazgatósági tagok személyes jelenlétével 

megtartott igazgatósági ülésen, videokonferencia keretében megtartott ülésen, vagy 

ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatallal hozza meg. 

17. Az igazgatósági üléseket az Igazgatóság ügyrendjében foglalt eljárásrend szerint az 

Igazgatóság Elnöke hívja össze és vezeti, valamint ő készíti elő és küldi meg az 

igazgatósági tagok részére az ülés napirendjét, előterjesztései és határozati javaslatait. 

Az igazgatóság ülés összehívását ugyanakkor bármely igazgatósági tag is kérheti. 

18. Az igazgatósági ülés határozatképességének feltétele, hogy azon az igazgatósági 

tagok több mint fele jelen legyen. Az Igazgatóság a határozatait a jelenlévők egyszerű 

szótöbbségével hozza, kivéve, ha olyan döntések meghozataláról van szó, amelyek 

tárgya olyan ügylet, kötelezettségvállalás, bármilyen tranzakció, amelynek értéke eléri 

a Társaság aktuális alaptőkéjének 30%-át (harminc százalékát). Ilyen esetben, 2021-ben 

az összes igazgatósági tag „igen” szavazata volt szükséges az. Mivel a Társaság 2022. 

január 25-én tartott közgyűlésén az igazgatósági tagok létszáma felemelésre került, 

egyúttal az Igazgatóság határozathozatali szabálya is módosításra került annyiban, 

hogy az ilyen döntések meghozatalához az összes igazgatósági tag kétharmadának 

„igen” szavazata szükséges.  

19. Az Igazgatóság Elnöke intézkedik az igazgatósági határozatok végrehajtásról, és az 

igazgatósági ülés előkészítésének keretében folyamatosan vizsgálja a korábbi 

igazgatósági határozatok teljesülését.  

20. Az igazgatósági ülésről készült jegyzőkönyv az ülést követően megküldésre kerül az 

Igazgatóság tagjainak és a Felügyelőbizottság elnökének is. 

21. A Társaság Igazgatósága által elfogadott SZMSZ-e alapján jelenleg az Igazgatóság 

Elnöke látja el a Befektetői Kapcsolatok Tisztségviselőjének a Társaság Bennfentes 

Információk Kezelésére vonatkozó Szabályzatában foglalt feladatait. 
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22. Az Igazgatóság Gál Tamás igazgatósági tagot kinevezte a Társaság vezérigazgatójává 

(a továbbiakban: Vezérigazgató). Az SZMSZ feljogosította a Vezérigazgatót mint a 

munkaszervezet első számú vezetőjét a vezérigazgatói cím használatára és rögzítette 

e tisztséghez kapcsolódó feladatait. 

23. Az Igazgatóság a tagjai között a fentieken túl további feladatmegosztást egyelőre nem 

alkalmaz. 

2.1.2 Az Igazgatóság és a menedzsment közötti felelősség és feladatmegosztás 

Vezérigazgató 

24. A Társaság Vezérigazgatója Gál Tamás igazgatósági tag. 

25. A Vezérigazgató a Társaság vezető állású munkavállalója, munkakörét a munkaköri 

leírása és az SZMSZ rögzíti. A Vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat az 

Igazgatóság gyakorolja. 

26. A Vezérigazgató feladata a Társaság irányítása és ellenőrzése a Társaság hosszú távú 

hatékony működésének biztosítása érdekében, azzal, hogy a Vezérigazgató az 

Igazgatóság felé tartozik felelőséggel.  

27. A Vezérigazgató feladata továbbá:  

(a) a Társaság működésével kapcsolatos tulajdonosi igények magas színvonalú, 

költséghatékony kiszolgálása; 

(b) a Társaság stratégiájának szakmai megalapozása és a Társaság Igazgatósága 

által elfogadott stratégia megvalósítása; 

(c) a Társaság gazdálkodási tevékenységének irányítása, az üzleti terv előkészítése 

és végrehajtása és a munkaszervezet munkájához szükséges személyi- és tárgyi 

feltételek biztosítása; 

(d) a BÉT Xtend szabályzatai szerinti működés biztosítása és a megkövetelt 

információk nyilvánosságra hozatala; 

(e) a Társaság közgyűlése és Igazgatósága üléseinek előkészítése; 

(f) a közgyűlési és az igazgatósági ülések jegyzőkönyveinek őrzése; 

(g) javaslattételi és kezdeményezési jog a Társaság Igazgatósága hatáskörébe utalt 

kérdésekben; 

(h) a kiszervezett tevékenységeket ellátó szolgáltatók tevékenységének irányítása, 

az általuk végrehajtott feladatok ellenőrzése, 

(i) befektetőkkel történő kapcsolattartás. 

28. A Vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat a Társaság vezető állásúnak nem 

minősülő munkavállalói felett. 
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Operációs Igazgató 

29. A 2021-es pénzügyi évben a Társaság menedzsmentjének tagjává vált az Operációs 

Igazgató is. 

30. Az Operációs Igazgató e tevékenységét munkaviszonyban látja el, felette a munkáltatói 

jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. 

31. Az Operációs Igazgató látja el a Társaság leányvállalataival kapcsolatos feladatokat, új 

leányvállalatokban való részesedésszerzés előkészítését, a leányvállalatok operatív 

irányítását, és meghatározza az egységes szakmai elveket. 

Az Igazgatóság tagjainak bemutatása 

32. Az Igazgatóság tagjait 3 (három) év határozott időre a Közgyűlés választja és az 

Igazgatóság tagjait a Közgyűlés bármikor visszahívhatja. 

33. A Társaság Igazgatóságának létszáma a Társaság Alapszabálya szerint 2021-ben 3-5 fő 

volt, amely az Alapszabály módosításával a 2022. január 25-én tartott közgyűlésen a 

2/2022.01.25. számú közgyűlési határozattal felemelésre került 5-7 főre.  

34. Az Igazgatóság tagjai 2021-ben a következő személyek voltak: 

(a) Gál Tamás, 

(b) Palkó György, 

(c) Vadas László 

35. Az Igazgatóság előző pontban felsorolt tagjainak megbízása 2021. október 4. napjától 

2024. október 4. napjáig szól. 

36. Gál Tamás - nem független tag (Vezérigazgató) szakmai önéletrajza: 

30+ év hazai- és nemzetközi banki, valamint nemzetközi hedge fund-ban és tanácsadó 

cégben szerzett üzleti tapasztalat, melyből 21 évet Londonban töltött. Okleveles 

Közgazdaként végzett a Budapesti Közgazdasági Egyetemen Külkereskedelmi Szakán. 

FSA Derivatives Representative vizsgát szerzett 2001-ben Londonban. A Magyar 

Nemzeti Bank Treasury osztályán és londoni leányvállalatánál töltött 8 évet a 

devizakereskedelmi üzletágban, majd 1996 és 2011 között a Deutsche Bank budapesti 

és londoni részlegénél dolgozott a Global Markets üzleti területen. Az első két évben 

Budapesten a Treasury osztályt irányította majd 2002-2006 között a teljes 

magyarországi Global Markets üzletágat vezette mint a bank vezérigazgató-helyettese. 

A londoni Deutsche Banknál deviza, kötvény, derivatív és proprietary kereskedési 

üzletágban töltött be pozíciókat, kiemelt fókusszal a CEEMEA régióra. 2011-ben DB-s 

kollégáival a globális fejlődő piacokon befektető hedge-fundot alapítottak Avantium 

Investment Management UK LLP néven, ahol Partnerként és Operációs Vezetőként 

(COO) dolgozott 2015-ig, több mint 800 mio USD nemzetközi intézményi befektetői 

pénzt kezelve. 2016 és 2020 között Operációs Vezetője volt a Lintel Capital UK Advisors 

LLP londoni befektetési tanácsadó cégnek. 
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37. Palkó György - független tag 

Palkó György a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végzett 

okleveles építőmérnökként az építőmérnöki kar vízépítő mérnöki szakán. Később 

ugyanitt Vízellátás-Csatornázás szakmérnöki oklevelet szerzett. DAAD ösztöndíjasként 

a Karlsruhei Egyetemen, majd Fulbright ösztöndíjasként a UCLA egyetemen hallgatott 

víz és szennyvíz tisztítási technológiát. Szakmai pályafutását az önkormányzati 

közműszektorban kezdte, 1999-tól a párizsi központú VEOLIA (korábban VIVENDI) 

csoportnál dolgozik. 2014. óta vezeti a VEOLIA csoport magyarországi tevékenységét, 

3300 munkavállaló és mintegy 220 mrd HUF árbevétel irányításáért felel. 2002 óta a 

Fővárosi Csatornázási Művek vezérigazgatója, 2021. óta a Budapest Erőmű Zrt. 

vezérigazgatója. Szakterületei a vízellátás, szennyvíztisztítás, megújuló energia 

termelése, vállalatirányítás és átalakítás 

38. Vadas László – független tag (az Igazgatóság Elnöke) 

Vadas László a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem végzett 

okleveles közgazdászként a közgazdasági kar pénzügy szakirányán. Ezután okleveles 

könyvvizsgálói képesítést szerzett, majd a Central European University doktori 

iskolájában tanult közgazdaságtant. A hollandiai University of Groningen képzésében 

piacszabályozást és elméleti közgazdaságtant hallgatott. A Budapesti Értéktőzsdén 

értéktőzsdei szakvizsgát, a Budapesti Árutőzsdén pedig árutőzsdei szakvizsgát tett. 

Tárgyalási szinten beszél angolul és németül, társalgási szinten oroszul és hollandul. 

Szakmai pályafutását 2000-ben az OTP Alapkezelőnél kezdte, majd 2001-től a 

McKinsey & Company Inc. stratégiai tanácsadócégnél dolgozott. 2005-ben alapította 

társaival a Central European Management Intelligence (CEMI) tanácsadó céget. Az 

elmúlt 15 év alatt 20 országban több mint 200 projekten dolgozott, jellemzően 

pénzügyi, energetikai, közmű és élelmiszeripari projekteken. 2016 óta egy 35 start-up 

vállalkozásból álló portfólió egyik befektetője és egyben tanácsadója. Mentorált 

vállalkozásai között található gépipari fejlesztő, gépipari termelő, élelmiszeripari, 

informatikai, agrár és sportszergyártó cég is. Korábbi befektetési között sikeres exittel 

zárult egészségügyi és ingatlanbefektetések is szerepelnek. 

2.1.3 Az Igazgatóság 2021-es pénzügyi évben megtartott ülései száma és a részvételi arány 

39. A Társaság Igazgatósága a 2021-es pénzügyi évben, a részvénytársasági működési 

forma nyilvánossá változtatását (2021. október 4.) követően összesen 1  (egy ) 

alkalommal, 2021. október 13-án tartott ülést, amelyen az igazgatósági tagok 

személyesen vettek részt, valamint 3 (három) alkalommal (2021. október 20-án, 2021. 

november 23-án és 2021. december 13-án) került sor ülés tartása nélküli írásbeli 

döntéshozatalra.  

 

40. Az Igazgatóság 2021. október 13-án tartott ülésén az Igazgatóság elnöke tájékoztatta 

az Igazgatóságot a Társaság részvényei Xtendre történő regisztrációjának folyamatáról, 

az Igazgatóság jóváhagyta a regisztrációhoz kapcsolódó tanácsadói szerződést és 

teljesítési igazolást, elfogadta az Igazgatóság ügyrendjét, felhatalmazta a 

Vezérigazgatót a részvénykönyv vezetésére, elfogadta a Társaság bennfentes 

információk kezelésére vonatkozó szabályzatát, döntött rendkívüli közgyűlés 
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összehívásáról, elfogadta a Társaság SZMSZ-ét, jóváhagyta a Vezérigazgató 

munkaszerződését és hozzájárult az Igazgatóság tagja más gazdasági társaságban 

történő vezető tisztségviselői tisztsége betöltéséhez. Az Igazgatóság 2021. október 21-

én elfogadta a rendkívüli közgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó előterjesztéseket 

és határozati javaslatokat, 2021. november 23-án megállapította a Társaság közgyűlése 

által 2021. november 15. napján elhatározott alaptőkeemelés eredményét, míg 2021. 

december 13-án hozzájárult a Társaságnak a Solar Power Beta Kft.-ben, a Solar Power 

Iota Kft.-ben és a Solar Power Theta Kft.-ben történő részesedésszerzése feltételeihez 

és a vonatkozó üzletrész adásvételi szerződés megkötéséhez.  

 

41. A részvételi arány az egyes üléseken az alábbiak szerint alakult: 

2.1.4  A 2021. október 13-án tartott igazgatósági ülésen valamennyi igazgatósági tag jelen 

volt. Az ülés tartása nélküli határozathozatalok alkalmával az igazgatósági tagok 100%-

a adta le a szavazatát. Az Igazgatóság tagjai munkájának, az egyes tagok 

tevékenységének értékelésekor figyelembe vett szempontok bemutatása 

42. Az Igazgatóság tagjai – ezen tisztségükre tekintettel – nem részesültek külön 

díjazásban a 2021-es pénzügyi évben.  

 

43. A Társaság Igazgatósága a 20/2022. számú igazgatósági határozatával elfogadta a 

Társaság Javadalmazási Politikáját, amelyet a Felügyelőbizottság a 9/2022. számú 

határozatával jóváhagyott, és a Közgyűlés számára jóváhagyásra javasolt. A 

Javadalmazási Politikát az Igazgatóság a 2022. április 25. napjára összehívott 

Közgyűlésére véleménynyilvánító szavazás céljából előterjesztette. A Javadalmazási 

Politika alapján az Igazgatóság tagjai e tevékenységükre tekintettel a 2022-es pénzügyi 

évben fix díjazásra jogosultak.  

2.2 A Felügyelőbizottság 

2.2.1 A Felügyelőbizottság működésének rövid ismertetése 

44. A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság 

ügyvezetését. A Felügyelőbizottság jelentést készít a Társaság éves beszámolójáról a 

közgyűlés részére. 

45. A Társaság Alapszabálya értelmében a Felügyelőbizottság feladat- és hatáskörébe 

tartoznak az alábbiak: 

(a) a Társaság érdekeinek megóvása céljából az Igazgatóság tevékenységének 

ellenőrzése, 

(a) a belső ellenőrzési funkció beszámoltatása (amennyiben ilyen a Társaságnál 

működik), 

(b) az Igazgatóság által a közgyűlés elé terjesztendő éves számviteli beszámoló 

megvizsgálása és írásbeli jelentést készítése a közgyűlés részére, 
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(c) az Igazgatóság által az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, 

üzletpolitikájáról negyedévente elkészített és a Felügyelőbizottság részére 

megküldött jelentés ellenőrzése, 

(d) a közgyűlési napirendi pontok, az azokhoz készített előterjesztések, határozati 

javaslatok vizsgálata, az ezekre vonatkozó vélemény, jelentés megküldése az 

Igazgatóság részére annak érdekében, hogy a részvényesek a közgyűlést 

megelőzően a Felügyelőbizottság álláspontját is megismerjék, és az 

előterjesztésekkel kapcsolatos álláspontnak az ismertetése a közgyűlésen, 

(e) az Audit Bizottság ügyrendjének jóváhagyása, 

(f) az Igazgatóság tagjaiból felállított bizottság által megfogalmazott 

javadalmazási irányelvek véleményezése,  

(g) az Állandó Könyvvizsgáló által javasolt ügyek megtárgyalása, 

(h) a jogszabály által a hatáskörébe utalt feladatok ellátása. 

46. Az Igazgatóság a Felügyelőbizottság általi előzetes vizsgálat céljából a 

Felügyelőbizottság elé terjeszti a közgyűlés elé terjeszteni kívánt valamennyi lényeges 

üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amellyel kapcsolatban 

jogszabály a Felügyelőbizottság kötelező eljárását írja elő, továbbá amely a közgyűlés 

hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik.  

 

47. A Felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Társaság közgyűlésén, 

a közgyűlésen indítványokat tehetnek és felszólalhatnak. 

48. A Felügyelőbizottság jogosult az ellenőrző tevékenységéhez szakértőket igénybe 

venni, jogosult betekinteni a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, 

az Igazgatóságtól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság 

fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltatni.  

49. Az Igazgatóság a közgyűlési előterjesztéseket, így különösen a rendes közgyűlés elé 

terjesztendő beszámoló tervezetét, az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, 

üzletpolitikájáról készített negyedéves jelentést a Felügyelőbizottság részére megküldi 

annak érdekében, hogy a Felügyelőbizottság azzal kapcsolatos álláspontját ki tudja 

alakítani. 

50. A Felügyelőbizottság összehívhatja a Társaság közgyűlését, ha a megítélése szerint az 

Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy a Társaság Alapszabályába ütközik, 

ellentétes a Társaság közgyűlése határozataival vagy egyébként sérti a Társaság 

érdekeit. A Felügyelőbizottság továbbá a bíróságtól kérheti a határozat felülvizsgálatát, 

ha a Társaság közgyűlése által hozott határozat jogszabálysértő, vagy a Társaság 

Alapszabályába ütközik. 

51. A Felügyelőbizottság döntéshozatalát és működését a Felügyelőbizottság által 

megállapított és a Társaság 2021. november 15-én tartott közgyűlése által 

3/2021.11.15. számon hozott közgyűlési határozattal elfogadott ügyrendje rögzíti.  
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52. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha tagjainak 2/3-a (kétharmada) jelen van, 

határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. A Felügyelőbizottság ülésén 

az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal részt vehet. 

53. A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni az Állandó Könyvvizsgáló által 

megtárgyalásra javasolt ügyeket.  

54. A Felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt. A Felügyelőbizottság elnöke:  

(a) összehívja és vezeti a bizottság üléseit, 

(b) gondoskodik az ülés jegyzőkönyvének vezetéséről, 

(c) részt vehet az Igazgatóság ülésein, 

(d) kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, 

(e) évente jelentést terjeszt elő a közgyűlés részére a Felügyelőbizottság és a 

Társaság munkájáról.  

2.2.2 A Felügyelőbizottság tagjainak bemutatása 

55. A Felügyelőbizottság 3-5 (három-öt) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagjait a 

közgyűlés választja 3 (három) éves határozott időtartamra.  

 

56. A Felügyelőbizottság mindenkor megválasztott tagjai többségének független 

személynek kell lennie.  

57. A Felügyelőbizottság tagjai a 2021-es pénzügyi évben a következők voltak: 

(a) dr. Garamvölgyi Szabolcs, a Felügyelőbizottság elnöke - független tag 

(b) Tóthné Rákosa Erika - független tag, és  

(c) Pál Imre – független tag. 

58. A Felügyelőbizottság előző pontban felsorolt tagjainak megbízása 2021. október 4. 

napjától 2024. október 4. napjáig szól. 

59. Dr. Garamvölgyi Szabolcs szakmai önéletrajza:  

60. Dr. Garamvölgyi Szabolcs az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és 

Jogtudományi Karán 2007-ben szerzett jogász diplomát, majd ügyvédjelölti éveiben 

adójogi szakjogász posztgraduális képzésben vett részt. 2011-ben tette le jogi 

szakvizsgáját. A Budapesti Ügyvédi Kamara tagja. Az adó- és gazdasági jogi ügyekre 

szakosodott Hajdu & Menyhei Ügyvédi Irodánál 2007-től ügyvédjelöltként, 2011-től 

pedig partner ügyvédként dolgozott. 2015-ben megalapította a Garamvölgyi Szabolcs 

Ügyvédi Irodát, majd 2019-ben alapító tagként csatlakozott a Kecskeméti & 

Garamvölgyi Ügyvédi Irodához, amelynek jelenleg is irodavezető ügyvédje. Kiemelt 

szakterületei közé tartozik a társasági jog és az ingatlanjog. Állandó megbízói között 

főként ingatlanfejlesztő- és beruházó cégek, különböző gazdasági szektorok 

nagykereskedő vállalkozásai, valamint befektetési alapok találhatóak. Számos 
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vállalatfelvásárlási és komplex ingatlantranzakcióban működött közre jogi 

tanácsadóként.  

61. Tóthné Rákosa Erika szakmai önéletrajza:  

62. Tóthné Rákosa Erika okleveles közgazdászként végzett a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Karán. Ezt követően okleveles 

könyvvizsgálói képesítést szerzett. 2014-től a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja, és 

jelenleg kibocsátói, befektetési vállalkozási és IFRS minősítésekkel rendelkezik. 

Nemzetközi könyvvizsgáló társaságnál (Arthur Andersen, Ernst & Young) szerzett közel 

20 éves tapasztalat a magyar számviteli törvény, IFRS, US GAAP, illetve HGB szerint 

összeállított beszámolók könyvvizsgálatában. Szakmai munkássága során különböző 

méretű, illetve különböző iparágakban működő társaságok részére nyújtott 

könyvvizsgálati szolgáltatásokat, tapasztalatot szerzett cégcsoportok 

könyvvizsgálatában, átalakulási vagyonmérlegek könyvvizsgálatában, illetve 

nemzetközi cégcsoport külföldi könyvvizsgálójával való együttműködésben. Mindezek 

mellett az Ernst & Youngnál részt vet a belső minőségellenőrzési tevékenységekben 

(több esetben a cég külföldi irodáiban; az „Audit Quality Review team” tagja), illetve a 

számviteli és könyvvizsgálati témák oktatásában is szerzett tapasztalatokat (többek 

között az Arthur Andersennél és az Ernst & Youngnál mind új belépők, mind szenior 

munkatársak (tovább)képzésében).  

63. Pál Imre szakmai önéletrajza:  

64. Pál Imre közgazdászként végzett a Metropolitan Egyetem Vállalkozásfejlesztés Szakán, 

majd Vezetés-Szervezés Szakán. Tárgyalási szinten beszél angolul. Szakmai munkáját 

egy szoftverkereskedelmi cégnél kezdte, és ez meghatározta a későbbi pályafutását is. 

1998-tól folyamatosan a HRP Europe Kft. és jogelődjeinek kereskedelmi, 

kereskedelemszervezési és üzleti fejlesztésén dolgozik. 2016-tól tölti be a cég 

ügyvezetői pozícióját. Közreműködésével valósult meg a Microsoft mennyiségi 

licenszek és a cloud technológia piaci bevezetése, a hozzáadott értéknövelt 

megoldások (Value Added Distribution) és az oktatás, szolgáltatások beemelése a 

disztribúciós portfólióba. Az elmúlt 23 évben jelentős tapasztalatokat szerzett stratégiai 

tervezés, üzletfejlesztés, projektmenedzsment, szoftverkereskedelem, értékesítési 

csatorna fejlesztés, tendertechnikai, M&A, digitális marketing, vállalatfinanszírozás, 

valamint people management és csapatfejlesztés területén. Aktív tagja a Magyar 

Vállalatvezetők Üzleti Közösségének, a HRP Europe Kft-n keresztül pedig az 

Informatikai Vállalkozások Szövetségének, illetve a Magyarországi Drón Koalíciónak.  

2.2.3 A Felügyelőbizottság 2021-es pénzügyi évben megtartott ülései száma és a részvételi 

arány  

65. A Felügyelőbizottság a 2021-es pénzügyi évben egy alkalommal, 2021. október 21. 

napján tartott ülést, melyen a Felügyelőbizottság megválasztotta az elnökét, elfogadta 

és a közgyűlés elé terjesztésre előkészítette a Felügyelőbizottság ügyrendjét, 

jóváhagyta az Audit Bizottság ügyrendjét, valamint az Igazgatóság által a 2021. 

november 15. napján tartott közgyűlésre előkészített előterjesztéseket véleményezte. 
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A Felügyelőbizottság az Igazgatóság előterjesztéseit és határozati javaslatait a 

közgyűlés számára elfogadásra javasolta. 

66. A 2021-es pénzügyi évben nem fordult elő olyan eset, amikor a Társaság Igazgatósága 

a Felügyelőbizottság javaslatával ellentétes döntést hozott volna. 

67. A Felügyelőbizottság fenti ülésén valamennyi tag részt vett. 

A Felügyelőbizottság tagjai munkájának, az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett 

szempontok bemutatása 

68. A Felügyelőbizottság tagjai – ezen tisztségükre tekintettel – a 2021-es pénzügyi évben 

nem részesültek külön díjazásban. 

69. A Társaság Igazgatósága a 21/2022. számú igazgatósági határozatával elfogadta a 

Társaság Javadalmazási Politikáját, amelyet a Felügyelőbizottság a 9/2022. számú 

határozatával jóváhagyott, és a Közgyűlés számára jóváhagyásra javasolt. A 

Javadalmazási Politikát az Igazgatóság a 2022. április 25. napjára összehívott 

Közgyűlésére véleménynyilvánító szavazás céljából előterjesztette. A Javadalmazási 

Politika alapján a Felügyelőbizottság tagjai e tevékenységükre tekintettel a 2022-es 

pénzügyi évben fix díjazásra jogosultak. 

2.3 Az Audit Bizottság 

2.3.1 Az Audit Bizottság működésének rövid ismertetése 

70. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó 

Könyvvizsgálóval való együttműködésben, továbbá ellátja a Társaság Alapszabályában 

meghatározott feladatokat.  

71. Az Audit Bizottság testületként jár el, tagjai személyesen kötelesek eljárni, 

képviseletnek nincs helye. Az Audit Bizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől 

függetlenek, tevékenységük során e minőségükben őket a közgyűlés vagy más 

társasági testület, tisztségviselő vagy szerv nem utasíthatja. Az Audit Bizottság 

működésére és döntéshozatalára vonatkozó szabályokat az általa elfogadott és a 

Felügyelőbizottság által jóváhagyott ügyrend rögzíti. 

72. Az Audit Bizottság jogosult külső tanácsadó(k) igénybevételére, jogosult betekinteni a 

Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóságtól és a 

Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság fizetési számláját, pénztárát, 

értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálni és szakértővel 

megvizsgáltatni. Az Audit Bizottság elnökének az Igazgatóság részére megküldött 

információszolgáltatás iránti kérésére az Igazgatóság köteles a kért információkat a 

lehető leghamarabb megküldeni.  

73. Az Audit Bizottság a tevékenységéről tájékoztatja a közgyűlést. Az Audit Bizottság a 

közgyűlési beszámolójában kiemeli, ha az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslatával 

ellentétesen döntött valamilyen kérdésben (kitérve az Igazgatóság indokaira). 
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2.3.2 Az Audit Bizottság tagjainak bemutatása 

74. A Felügyelőbizottság függetlennek minősülő tagjaiból a közgyűlés 3 (három) fős Audit 

Bizottságot választ. Az Audit Bizottság tagjainak megbízása 3 (három) évig tart.  

75. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói 

szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság tagjainak együttesen 

rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal kapcsolatos szaktudással. 

76. Az Audit Bizottság elnöke Tóthné Rákosa Erika, tagjai Dr Garamvölgyi Szabolcs és Pál 

Imre. Az Audit Bizottság tagjainak megbízása 2021. október 4. napjától 2024. október 

4. napjáig szól. 
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2.3.3 Az Audit Bizottság 2021-es pénzügyi évben megtartott ülései száma és a részvételi 

arány  

77. A Társaság Audit Bizottsága a 2021-es pénzügyi évben egy alkalommal, 2021. október 

21. napján tartott ülést, melyen az Audit Bizottság elnökét választották meg, elfogadták 

az Audit Bizottság ügyrendjét, valamint az Igazgatóság által a 2021. november 15. 

napján tartott közgyűlésre előkészített előterjesztéseket véleményezte. Az 

Auditbizottság az Igazgatóság előterjesztéseit és határozati javaslatait a közgyűlés 

számára elfogadásra javasolta. 

78. A 2021-es pénzügyi évben nem fordult elő olyan eset, amikor a Társaság Igazgatósága 

az Audit Bizottság javaslatával ellentétes döntést hozott volna. 

79. A fenti ülésen az Audit Bizottság valamennyi tagja részt vett.  

2.3.4 Az Audit Bizottság tagjai munkájának, az egyes tagok értékelésekor figyelembe vett 

szempontok bemutatása 

80. Az Audit Bizottság tagjai – ezen tisztségükre tekintettel – a 2021-es pénzügyi évben 

nem részesültek külön díjazásban. 

81. A Társaság Igazgatósága a 21/2022. számú igazgatósági határozatával elfogadta a 

Társaság Javadalmazási Politikáját, amelyet a Felügyelőbizottság a 9/2022. számú 

határozatával jóváhagyott, és a Közgyűlés számára jóváhagyásra javasolt. A 

Javadalmazási Politikát az Igazgatóság a 2022. április 25. napjára összehívott 

Közgyűlésére véleménynyilvánító szavazás céljából előterjesztette. A Javadalmazási 

Politika alapján az Audit Bizottság tagjai e tevékenységükre tekintettel a 2022-es 

pénzügyi évben fix díjazásra jogosultak. 

3. BELSŐ KONTROLLOK RENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA, AZ ADOTT IDŐSZAKI 

TEVÉKENYSÉG ÉRTÉKELÉSE, VALAMINT BESZÁMOLÓ A KOCKÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁSOK 

HATÉKONYSÁGÁRŐL ÉS EREDMÉNYESSÉGÉRŐL 

82. A Társaság a 2021-es pénzügyi évben nem rendelkezett elkülönült belső kontroll 

rendszerrel, valamint külön kockázatkezelési eljárásokkal, folyamatba épített 

ellenőrzést alkalmazott.  

83. Amennyiben a Társaságnál elkülönült belső kontrolling funkció kerül kialakításra, annak 

beszámoltatása a Felügyelőbizottság feladata lesz. Amennyiben kialakításra kerül, a 

belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának felügyeletét az Audit 

Bizottság fogja ellátni, és legalább évente felülvizsgálja a Társaság működésével 

kapcsolatban feltételezhető kockázatok kezelésének eljárásait. 

4. KÖNYVVIZSGÁLÓI TEVÉKENYSÉG 

84. Az Állandó Könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény) meghatározott könyvvizsgálat 

elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a Társaság 

Számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá 
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megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről, 

működésének eredményéről. 

85. Az Állandó Könyvvizsgálót határozott időre, legfeljebb 5 (öt) évre választja meg a 

Társaság közgyűlése.  

86. Az Állandó Könyvvizsgáló kérheti, hogy a Felügyelőbizottság az általa javasolt témát 

tűzze napirendjére, valamint a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt 

vehet. A Felügyelőbizottság felhívása esetén a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt 

venni. 

87. A Társaság Állandó Könyvvizsgálója az Authentic Audit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1139 Budapest, Teve utca 24-28 B.lház 8.em.2., cégjegyzékszám: 01-09-

355573. adószám: 27092769-2-41), a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy 

adatai: Zsoldos-Horváth Andrea (an.: Kiss Julianna Terézia, lakóhelye: 2081 Piliscsaba, 

Juhar fasor 27.). Az Állandó Könyvvizsgáló megbízatása 2025. szeptember 9-ig tart. Az 

Állandó Könyvvizsgáló látta el a 2021. pénzügyi évben a Társaság könyvvizsgálatát, 

amely felhatalmazás 2021. október 13. napjától 2022. április 30. napjáig tartó 

határozott időtartamban áll fenn. 

88.  

89. Az Állandó Könyvvizsgáló nem végzett nem az auditálással kapcsolatos tevékenységet 

a Társaság számára. 

5. A TÁRSASÁG KÖZZÉTÉTELI POLITIKÁJÁNAK, BENNFENTES SZEMÉLYEK 

KEREKSEDÉSÉVEL KAPCSOLATOS POLITIKÁJÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE 

90. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaságként nagy figyelmet fordít a 

rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségei késedelem nélküli teljesítésére. E 

körben betartja a vonatkozó jogszabályok, elsősorban a tőkepiacról szóló 2001. évi 

CXX. törvény (Tpt.), a Ptk., a Számviteli törvény, a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet, a MAR, 

valamint a BÉT Xtend Üzletszabályzat vonatkozó előírásait.  

91. A Társaság a rendszeres, rendkívüli és egyéb tájékoztatási kötelezettségeinek magyar 

nyelven tesz eleget a vonatkozó jogszabályok és a BÉT Xtend Üzletszabályzat előírásai 

szerint. 

92. A Társaság a hirdetményeit az Alapszabályban foglaltak szerint a Társaság honlapján 

(www.nap.solar), a BÉT hivatalos oldalán (www.bet.hu), valamint az MNB közzétételi 

honlapján (www.kozzetelek.mnb.hu) teszi közzé. 

93. A Társaság bennfentes információk kezelésére vonatkozó szabályzata tartalmazza a 

Társaságot terhelő rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségeket, valamint 

azok teljesítésére vonatkozó szabályokat. A Társaságnak külön belső közzétételi 

szabályzata a 2021-es pénzügyi évben nem volt, ezt a 2022-es évben tervezi 

megvalósítani.  
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94. A Társaság a MAR szabályainak megfelelően kezeli a rá vonatkozó bennfentes 

információkat, és azokat haladéktalanul közzéteszi.  

95. A Társaság rendelkezik a bennfentes információ kezelésére vonatkozó szabályzattal, 

amely a Társaság honlapján elérhető. A Társaság vezeti a bennfentesek jegyzékét, a 

bennfentes személyeket tájékoztatja a rájuk vonatkozó kötelezettségekről és az e 

kötelezettségek megszegése esetén alkalmazható szankciókról. A Társaság betartja a 

MAR vezetők ügyleteire, valamint a velük szoros kapcsolatban álló személyekre 

vonatkozó előírásait, gondoskodik a vezetők ügyleteinek bejelentéséről. A Társaság 

betartja a MAR ügyletkötési tilalomra vonatkozó szabályait. A Társaság betartja és 

alkalmazza a piaci tapogatózás szabályait, erre vonatkozó nyomtatványokkal 

rendelkezik. 

6. A RÉSZVÉNYESI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÁTTEKINTŐ ISMERTETÉSE 

96. A részvényes a Társasággal szembeni részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a 

részvénykönyvbe bejegyezték. Ennek elmaradása a részvény feletti tulajdonjoga 

gyakorlását nem akadályozza. 

97. A részvényes jogosult a közgyűlésen személyesen vagy képviselő útján részt venni, ott 

felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal 

rendelkező részvény alapján pedig szavazni. A közgyűlésen az a részvényes, illetve 

részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját 

megelőző 2. (második) munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek. 

 

98. A részvényest a törzsrészvénye névértékével arányos szavazati jog illeti meg. 

 

99. A részvényes a részvényei névértékével arányos osztalékra jogosult, amelyet a Társaság 

a közgyűlés döntése alapján a saját tőkéjéből az előző üzleti évi adózott eredménnyel 

kiegészített szabad eredménytartalékból teljesíthet.  

 

100. A részvényes osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában 

jogosult. Az osztalék kifizetéséről az Igazgatóság köteles gondoskodni. A Társaság a 

BÉT Xtend Üzletszabályzatában meghatározott „Ex-Kupon Nap” előtt 2 (kettő) 

kereskedési nappal nyilvánosságra hozza az osztalék végleges mértékét. Az Ex-Kupon 

Nap legkorábban az osztalék mértékét megállapító közgyűlést követő 3. (harmadik) 

kereskedési nap lehet. 

101. A szavazatok legalább 1 %-ával (egy százalékával) rendelkező részvényesek írásban, az 

ok megjelölésével kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a 

közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal összefüggésben határozati 

javaslatot is előterjeszthetnek. 

102. A szavazatok legalább egy (1) százalékával együttesen rendelkező részvényesek 

tiltakozása esetén nem tartható konferencia-közgyűlés. 
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7. A KÖZGYŰLÉS LEBONYOLÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK RÖVID 

ISMERTETÉSE 

103. A Közgyűlés a Társaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A 

közgyűlés az Alapszabály szerint meghatározott kérdésekben, valamint jogszabály által 

hatáskörébe rendelt kérdésben hoz döntést. 

104. A Társaság rendes és rendkívüli közgyűlést tart. A közgyűlés lebonyolításának 

szabályait a Társaság Alapszabálya részletesen rögzíti. A Társaság közgyűléseinek 

megtartására a 2021-es pénzügyi évben az Alapszabályban és a Ptk.-ban foglaltak 

szerint került sor. 

105. A közgyűlés a részvényesek személyes jelenlétével, vagy konferencia-közgyűlés 

keretében is megtartható. A konferencia-közgyűlés olyan telekommunikációs eszköz 

(pl. MS Teams vagy Zoom meeting) igénybevételével történhet, amely lehetővé teszi a 

közgyűlésen résztevő személyek egyidejű, korlátozástól mentes részvételét, a kép és a 

hang valós idejű, kétirányú, korlátozástól mentes közvetítését, valamint a kép és a hang 

folyamatos rögzítését. Ülés tartása nélküli írásbeli döntéshozatalra nincs lehetőség. 

106. A közgyűlés összehívásáról az Igazgatóság gondoskodik a meghívó hirdetmény útján, 

a közgyűlés kezdő időpontját legalább 30 (harminc) nappal megelőzően történő 

közzétételével. A hirdetmény tartalmazza az Alapszabály és a Ptk. által előírt elemeket 

és tájékoztatásokat. A közgyűlést megelőzően legalább 21 (huszonegy) nappal az 

Igazgatóság nyilvánosságra hozza az összehívás időpontjában meglévő részvények 

számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, az 

előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a 

határozati javaslatokat, és a képviselő útján történő szavazáshoz használandó 

nyomtatványokat. 

107. A Társaság a közgyűlés időpontjára a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér és a 

tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe 

bejegyzi, s azt a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanapon 18 

(tizennyolc) órakor a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja.  

108. A közgyűlésen az Igazgatóság tagjai, a Felügyelőbizottság tagjai, az Audit Bizottság 

tagjai és az Állandó Könyvvizsgáló tanácskozási joggal vesznek részt, a Kijelölt 

Tanácsadó és a BÉT képviselője a közgyűlésen felszólalhat.  

109. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által 

megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a 

közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlést kell tartani, ami a jelenlévők 

által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem 

határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább 3 (három), de legfeljebb 

21 (huszonegy) napnak kell eltelnie. 

110. A közgyűlésen megjelent részvényesekről az Alapszabály és a Ptk. szerinti tartalommal 

jelenléti ív készül.  
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111. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni az Alapszabályban és a Ptk.-ban előírt 

tartalommal. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés elnöke írja alá, és 

egy erre megválasztott, a közgyűlésen jelen lévő részvényes hitelesíti. Az Igazgatóság 

a közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a közgyűlés befejezését követő 30 

(harminc) napon belül benyújtja a cégbíróságnak. 

8. ANNAK BEMUTATÁSA, HOGY A KIBOCSÁTÓ MIKÉNT FELEL MEG A HOSSZÚ 

TÁVÚ RÉSZVÉNYESI SZEREPVÁLLALÁS ÖSZTÖNZÉSÉRŐL ÉS EGYES TÖRVÉNYEK 

JOGHARMONIZÁCIÓS CÉLÚ MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 2019. ÉVI LXVII. TÖRVÉNY IV. 

FEJEZETÉBEN FOGLALTAKNAK 

112. A Társaság a 2021-es pénzügyi évben nem rendelkezett javadalmazási politikával. A 

Társaság Igazgatóságának, Felügyelőbizottságának és Audit Bizottságának tagjai e 

tisztségükből eredő feladatok ellátásáért a Társaságtól nem részesültek 

javadalmazásban. 

113. A Társaság Igazgatósága a 21/2022. számú igazgatósági határozatával elfogadta a 

Társaság Javadalmazási Politikáját, amelyet a Felügyelőbizottság a 9/2022. számú 

határozatával jóváhagyott, és a Közgyűlés számára jóváhagyásra javasolt. A 

Javadalmazási Politikát az Igazgatóság a 2022. április 25. napjára összehívott 

Közgyűlésére véleménynyilvánító szavazás céljából előterjesztette.  

Budapest, 2022. április 3. 
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9. FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI NYILATKOZAT A FELELŐS 

TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOKBAN FOGLALTAKNAK VALÓ MEGFELELÉSRŐL 

A Társaság a Felelős Társaságirányítási Jelentés részeként az alábbi táblázatok kitöltésével 

nyilatkozik arról, hogy a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (BÉT) által kiadott Felelős Társaságirányítási 

Ajánlások (FTA) meghatározott pontjaiban megfogalmazott ajánlásokat, javaslatokat saját 

társaságirányítási gyakorlata során milyen mértékben alkalmazta.  

A táblázatok áttekintésével a piaci szereplők könnyen tájékozódhatnak arról, hogy az egyes 

társaságok felelős társaságirányítási gyakorlata milyen mértékben felel meg a Felelős 

Társaságirányítási Ajánlásokban foglalt bizonyos elvárásoknak, továbbá könnyen 

összehasonlíthatóvá teszi az egyes társaságok gyakorlatát. 

Ajánlásoknak való megfelelés szintje 

A Társaság megjelöli, hogy a vonatkozó ajánlást alkalmazza-e, avagy sem, illetve nemleges 

válasz esetén rövid tájékoztatást ad arról, hogy milyen okok miatt nem alkalmazta az adott 

ajánlást. 

1.1.1. A társaságnál befektetői kapcsolattartással foglalkozó szervezeti egység működik, vagy 

erre kijelölt személy látja el ezen feladatokat. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

1.1.2. A társaság alapszabálya a társaság honlapján megtekinthető. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

1.1.4. Amennyiben a társaság alapszabálya lehetővé teszi a részvényesek számára a 

távollétükben történő joggyakorlást, a társaság közzétette honlapján annak módjait és 

feltételeit, ideértve a szükséges dokumentumokat is. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.2.1. A társaság összefoglaló dokumentumban a honlapján közzétette a közgyűlések 

lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására vonatkozó szabályokat. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Az Alapszabály vonatkozó pontjai tömören és egyértelműen tartalmazzák ezeket 

a szabályokat, valamint a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény is tartalmazza a 

vonatkozó szabályokat. 
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1.2.2. A társaság pontos dátum feltüntetésével közzétette, hogy mely napra vonatkozóan 

állapítják meg az adott társasági eseményen való részvételre jogosultak körét (fordulónap), 

továbbá azt a dátumot, amely napon utoljára kereskednek az adott társasági eseményre való 

jogosultságot biztosító részvényekkel. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Az Alapszabály vonatkozó pontjai a BÉT Xtend Üzletszabályzatának és a KELER 

szabályzatainak megfelelően tömören és egyértelműen tartalmazzák ezeket a szabályokat, 

továbbá a társasági eseményre szóló meghívó is megjelöli a vonatkozó fordulónapot. 

1.2.3. A társaság közgyűléseit úgy tartotta meg, hogy azzal lehetővé tette a részvényesek minél 

nagyobb számban való megjelenését. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

1.2.6. A társaság nem korlátozta, hogy a részvényes bármely közgyűlésre értékpapír-

számlánként külön képviselőt jelölhessen ki. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Az Alapszabály 8.12. pontja értelmében: „Egy képviselő több részvényest is 

képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.” 

1.2.7. A napirendi pontokhoz készített előterjesztések esetén az igazgatóság határozati 

javaslatán túlmenően a felügyelőbizottság véleménye is megismerhető volt a részvényesek 

számára. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.3.3. A társaság nem korlátozta a közgyűlésen résztvevő részvényesek felvilágosítás iránti, 

észrevétel tételi és indítványozási jogát, és ahhoz semmilyen előfeltételt nem támasztott, 

kivéve a közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű lebonyolítása érdekében hozott 

intézkedéseket. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

1.3.4. A társaság a közgyűlésen felmerült kérdésekre történő válaszadással biztosította a 

jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra 

hozatali elvek betartását. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 
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1.3.5. A társaság honlapján a közgyűlést követő három munkanapon belül közzétette azokra a 

kérdésekre vonatkozó válaszait, amelyeket a közgyűlésen a társaság testületeinek jelenlévő 

képviselői, vagy könyvvizsgálója nem tudtak kielégítően megválaszolni, vagy közzétette 

tájékoztatását a válaszadástól való tartózkodás indokairól. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság közgyűlésein a részvényesek kérdései minden esetben teljes körűen 

megválaszolásra kerültek, nem merült fel a közgyűlést követő részvényesi tájékoztatás 

szüksége. 

1.3.7. A közgyűlés elnöke szünetet rendelt el, vagy javaslatot tett a közgyűlés felfüggesztésére, 

ha a közgyűlés napirendjére felvett kérdésekhez olyan indítvány, javaslat érkezett, amelyet a 

részvényesek nem tudtak a közgyűlést megelőzően megismerni. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság Alapszabálya 8.16. pontja lehetővé teszi a közgyűlés egy alkalommal, 

legfeljebb harminc napra történő felfüggesztését. A Társaság esetén ennek szüksége nem 

merült fel, emiatt nem került sor a közgyűlés felfüggesztésére vagy szünet elrendelésére. 

1.3.8.1. A közgyűlés elnöke nem alkalmazott összevont szavazási eljárást a vezető 

tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok megválasztásával és visszahívásával kapcsolatos 

döntésnél. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.3.8.2. A részvényesi támogatással jelölt vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok 

esetén a társaság tájékoztatást adott a támogató részvényes(ek) személyét illetően. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

1.3.9. Az alapszabály módosítással kapcsolatos napirendi pontok megtárgyalását megelőzően 

a közgyűlés külön határozattal döntött arról, hogy az alapszabály módosítás egyes pontjairól 

külön-külön, vagy összevont, illetve bizonyos szempontok szerint összevont határozatokkal 

kíván-e dönteni. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Nem volt szükség külön határozatra, mivel az alapszabály-módosításra a szokásos 

eljárás szerinti külön-külön határozatok meghozatalával került sor. 

1.3.10. A társaság a határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a 

határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó 

közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 30 napon belül közzétette. 
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Igen           Nem 

Magyarázat: 

1.5.1.1. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból 

felállított bizottság irányelveket és szabályokat fogalmazott meg az 

igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság, és a menedzsment munkájának 

értékelésére és javadalmazására vonatkozóan. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság tagjai 2021-ben nem 

részesültek javadalmazásban a Társaságtól e tisztségük betöltésére vonatkozóan. A Társaság 

Alapszabálya 10.5. (i) pontja szerint az Igazgatóság felállíthat javadalmazási bizottságot, 

azonban erre egyelőre nem került sor. 

1.5.1.2. A menedzsment tagok teljesítmény alapú javadalmazásának megállapításánál 

figyelembe vették a tagok feladatait, a felelősségük mértékét, valamint azt is, hogy a társaság 

milyen mértékben valósította meg a célkitűzéseit, illetve, hogy milyen a társaság gazdasági-

pénzügyi helyzete. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A 2021-es pénzügyi évben nem volt teljesítményalapú javadalmazás a 

Társaságnál. A Társaság Alapszabálya 7.2. (i) pontja szerint a közgyűlés dönt a vezető állású 

munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról, 

az Alapszabály 7.2. (r) pontja szerint pedig véleménynyilvánító szavazáson a javadalmazási 

politikáról, amire még nem került sor. 

1.5.1.3. Az igazgatóság/igazgatótanács, illetve az igazgatóság/igazgatótanács tagjaiból 

felállított bizottság által megfogalmazott javadalmazási irányelveket a felügyelőbizottság 

véleményezte. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 2021-es évben nem volt elfogadott javadalmazási politika, illetve javadalmazási 

irányelvekkel sem rendelkezett Társaság, ezért annak Felügyelőbizottság általi 

véleményezésére sem került sor. A Társaság Alapszabálya 10.5. (i) pontja szerint az Igazgatóság 

felállíthat javadalmazási bizottságot, az Alapszabály 7.2. (r) pontja szerint pedig 

véleménynyilvánító szavazáson a javadalmazási politikáról a közgyűlés határoz. A közgyűlés 

elé terjesztést megelőzően az Igazgatóság az előterjesztést a Felügyelőbizottság részére 

köteles megküldeni, hogy az véleményt tudjon róla nyilvánítani. 

1.5.1.4. Az igazgatóság/igazgatótanács, valamint a felügyelőbizottság tagjainak 

javadalmazására vonatkozó elveket (és azok jelentős változásait) a közgyűlés külön napirendi 

pontban hagyta jóvá. 

Igen           Nem 
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Magyarázat: A 2021-es pénzügyi évben az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit 

Bizottság tagjai a Társaságtól díjazásban nem részesültek. A Társaság Alapszabálya 7.2. (g) 

pontja szerint a közgyűlés dönt az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság díjazásáról, az 

Alapszabály 7.2. (i) pontja szerint a közgyűlés dönt a vezető állású munkavállalók hosszú távú 

díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról, az Alapszabály 7.2. (r) pont 

szerint pedig véleménynyilvánító szavazáson a javadalmazási politikáról. 

1.5.2.1. Az igazgatóság / igazgatótanács hatáskörébe tartozik a menedzsment 

teljesítményének ellenőrzése és javadalmazásának megállapítása. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A 2021-es pénzügyi évben erre nem került sor., A management tagjai közül a 

Társaság Alapszabálya 10.5. (v) pontja szerint a vezető állású munkavállalók felett gyakorolja a 

munkáltatói jogokat az Igazgatóság, a többi, a management tagját alkotó munkavállalók felett 

a munkáltatói jogokat a Vezérigazgató gyakorolja. 

1.5.2.2. A menedzsment tagokat illető, a szokásostól eltérő juttatások kereteit és ezek 

változásait a közgyűlés külön napirendi pontban hagyta jóvá. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A 2021-es pénzügyi évben a menedzsment tagok nem részesültek a szokásostól 

eltérő juttatásban. A Társaság Alapszabálya 7.2. (r) pontja szerint a közgyűlés 

véleménynyilvánító szavazáson határoz a javadalmazási politikáról, amire - és emiatt a 

javadalmazási politika elfogadására - még nem került sor. 

1.5.3.1. A részvény alapú javadalmazási konstrukciók elveit a közgyűlés jóváhagyta. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Részvény alapú javadalmazási konstrukció a Társaságnál a 2021-es pénzügyi 

évben nem volt. A Társaság Alapszabálya 7.2. (i) pontja szerint a közgyűlés dönt a vezető állású 

munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról, 

az Alapszabálya 7.2. (r) pontja szerint a közgyűlés véleménynyilvánító szavazáson határoz a 

javadalmazási politikáról, amire még nem került sor. 

1.5.3.2. A részvény alapú javadalmazási konstrukciókkal kapcsolatos közgyűlési döntést 

megelőzően a részvényesek részletes tájékoztatást kaptak (legalább az 1.5.3 pontban foglaltak 

szerint). 

Igen           Nem 

Magyarázat: Részvény alapú javadalmazási konstrukció a Társaságnál a 2021-es pénzügyi 

évben nem volt. A Társaság Alapszabálya 7.2. (i) pontja szerint a közgyűlés dönt a vezető állású 

munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról, 

az Alapszabálya 7.2. (r) pontja szerint a közgyűlés véleménynyilvánító szavazáson határoz a 

javadalmazási politikáról, aminek előterjesztésére még nem került sor. A közgyűlés napirendi 

pontjaival – így a részvény alapú javadalmazási konstrukciót tartalmazó javadalmazási 
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politikával - kapcsolatos előterjesztéseket legkésőbb a közgyűlést megelőző 21 nappal a 

Társaság közzéteszi. 

1.5.4. A társaság úgy alakította ki javadalmazási rendszerét, hogy az ne kizárólag az a 

részvényárfolyamok rövid távú maximalizálására ösztönözzön. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság a 2021-es pénzügyi évben nem rendelkezett javadalmazási 

rendszerrel. 

1.5.5. A felügyelőbizottsági tagok esetében fix összegű javadalmazási rendszer van érvényben 

és nincs részvényárfolyamhoz kapcsolt javadalmazási elem. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 2021-es pénzügyi évben a Felügyelőbizottság tagjai nem részesültek 

javadalmazásban. 

1.5.6. Az igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak 

javadalmazási elveiről és a tényleges javadalmazásukról a társaság tájékoztatást 

("Javadalmazási nyilatkozat") készített – a rá kötelezően irányadó ágazati jogszabályok által 

elvárt tartalommal és részletezettséggel – a tulajdonosok számára, amelyet a közgyűlés elé 

terjesztettek. A javadalmazási nyilatkozatban bemutatták az igazgatóság/igazgatótanács és a 

felügyelőbizottság tagjainak díjazását, továbbá azokat az irányelveket, amelyek alapján a 

tevékenységüket értékelik, és díjazásukat megállapítják. A tájékoztatás része az 

igazgatóság/igazgatótanács és a felügyelőbizottság testületi szintű javadalmazására 

vonatkozó információk közzététele, kifejtve a fix és a változó alkotóelemeket, egyéb 

juttatásokat, továbbá a javadalmazási rendszer alapelveinek ismertetése és ezek lényeges 

változásai az előző pénzügyi évvel való összehasonlításban. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Az igazgatóság, felügyelőbizottság és audit bizottság tagjai 2021-ben 

javadalmazásban nem részesültek. Javadalmazási Politika jóváhagyására 2021-ben nem került 

sor. A Társaság Alapszabálya 7.2. (g) pontja szerint a közgyűlés dönt az Igazgatóság és a 

Felügyelőbizottság díjazásáról, az Alapszabály 7.2. (i) pontja szerint a közgyűlés dönt a vezető 

állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési rendszere irányelveinek 

megállapításáról, az Alapszabály  7.2. (r) pont szerint a közgyűlés véleménynyilvánító szavazást 

tart a javadalmazási politikáról, míg az  Alapszabály 7.2. (s) pontja szerint a közgyűlés dönt az 

előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésről. 

1.6.1.1. A társaság nyilvánosságra hozatali irányelveiben kitér az elektronikus, internetes 

közzététel eljárásaira. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 
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1.6.1.2. A társaság honlapját a nyilvánosságra hozatali szempontokat és a befektetők 

tájékoztatását szem előtt tartva alakítja ki. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

1.6.2.1. A társaság rendelkezik a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó belső szabályozással, 

amely kiterjed az Ajánlások 1.6.2 pontjában felsorolt információk kezelésére. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság bennfentes információ kezelésére vonatkozó szabályzata tartalmazza 

a Társaságot terhelő rendszeres és rendkívüli, valamint egyéb tájékoztatási kötelezettségeket 

is, azonban az nem tér ki maradéktalanul az Ajánlások 1.6.2. pontjában felsorolt valamennyi 

információ kezelésére. 

1.6.2.2. A társaság belső szabályozása kitér a nyilvánosságra hozatal szempontjából jelentős 

események minősítésére. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A társaságnak nincsen külön belső szabályozása a nyilvánosságra hozatal 

szempontjából jelentős események minősítésére, azonban folyamatos konzultációt folytat a 

jogi tanácsadójával a jelentős események közzététele ügyében. 

1.6.2.3. Az igazgatóság / igazgatótanács felmérte a nyilvánosságra hozatali folyamatok 

hatékonyságát. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának vizsgálatára nem került 

sor. 

1.6.2.4. A társaság a nyilvánosságra hozatali folyamatok vizsgálatának eredményét közzétette. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A nyilvánosságra hozatali folyamatok hatékonyságának vizsgálatára nem került 

sor, emiatt azt nem tették közzé. 

1.6.3. A társaság közzétette éves társasági eseménynaptárát. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A BÉT Xtend Üzletszabályzata értelmében nem kötelező eseménynaptár 

elkészítése és annak közzététele. 

1.6.4. A társaság nyilvánosságra hozta a stratégiáját, üzleti etikáját és az egyéb érdekeltekkel 

kapcsolatos irányelveit. 
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Igen           Nem 

Magyarázat: A részvényeknek a BÉT Xtend-en való regisztrációjához készített információs 

dokumentum részben tartalmazza a fentieket, a vonatkozó információ ott elérhető, az 

információs dokumentum kiállításának időpontjára. 

1.6.5. A társaság az éves jelentésben vagy a honlapján nyilvánosságra hozta az 

igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment tagjainak szakmai 

pályafutásáról szóló információkat. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.6.6. A társaság nyilvánosságra hozta a megfelelő információkat az 

igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájáról, ezek 

értékeléséről és a tárgyévi változásokról. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság részvényeit a BÉT Xtendre 2021. október 4-én regisztrálták, azóta még 

nem került sor az Igazgatóság, a felügyelőbizottság és a menedzsment munkájának 

értékelésére, valamint a tárgyévi változások kiértékelésére. 

1.6.7.1. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra 

hozta javadalmazási irányelveit. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság 2021-ben még nem rendelkezett javadalmazási irányelvekkel. 

1.6.7.2. A társaság az 1.5. pontban megfogalmazott ajánlásoknak megfelelően nyilvánosságra 

hozta javadalmazási nyilatkozatát. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság a 2021-es pénzügyi évben nem rendelkezett javadalmazási 

nyilatkozattal. 

1.6.8. A társaság közzétette a kockázatkezelési irányelveit és a belső kontrollok rendszerére, 

továbbá a főbb kockázatokra és azok kezelési elveire vonatkozó tájékoztatását. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság a 2021-es pénzügyi évben nem rendelkezett kockázatkezelési 

irányelvekkel és elkülönült belső kontroll rendszerrel. 

1.6.9.1. A társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes személyeknek a társaság részvényei 

értékpapír kereskedelmével kapcsolatos irányelveit. 
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Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.6.9.2. A társaság az igazgatóság / igazgatótanács, felügyelőbizottság, és a menedzsment 

tagjainak a társaság értékpapírjaiban fennálló részesedését, illetve a részvény-alapú ösztönzési 

rendszerben fennálló érdekeltségét az éves jelentésben vagy egyéb módon közzétette. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.6.10. A társaság közzétette igazgatóság/igazgatótanács, a felügyelőbizottság és a 

menedzsment tagjainak bármely harmadik féllel való kapcsolatát, amely a működését 

befolyásolhatja. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaságnak nincs tudomása ilyen kapcsolatról. 

2.1.1.A társaság alapszabálya egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz a közgyűlés és az 

igazgatóság/igazgatótanács feladatairól és hatásköréről. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.2.1. Az igazgatóság/igazgatótanács rendelkezik ügyrenddel, amely meghatározza az ülések 

előkészítésével, lebonyolításával és az elfogadott határozatokkal kapcsolatos teendőket, 

valamint az igazgatóság/igazgatótanács működését érintő egyéb kérdéseket. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.2.2. Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást, a díjazás 

kialakításának elveit a társaság nyilvánosságra hozza. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Az igazgatóság / igazgatótanács tagjainak jelölésére vonatkozó eljárást a 

Társaság Alapszabálya, mint közgyűlési hatáskört szabályozza. A Társaság Igazgatóságának 

tagjai a 2021-es pénzügyi évben díjazásban nem részesültek. A díjazásról való döntés a 

közgyűlés hatáskörébe tartozik. Javadalmazási Politika jóváhagyására 2021-ben nem került 

sor. 

2.3.1. A felügyelőbizottság ügyrendjében és munkatervében részletezi a bizottság működését, 

hatáskörét és feladatait, valamint azokat az ügyintézési szabályokat és folyamatokat is, 

amelyek szerint a felügyelőbizottság eljár. 
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Igen           Nem 

Magyarázat:  

2.4.1.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság előre meghatározott 

rendszeres gyakorisággal ülést tartott. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság ügyrendje szerint éves munkatervet 

készítenek, amelyben ki kell térni az adott időszak alatt megtartandó ülések számára, 

időpontjaira. az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 2021-ben az Nyrt.-vé válást követően 

egy-egy alkalommal tartott ülést személyes jelenléttel, azonban mindkét testület több 

alkalommal hozott döntést ülés tartása nélküli határozathozatallal. Ezen ülések nem előre 

meghatározott időpontokban történtek.  

2.4.1.2. Az igazgatóság / igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság ügyrendje rendelkezik az 

előre nem tervezhető ülések lebonyolításáról, az elektronikus hírközlő eszközök útján történő 

döntéshozatalról. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.4.2.1. A testületi tagok az adott testületi ülést legalább öt munkanappal megelőzően 

hozzáfértek az adott ülés előterjesztéseihez. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A testületek ügyrendje előírja, hogy az üléseket megelőzően a meghívóval együtt 

meg kell küldeni a szükséges előterjesztéseket és iratokat, ami alapján főszabály szerint a tagok 

legalább 5 munkanappal megelőzően megkapják az előterjesztéseket. A speciális szabályok 

szerint ülés tartása nélküli igazgatósági határozathozatalokat megelőzően előfordulhat, hogy 

kevesebb mint öt munkanap állt az igazgatósági tagok rendelkezésére az előterjesztések 

hozzáféréséhez. 

2.4.2.2. A társaság biztosította az ülések szabályszerű lefolyását és az ülésekről jegyzőkönyv 

készítését, az igazgatóság / igazgatótanács és a felügyelőbizottság dokumentációjának, 

határozatainak kezelését. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.4.3. Az ügyrendben szabályozásra kerül a nem testületi tagok testületi ülésen való 

rendszeres, illetve eseti részvétele. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 
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2.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács illetve a felügyelőbizottság tagjainak jelölése és 

megválasztása átlátható módon történt, a jelöltekre vonatkozó információk megfelelő időben 

a közgyűlést megelőzően nyilvánosságra kerültek. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.5.2. A testületek összetétele, létszáma megfelel az Ajánlások 2.5.2 pontjában meghatározott 

elveknek. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.5.3. A társaság gondoskodott arról, hogy az újonnan választott testületi tagok 

megismerhessék a társaság felépítését, működését, illetve a testületi tagként ellátandó 

feladataikat. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.6.1. Az igazgatótanács / felügyelőbizottság rendszeres időközönként (az éves felelős 

társaságirányítási jelentés elkészítésével kapcsolatban) a függetlenség megerősítését kérte 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság felügyelőbizottsága a tagjai függetlensége megerősítését még nem 

kérte, mivel az első Felelős Társaságirányítási Jelentés elkészítésére a 2021-es pénzügyi évet 

követően került sor. A Felügyelőbizottság ügyrendje ugyanakkor előírja, hogy a Felelős 

Társaságirányítási Jelentés elkészítésekor a Felügyelőbizottság nyilatkozatot kér a tagjaitól 

függetlenség megerősítéséről. 

2.6.2. A társaság tájékoztatást ad azokról az eszközökről, amelyek biztosítják, hogy az 

igazgatóság /igazgatótanács objektíven értékeli a menedzsment tevékenységét. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A menedzsment teljesítménye értékelésének módja, eszközei még nem kerültek 

kidolgozásra a 2021-es pénzügyi évben és a menedzsment teljesítményének értékelésére sem 

került sor, tekintettel arra, hogy teljesítményalapú javadalmazás sem történt. 

2.6.3. A társaság honlapján nyilvánosságra hozta az igazgatótanács / felügyelőbizottság 

függetlenségével kapcsolatos irányelveit, az alkalmazott függetlenségi kritériumokat. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Felügyelőbizottság függetlenségével kapcsolatos alapvető szabályokat a Ptk., a 

Társaság Alapszabálya, valamint a Felügyelőbizottság ügyrendje tartalmazza.  
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2.6.4. A társaság felügyelőbizottságának nincs olyan tagja, aki a jelölését megelőző öt évben a 

társaság igazgatóságában, illetve menedzsmentjében tisztséget töltött be, ide nem értve a 

munkavállalói részvétel biztosításának eseteit. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

2.7.1. Az igazgatóság / igazgatótanács tagja tájékoztatta az igazgatóságot / igazgatótanácsot 

(felügyelőbizottságot / auditbizottságot), ha a társaság (vagy bármely leányvállalata) valamely 

ügyletével kapcsolatban neki (illetve vele üzleti kapcsolatban álló személyeknek vagy 

hozzátartozójának) olyan jelentős személyes érdekeltsége állt fenn, amely miatt nem 

független. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

2.7.2. A testületi és menedzsment tagok (és a velük közeli kapcsolatban álló személyek), 

valamint a társaság (illetve leányvállalata) között létrejött ügyleteket, megbízásokat a társaság 

általános üzleti gyakorlata szerint, de az általános üzleti gyakorlathoz képest szigorúbb 

átláthatósági szabályok alapján bonyolították le, és kerültek jóváhagyásra. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Nem volt ilyen ügylet. 

2.7.3. A testületi tag tájékoztatta a felügyelőbizottságot / audit bizottságot (jelölőbizottságot), 

ha nem a cégcsoporthoz tartozó társaságnál kapott testületi tagságra, menedzsment 

tisztségre vonatkozó felkérést. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Ilyen felkérés nem történt 2021-ben. 

2.7.4. Az igazgatóság / igazgatótanács kialakította a társaságon belüli információáramlásra, a 

bennfentes információk kezelésére vonatkozó irányelveit, és felügyeli ezek betartását. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.8.1. A társaság kialakított egy független belső ellenőrzési funkciót, mely az audit bizottságnak 

/felügyelőbizottságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaságnál az Audit Bizottság elnöke felelős a belső ellenőrzésért is. 
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2.8.2. A belső ellenőrzés korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a vizsgálatokhoz szükséges 

minden információhoz. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaságnál a 2021-es pénzügyi évben nem működött elkülönült belső 

ellenőrzés. 

2.8.3. A részvényesek tájékoztatást kaptak a belső kontrollok rendszerének működéséről. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaságnál a 2021-es pénzügyi évben nem működött elkülönült belső kontroll 

rendszer. 

2.8.4. A társaság rendelkezik megfelelőség biztosítási (compliance) funkcióval. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaságnál megfelelésért felelős funkció kialakítására a Társaság szervezetének 

méretére tekintettel eddig nem került sor. 

2.8.5.1. Az igazgatóság / igazgatótanács, vagy az általa működtetett bizottság felelős a 

társaság teljes kockázatkezelésének felügyeletéért és irányításáért. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 

2.8.5.2. A társaság megfelelő szerve és a közgyűlés tájékoztatást kapott a kockázatkezelési 

eljárások hatékonyságáról. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaságnál kockázatkezelési eljárások hatékonyságának értékelésére a 

Társaság szervezetének méretére tekintettel eddig nem került sor. 

2.8.6. Az igazgatóság/igazgatótanács az érintett területek bevonásával kidolgozta az ágazati 

és társasági sajátosságoknak megfelelő kockázatkezelési alapelveket. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság a szervezetének méretére tekintettel egyelőre nem rendelkezik 

kockázatkezelési alapelvekkel. 

2.8.7. Az igazgatóság / igazgatótanács megfogalmazta a belső kontrollok rendszerével 

kapcsolatos elveket, amelyek biztosítják a társaság tevékenységét érintő kockázatok kezelését, 

ellenőrzését, valamint a társaság kitűzött teljesítmény- és nyereségcéljainak elérését. 

Igen           Nem 
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Magyarázat: A Társaság a szervezetének méretére tekintettel egyelőre nem rendelkezik belső 

kontrollok rendszerével kapcsolatos alapelvekkel. 

2.8.8. A belső kontroll rendszerek funkciói legalább egyszer beszámoltak az arra jogosult 

testületnek a belső kontroll mechanizmusok és a társaságirányítási funkciók működéséről. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaságnál a 2021-es pénzügyi évben a Társaság szervezetének méretére 

tekintettel nem működött belső kontroll rendszer. 

2.9.2. Az igazgatóság / igazgatótanács a pénzügyi beszámolót megtárgyaló üléseire 

tanácskozási joggal meghívta a társaság könyvvizsgálóját. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A 2021-es évben a 2020-as pénzügyi beszámoló megtárgyalásakor még Zrt. volt 

a Társaság, így nem került sor a könyvvizsgáló meghívására. 2022-ben a 2021-es pénzügyi 

beszámoló Igazgatóság általi megtárgyalására a Könyvvizsgáló is meghívást kapott. 

XX. Javaslatoknak való megfelelés szintje 

1.1.3. A társaság alapszabálya lehetőséget ad arra, hogy a részvényes szavazati jogát 

távollétében is gyakorolhassa. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.2.4. A társaság a részvényesek által kezdeményezett közgyűlés helyszínét és időpontját a 

kezdeményező részvényesek indítványának figyelembevételével határozta meg. 

Igen           Nem 

Magyarázat: Nem érkezett részvényesi indítvány a közgyűlés helyszínére. 

1.2.5. A társaság által alkalmazott szavazati eljárás biztosítja a szavazás eredményének 

egyértelmű, világos és gyors megállapítását, elektronikus szavazás esetén annak hitelességét, 

megbízhatóságát. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.3.1.1. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság a közgyűlésen képviseltette 

magát. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  
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1.3.1.2. Az igazgatóság/ igazgatótanács és a felügyelőbizottság esetleges távolmaradásáról a 

közgyűlés elnöke még a napirendi pontok érdemi tárgyalása előtt megfelelő tájékoztatást 

adott. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.3.2.1. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein az igazgatóság/ 

igazgatótanács elnökének kezdeményezésére bármely személy hozzászólási és véleményezési 

jogkörrel meghívást kaphasson, ha vélelmezik, hogy e személy jelenléte és véleménye 

szükséges, illetve elősegíti a részvényesek tájékoztatását, a közgyűlési döntések meghozatalát. 

Igen           Nem 

Magyarázat:  

1.3.2.2. A társaság alapszabálya nem korlátozza, hogy a társaság közgyűlésein a társaság 

napirendi pontok kiegészítését kérő részvényeseinek kezdeményezésére bármely személy 

hozzászólási és véleményezési jogkörrel meghívást kaphasson. 

Igen            Nem 

Magyarázat:  

1.3.6. A társaság számviteli törvény szerinti éves beszámolója a részvényesek számára rövid, 

közérthető és szemléletes összefoglalót tartalmaz, amely magában foglalja a társaság éves 

működésével kapcsolatos lényeges információkat. 

Igen           Nem 

Magyarázat: 2021-ben a Társaságnak még nem kellett éves beszámolót készítenie a 2020-as 

évre vonatkozóan. A 2022-es évben a Társaság a 2021-es évre vonatkozóan az éves 

beszámolójában rövid, közérthető és szemléletes összefoglalót készít a részvényesek számára 

a Társaság éves működésével kapcsolatos lényeges információkkal. 

1.4.1. A társaság az 1.4.1. pontban foglaltak szerint 10 munkanapon belül kifizette azon 

részvényesei számára az osztalékot, akik ehhez minden szükséges információt, illetve 

dokumentumot megadtak. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság 2021-ben, a 2020-as pénzügyi év után nem fizetett osztalékot.,  

1.6.11. A társaság a tájékoztatásait az 1.6.11 pont rendelkezéseinek megfelelően angol nyelven 

is közzétette. 

Igen           Nem 
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Magyarázat: A BÉT Xtend-en nem kötelező a Társaság 1.6.11 tájékoztatásainak angol nyelven 

történő közzététele. 

1.6.12. A társaság rendszeresen, de legalább negyedévente tájékoztatta befektetőit 

működéséről, pénzügyi és vagyoni helyzetéről. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A BÉT Xtend Üzletszabályzata szerint a Társaság negyedéves befektetői 

tájékoztatásra a Társaság működéséről, valamint pénzügyi és vagyoni helyzetéről nem köteles. 

2.9.1. A társaság rendelkezik a külső tanácsadó(k), valamint ezek kiszervezett szolgáltatásainak 

az igénybevétele esetén követendő belső eljárásokról. 

Igen           Nem 

Magyarázat: A Társaság kis számú külső szolgáltatót vesz igénybe, így a vonatkozó szabályozás 

kialakítására eddig nem volt szükség. 
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PREAMBULUM 

 

A NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1034 Budapest, Tímár utca 20.) 

(a továbbiakban: NAP Nyrt. vagy Társaság) Igazgatósága, Felügyelőbizottsága, Audit 

Bizottsága tagjainak, vezető állású munkavállalóinak és egyéb, a jelen javadalmazási politika 

(a továbbiakban: „Javadalmazási Politika”) hatálya alá tartozó munkavállalóinak teljesítmény-

értékelése, valamint részükre javadalmazás kifizetése a Javadalmazási Politikában foglaltak 

szerint történik.  

 

A Javadalmazási Politikában foglaltak a Társaság folyamatos fejlődését és növekedését szem 

előtt tartva kerültek kialakításra. 

 

A Javadalmazási Politika a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes 

törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvénynek (a 

továbbiakban: „SRD törvény”) megfelelően és a fenti célokkal összhangban készült.  

 

A Javadalmazási Politikát a Társaság Igazgatósága a 21/2022. számú igazgatósági határozattal 

fogadta el, a Társaság Felügyelőbizottsága pedig a 9/2022. számú felügyelőbizottsági 

határozattal a Társaság Közgyűlése számára a véleménynyilvánító szavazás során elfogadásra 

javasolta. A Társaság Közgyűlése 2022. április 25.-én a Ptk. 3:268. § (2) bekezdés szerinti 

véleménynyilvánító szavazáson a [...]/2022. [...]. számú határozatával jóváhagyólag elfogadta. 

 

I. A Javadalmazási Politika célja 

 

1. A NAP Nyrt. a magyar photovoltaikus megújuló energiatermelés dinamikusan növekvő 

vállalata, amely hosszú távú befektetésein keresztül értéket teremt a befektetőinek, 

valamint hozzájárul a hazai közép- és hosszú távú megújuló energia stratégia 

megvalósulásához. 

 

2. A NAP Nyrt. részvényei 2021 októberétől a BÉT Xtend piacán regisztrált és kereskedett 

részvények. A Társaság pénzügyi és szakmai eredményei a nyilvános működésre vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvánosak. 

 

3. A Javadalmazási Politika célja, hogy a hatálya alá tartozó személyeknek a Társaság üzleti 

eredményeinek elérésében való közreműködését, teljesítményét a Társaság 

jövedelmezőségi képességének megfelelően ösztönözze és elismerje. A Javadalmazási 

Politika célja továbbá, hogy hozzájáruljon a Társaság üzleti stratégiájához, hosszú távú 

érdekeihez és fenntarthatóságához. 

 

II. A Javadalmazási Politika személyi hatálya 

 

4. A Javadalmazási Politika a Társaságnál az alábbi tisztségeket, illetve pozíciókat betöltő 

mindenkori személyekre terjed ki: 

a) az Igazgatóság tagjaira, 

b) a Felügyelőbizottság tagjaira, 

c) az Audit Bizottság tagjaira, 
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d) a Vezérigazgatóra, valamint a Pénzügyi igazgatói és az Operációs igazgatói pozíciót 

betöltő munkavállalókra. 

 

5. A Társaság az Igazgatósága, Felügyelőbizottsága bármely tagja és a Vezérigazgatója és a 

Vezérigazgató helyettese részére csak a Javadalmazási Politika alapján fizethet ki 

javadalmazást. 

 

III. A javadalmazási rendszer elemei 

 

6. A javadalmazási rendszer elemei a III. pontban meghatározott tisztségek szerint kerülnek 

bemutatásra, függetlenül attól, hogy tisztséget betöltő személy rendelkezik-e más, a 

Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó tisztséggel. 

 

III.1. Igazgatósági tagok javadalmazása 

 

7. Az Igazgatóság a NAP Nyrt. ügyvezető szerve, hatáskörébe tartozik a Társaság irányításával 

összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy az 

Alapszabály alapján nem tartoznak a Közgyűlés vagy más társasági szerv kizárólagos 

hatáskörébe. 

 

8. A Javadalmazási Politika alapján a Társaság által az Igazgatóság tagjai részére a Társaság 

Igazgatóságának tagjaként járó (beleértve az Igazgatóság elnöki tisztségének ellátásáért 

járó), a Társaság érdekében végzett tevékenységért járó javadalmazás a Társaság és az 

Igazgatóság tagja közötti megbízási jogviszonyon alapul. 

 

9. Az Igazgatóság tagjának megbízatása a Közgyűlés által történő megválasztását követően 

a megbízás elfogadásától számított 3 (három) év határozott időre szól.  

 

10. A megbízás megszűnhet az alábbi esetekben: 

a) a határozott idejű megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) az Igazgatóság tagjának halálával; 

e) az Igazgatóság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f) az Igazgatóság tagjával szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

11. Az igazgatósági tag a megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik 

igazgatósági tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha 

a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) 

napon válik hatályossá. 

 

12. Az Igazgatóság tagja a javadalmazásra, vagy annak arányos részére a megbízás kezdő 

időpontjától a megbízás megszűnéséig jogosult, függetlenül a megbízás megszűnésének 

okától. 
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13. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása fix összegű tiszteletdíjból áll, a javadalmazásnak 

nincs változó összetevője. Az Igazgatóság tagjai a Társaságtól e jogviszonyukra tekintettel 

egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem részesülnek. A tiszteletdíj 

összegére az Igazgatóság tesz a Társaság Közgyűlésének javaslatot, amiről a Közgyűlés 

határoz. A tiszteletdíj javasolt összege bruttó 150.000 forint / hónap / Igazgatósági tag.  

 

14. Az Igazgatóság tagjai önként lemondhatnak a tiszteletdíjról, mely esetben a Társaság a 

tiszteletdíj összegét kizárólag a társadalmi felelősségvállalást megvalósító céljainak 

eléréséhez jogosult felhasználni. 

 

15. Az Igazgatóság tagjai az igazgatósági tagi jogviszony megszűnésére tekintettel, azzal 

összefüggésben nem jogosultak semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, 

végkielégítésre, díjazásra. 

 

16. Az Igazgatóság tagjai nem részesülnek juttatásban a Társaság közreműködésében 

semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben. 

 

17. Az Igazgatóság tagjainak járó díjazásról való döntés a NAP Nyrt. Közgyűlésének 

kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

III.2. Felügyelőbizottsági tagok javadalmazása 

 

18. A Társaság Felügyelőbizottsága (Felügyelőbizottság) felügyeli az Igazgatóság működését, 

a jogszabályok, a Közgyűlés által hozott határozatok és döntések végrehajtását, és a 

Társaság üzleti tevékenységét.  

 

19. A Társaság által a Felügyelőbizottság tagjai részére a Társaság Felügyelőbizottságának 

tagjaként járó (beleértve a Felügyelőbizottság elnöki tisztségének ellátásáért járó) 

javadalmazás a Társaság és a Felügyelőbizottság tagja közötti megbízási jogviszonyon 

alapul. 

 

20. A Felügyelőbizottság tagjának megbízatása a Közgyűlés által történő megválasztását 

követően a megbízás elfogadásától számított 3 (három) év határozott időre szól.  

 

21. A Felügyelőbizottság tagjának megbízása megszűnhet az alábbi esetekben: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a felügyelőbizottsági tag halálával; 

f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 

g) a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 
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22. A Közgyűlés a Felügyelőbizottság tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A 

Felügyelőbizottság tagja megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Igazgatósághoz 

intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt 

megkívánja, a lemondás a Felügyelőbizottság tagjának kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) 

napon válik hatályossá. 

 

23. A Felügyelőbizottság tagja a javadalmazásra, vagy annak arányos részére a megbízás 

kezdő időpontjától a megbízás megszűnéséig jogosult, függetlenül a megbízás 

megszűnésének okától. 

 

24. A Felügyelőbizottság tagjainak javadalmazása fix összegű tiszteletdíjból áll, a 

javadalmazásnak nincs változó összetevője. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaságtól e 

jogviszonyukra tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban vagy juttatásban nem 

részesülnek. A tiszteletdíj összegére az Igazgatóság tesz a Társaság Közgyűlésének 

javaslatot, amiről a Közgyűlés határoz. A tiszteletdíj javasolt összege bruttó 100.000 forint 

/ hónap / felügyelőbizottsági tag.  

 

25. A Felügyelőbizottság tagja önként lemondhat a tiszteletdíjról, mely esetben a Társaság a 

tiszteletdíj összegét kizárólag a társadalmi felelősségvállalást megvalósító céljainak 

eléréséhez jogosult felhasználni. 

 

26. A Felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottsági tagi jogviszony megszűnésére tekintettel, 

azzal összefüggésben nem jogosultak semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, 

végkielégítésre, díjazásra. 

 

27. A Felügyelőbizottság azon tagja, aki egyidejűleg a Társaság Audit Bizottságának is tagja, 

az audit bizottsági és a felügyelőbizottsági tagságára tekintettel járó javadalmazásban 

egyaránt részesül. 

 

28. A Felügyelőbizottság tagjai a Társaság közreműködésében nem részesülnek juttatásban 

semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben. 

 

29. A Társaság felügyelőbizottsági tagjainak járó díjazásról való döntés a NAP Nyrt. 

Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik.  

 

III.3. Audit bizottsági tagok javadalmazása 

 

30. Az Audit Bizottság segíti a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszámolórendszer 

ellenőrzésében, az Állandó Könyvvizsgáló kiválasztásában és az Állandó Könyvvizsgálóval 

való együttműködésben.  

 

31. A Javadalmazási Politika alapján a Társaság által az Audit Bizottság tagjai részére a Társaság 

Audit Bizottsága tagjaként járó (beleértve az Audit Bizottság elnöki tisztségének ellátásáért 

járó) javadalmazás a Társaság és az Audit Bizottság tagja közötti megbízási jogviszonyon 

alapul. 
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32. Az Audit Bizottság tagjának megbízatása a Közgyűlés által történő megválasztását 

követően a megbízás elfogadásától számított 3 (három) év határozott időre szól.  

 

33. Az Audit Bizottság tagjának megbízása megszűnik az alábbi esetekben:  

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, ideértve a 

függetlenség megszűnését is; 

g) a felügyelőbizottsági tagság megszűnésével. 

 

34. A Közgyűlés az Audit Bizottság tagját e tisztségéből bármikor, indokolás nélkül 

visszahívhatja. Az Audit Bizottság tagja e megbízatásáról a Társasághoz címzett, az 

Igazgatósághoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

 

35. Az Audit Bizottság tagja a javadalmazásra, vagy annak arányos részére a megbízás kezdő 

időpontjától a megbízás megszűnéséig jogosult, függetlenül a megbízás megszűnésének 

okától. 

 

36. Az Audit Bizottság tagjainak javadalmazása fix összegű tiszteletdíjból áll, a 

javadalmazásnak nincs változó összetevője. Az Audit Bizottság tagjai a Társaságtól e 

jogviszonyukra tekintettel egyéb javadalmazásban, jutalomban, vagy juttatásban nem 

részesülnek. A tiszteletdíj összegére az Igazgatóság tesz javaslatot, amiről a Közgyűlés 

határoz. A tiszteletdíj javasolt összege bruttó 100.000 forint / hónap / audit bizottsági.  

 

37. Az Audit Bizottság azon tagja, aki egyidejűleg a Társaság Felügyelőbizottságának is tagja, 

az audit bizottsági és a felügyelőbizottsági tagságára tekintettel járó javadalmazásban 

egyaránt részesül. 

 

38. Az Audit Bizottság tagja önként lemondhat a tiszteletdíjról, mely esetben a Társaság a 

tiszteletdíj összegét kizárólag a társadalmi felelősségvállalást megvalósító céljainak 

eléréséhez jogosult felhasználni. 

 

39. Az Audit Bizottság tagjai az audit bizottsági tagi jogviszony megszűnésére tekintettel, azzal 

összefüggésben nem jogosultak semmilyen pénzügyi kompenzációra, kifizetésre, 

végkielégítésre, díjazásra. 

 

40. Az Audit Bizottság tagjai a Társaság közreműködésében nem részesülnek juttatásban 

semmilyen kiegészítő nyugdíj- vagy korengedményes nyugdíjazási rendszerben. 

 

41. A Társaság Audit Bizottsága tagjainak járó díjazásról való döntés a NAP Nyrt. 

Közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
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III.4. A vezető állású munkavállalók és az Operációs Igazgató javadalmazása 

 

III.4.1. Általános rendelkezések 

 

42. A Társaság vezető állású munkavállalói az alábbi pozíciókat betöltő személyek: 

a) a Vezérigazgató, 

b) a Pénzügyi Igazgató. 

 

43. A Javadalmazási Politika alapján a Társaság által a Társaság vezető állású munkavállalói, 

valamint az Operációs Igazgató részére juttatandó javadalmazás a Társaság és a vezető 

állású munkavállaló, valamint a Társaság és az Operációs Igazgató közötti munkaviszonyon 

alapul.  

 

44. A vezető állású munkavállalók felett a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága 

gyakorolja. Az Operációs Igazgató felett a munkáltatói jogokat a Társaság Vezérigazgatója 

gyakorolja. 

 

45. A Társaság és a vezető állású munkavállaló, valamint a Társaság és az Operációs Igazgató 

közötti munkaszerződés határozatlan időre szól. A munkaszerződés felmondására és a 

felmondási időre a munka törvénykönyvéről szóló 2021. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 

szabályai irányadók. 

 

46. A munkaviszony megszűnése esetén a munkavállaló a felmondási időre távolléti díjra, 

továbbá az Mt. szerint járó végkielégítésre jogosult, valamint a munkaszerződésben 

meghatározott esetekben egyedi mértékű juttatásra lehet jogosult. A munkavállaló a 

munkaszerződés megszűnését követő 3 hónapon belül nem létesíthet a munkaszerződése 

szerinti vagy azzal lényegében megegyező beosztású munkaviszonyt, illetve 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt a Társaság versenytársánál. Erre az időtartamra 

a munkavállaló a munkaviszony megszűnését megelőző bruttó 3 havi alapbére 100 %-nak 

megfelelő összegre jogosult. 

 

47. A Társaság vezető állású munkavállalói és Operációs Igazgatója a Társaság 

közreműködésében nem részesülnek juttatásban semmilyen kiegészítő nyugdíj vagy 

korengedményes nyugdíjazási rendszerben.  

 

48. A vezető állású munkavállalók és az Operációs Igazgató javadalmazásának elemei: 

a) éves alapbér, 

b) éves ösztönző prémium, 

c) eseti jellegű jutalom, 

d) hosszú távú ösztönzési rendszer. 
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III.4.1. Éves alapbér 

 

49. Az éves alapbér a vezető állású munkavállaló, illetve az Operációs Igazgató 

munkaszerződése alapján járó, rögzített, havi alapbérének éves összege. 

 

50. Az alapbér mértéke a vezető állású munkavállaló, valamint az Operációs Igazgató által 

betöltött munkakör, a munkavállaló tapasztalata és szakmai tudása alapján kerül 

meghatározásra. 

 

III.4.2. Éves ösztönző (prémium) 

 

51. A javadalmazás változó összetevője az éves ösztönző (prémium).  

 

52. Éves ösztönző (prémium) a Társaság és a vezető állású munkavállaló, valamint az Operációs 

Igazgató egyéni teljesítménye függvényében kerülhet meghatározásra és kifizetésre a 

vezető állású munkavállaló, valamint az Operációs Igazgató részére.  

 

53. Az éves ösztönző (prémium) odaítélésére pénzügyi és nem pénzügyi mutatók együttese 

alapján kerülhet sor. A vezető állású munkavállalók és az Operációs Igazgató munkája és 

egyéni teljesítménye befolyásolja a Társaság eredményességét és sikerességét a Társaság 

éves pénzügyi eredményét, a Társaság által adott pénzügyi évben lefolytatott sikeres 

vállalatfelvásárlásokat, a naperőmű kapacitás növekedését és a Társaság által adott 

pénzügyi évben lefolytatott tőkebevonást illetően. A vezető állású munkavállalók és az 

Operációs Igazgató nem pénzügyi teljesítménymutatókért is felelősek. A Társaság nem 

pénzügyi céljai között szerepelhetnek társadalmi felelősségvállalással, fenntartható 

fejlődéssel kapcsolatos kritériumok is, amelyeket az Igazgatóság minden évben 

meghatároz. 

 

54. A Vezérigazgató teljesítményértékelésére az Igazgatóság Elnöke tesz javaslatot, amelyet 

az Igazgatóság hagy jóvá. Az éves ösztönző (prémium) összegének meghatározása a 

teljesítményértékelés alapján történik. A többi vezető állású munkavállaló 

teljesítményértékelésére a Vezérigazgató tesz javaslatot, és azt az Igazgatóság hagyja jóvá. 

Az Operációs Igazgató teljesítményértékelése és az éves ösztönző (prémium) 

meghatározása a Vezérigazgató feladata.  

 

55. A pénzügyi teljesítménykritériumok kiértékelése a Társaság egész éves pénzügyi 

eredményei, a lebonyolított vállalatfelvásárlások, tőkebevonások, egyéb a Társaság 

eredményes működését és növekedését elősegítő projektek volumene alapján történik.  

 

56. A prémium összege éves szinten nem haladhatja meg az adott munkavállaló éves bruttó 

alapbérének 50%-át. 

 

57. Az éves ösztönző (prémium) kifizetésére vonatkozóan nincs halasztott kifizetési időszak.  

 

58. A munkáltatói jogok gyakorlója határozza meg az éves ösztönző odaítélésének az adott 

munkavállalóval szembeni konkrét kritériumait és értékeli azok teljesítését. 
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59. A Társaság jogosult a munkavállaló részére kifizetett éves ösztönzőt (prémiumot) 

visszakövetelni. 

 

III.4.3. Eseti jellegű jutalom 

 

60. A javadalmazás változó összetevője az eseti jellegű jutalom. 

 

61. A Társaság a Javadalmazási Politika által meghatározott társasági célok teljesüléséhez 

kiemelkedően hozzájáruló teljesítmény elismeréséként a munkavállalónak eseti jellegű 

jutalmat adhat.  

 

62. Az eseti jellegű jutalom odaítélésére pénzügyi és nem pénzügyi mutatók együttese alapján 

kerülhet sor. A vezető állású munkavállalók és az Operációs Igazgató munkája és egyéni 

teljesítménye befolyásolja a Társaság eredményességét és sikerességét a Társaság éves 

pénzügyi eredményét, a Társaság által adott pénzügyi évben lefolytatott sikeres 

vállalatfelvásárlásokat, a naperőmű kapacitás növekedését és a Társaság által adott 

pénzügyi évben lefolytatott tőkebevonást illetően. A vezető állású munkavállalók és az 

Operációs Igazgató munkája és egyéni teljesítménye a nem pénzügyi 

teljesítménymutatókért is felelős. A Társaság nem pénzügyi céljai között szerepelhetnek 

társadalmi felelősségvállalással, fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kritériumok is, 

amelyeket az Igazgatóság minden évben meghatároz.  

 

63. A Vezérigazgató teljesítményértékelésére az Igazgatóság Elnöke tesz javaslatot, amelyet 

az Igazgatóság hagy jóvá. Az eseti jellegű jutalom összegének meghatározása a 

teljesítményértékelés alapján történik. A többi vezető állású munkavállaló 

teljesítményértékelésére a Vezérigazgató tesz javaslatot, és azt az Igazgatóság hagyja 

jóvá. Az Operációs Igazgató teljesítményértékelése és az éves ösztönző (prémium) 

meghatározása a Vezérigazgató feladata.  

 

64. A pénzügyi teljesítménykritériumok kiértékelése a Társaság számára jelentős, a Társaság 

növekedését elősegítő projekt volumene, vagy a Társaság növekedése, eredményes 

működése szempontjából jelentős, éven belüli időszak teljesítményének értékelése 

alapján történik. 

 

65. Az egy fő vezető állású munkavállaló részére kifizethető eseti jellegű jutalom összege éves 

szinten nem haladhatja meg az éves bruttó alapbér 25%-át. 

 

66. Az eseti jellegű jutalom kifizetésére vonatkozóan nincs halasztott kifizetési időszak.  

 

67. A munkáltatói jogok gyakorlója határozza meg az eseti jellegű jutalom adott 

munkavállalóval szembeni konkrét kritériumait és értékeli azok teljesítését. 

 

68. A Társaság jogosult a munkavállaló részére kifizetett eseti jellegű jutalmat visszakövetelni. 
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III.4.4. Hosszú távú ösztönzési rendszer 

 

69. A hosszú távú ösztönzési rendszer célja, hogy a vezető állású munkavállalók, valamint az 

Operációs Igazgató teljesítményét ösztönözze a Társaság teljesítményének és 

hatékonyságának jövőbeli javulása érdekében.  

 

70. A Társaság 2022-ben Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program (továbbiakban: MRP) 

indítását tervezi.  

 

71. A vezető állású munkavállalók, az Operációs Igazgató, valamint az MRP szervezet 

alapszabálya hatálya alá tartozó munkavállalók hosszú távú ösztönzési rendszerből 

származó juttatásai az MRP rendelkezési szerint kerülnek kifizetésre.  

 

72. A hosszú távú ösztönzési rendszer irányelveit a Társaság Közgyűlésének a Társaság hosszú 

távú ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról szóló határozata rögzíti. A hosszú 

távú ösztönzési rendszer további részletei az MRP szervezet alapszabályában és MRP 

javadalmazási politikájában kerülnek meghatározásra.  

 

III.4.5. Egyéb juttatások 

 

73. A Társaság az egyéb juttatási elemeket a költséghatékonysági szempontok 

figyelembevételével alakítja ki. Ennek keretében a munkavállalók Cafetéria szabályzatban 

meghatározott, béren kívüli – egyéni választáson alapuló – bruttó juttatási csomagra 

jogosultak.  

 

74. A munkavállalók jogosultak a Társaság által biztosított telekommunikációs szolgáltatás 

céges és magáncélú használatára; munkavégzéssel összefüggésben képzéseken, 

konferenciákon való részvételre. 

 

75. A munkavállalók költségtérítést jogosultak igénybe venni utazási, szállás, étkezési és egyéb 

juttatásra, amelyek jogszerűen merültek fel a Társaság érdekében végzett feladatok során. 

 

76. Az egyéb juttatások a munkavállaló teljes éves javadalmazásának maximum 10%-át teheti 

ki. 

 

IV. Záró rendelkezések 

 

77. A Javadalmazási Politika a Társaság üzleti stratégiájával, hosszú távú céljaival és 

fenntarthatósági törekvéseivel összhangban készült.  

 

78. A Javadalmazási Politikát a Vezérigazgató készíti elő és terjeszti elő a Társaság 

Igazgatósága részére. Az Igazgatóság által elfogadott Javadalmazási Politikát az 

Igazgatóság a Közgyűlés elé terjeszti véleménynyilvánító szavazás céljából. 

 

79. A Javadalmazási Politikával kapcsolatos véleménynyilvánító közgyűlési szavazást - a 

Javadalmazási Politika elutasítása esetén az ismételt szavazást - követően a Javadalmazási 
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Politikát a Társaság a honlapján haladéktalanul nyilvánosságra hozza, a szavazás dátumával 

és eredményével együtt.  

 

80. Ha a Közgyűlés elutasítja a javasolt Javadalmazási Politikát, akkor a Társaságnak az 

átdolgozott Javadalmazási Politikát újbóli véleménynyilvánító szavazás céljából a 

következő Közgyűlésen kell előterjesztenie. 

 

81. A Javadalmazási Politikát jelentős változása esetén, de legalább négyévente a Társaság 

Közgyűlése elé kell terjeszteni véleménynyilvánító szavazásra. 

 

82. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik a döntés a Társaság igazgatósági tagjai és vezető állású 

munkavállalói hosszú távú díjazása és ösztönzési rendszere irányelveinek megállapításáról. 

A Társaság igazgatósági tagjai és vezető állású munkavállalói hosszú távú díjazásának és 

ösztönzési rendszere irányelveinek módosításáról szóló döntés szintén a Közgyűlés 

hatáskörébe tartozik. 

 

83. A vezető állású munkavállaló javadalmazására vonatkozó egyedi döntések 

meghozatalában nem vehet részt a döntés meghozatalában érintett vezető állású 

munkavállaló.  

 

84. A Társaság igazgatósági, felügyelőbizottsági, audit bizottsági tagjai és vezető állású 

munkavállalói és az Operációs Igazgató javadalmazására vonatkozó egyedi döntések 

előterjesztése és a döntések elfogadása az alábbiak szerint történik:  

 

 Előterjesztés Döntés 

Igazgatósági tag Igazgatóság Közgyűlés 

Felügyelőbizottsági tag Igazgatóság Közgyűlés 

Audit bizottsági tag Igazgatóság Közgyűlés 

Vezérigazgató Igazgatóság elnöke Igazgatóság 

Pénzügyi Igazgató Vezérigazgató Igazgatóság 

Operációs Igazgató Vezérigazgató Vezérigazgató 

 

Jelen Javadalmazási politika 2022. május 1.-én, de legkorábban a Társaság Közgyűlése általi 

jóváhagyás napján lép hatályba.  

 

Budapest, 2022. március 28. 

 

 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

Vadas László 

az Igazgatóság elnöke 

Gál Tamás 

az Igazgatóság tagja 

Palkó György 

az Igazgatóság tagja 

 

 

_____________________________ _____________________________ _____________________________ 

Földvári Gábor 

az Igazgatóság tagja 

Szoboszlai Beáta 

az Igazgatóság tagja 

Telc Ede 

az Igazgatóság tagja 

 

NAP Nyrt. 



10. számú melléklet Részvények száma, szavazati jogok aránya összesítése 

 



 

 

 

NAP Nyrt., 1034 Budapest, Tímár utca 20.                         info@nap.solar                               nap.solar 

 

 

  

 

A Társaság alaptőkéjének összetétele 2022. április 3.-án: 

Részvénysorozat Névérték 

(Ft/db) 

Kibocsátott 

darabszám (db) 

Össznévérték 

(Ft) 

Törzsrészvény (NAP törzs-

részvény) ISIN: HU0000180765 

1 000 5 947 343 5 947 343 000 

Alaptőke összesen   5 947 343 5 947 343 000 

 

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. április 3.-án: 

Részvénysorozat Kibocsátott 

darabszám 

(db) 

Saját 

részvény 

szám (db) 

Szavazati 

jogra 

jogosító 

részvények 

(db) 

Szavazati 

Jog 

(részvény/

db) 

Összes 

szavazati 

jog 

Törzsrészvény (NAP törzs-

részvény) ISIN: HU0000180765 

5 947 343 0 5 947 343 1 5 947 343 

Összesen 5 947 343 0 5 947 343 1 5 947 343 

 

 

 

mailto:Info@nap.solar


11. számú melléklet Képviselő útján történő szavazáshoz használandó 

meghatalmazás mintája 

 



Képviselő útján történő szavazáshoz használandó meghatalmazás minta 

 

Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz 

 

MEGHATALMAZÁS  

[minta természetes személy részvényesek részére]  

Alulírott, [meghatalmazó neve] (születési hely és idő: [meghatalmazó születési helye és ideje]; 

anyja születési neve: [meghatalmazó anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazó lakcíme]), 

mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával 

meghatalmazom [meghatalmazott neve]-t, (születési hely és idő: [meghatalmazott születési 

helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott anyja születési neve]; lakcím: 

[meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a továbbiakban: Meghatalmazott), hogy 

a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20.; 

nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) a 

2022. április 25. napján 11.00 órára összehívott éves rendes közgyűlésén (a továbbiakban: 

Közgyűlés) engem képviseljen, és ennek körében valamennyi engem megillető részvényesi jog 

– különösen, de nem kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a nevemben és 

helyettem teljes jogkörrel eljárjon.  

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. április 29. 

napján 11.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt 

Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak 

folyatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés 

berekesztésének napja végéig érvényes.  

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.  

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]  

[meghatalmazó saját kezű aláírása] 

_____________________________ 

[meghatalmazó neve] 

Meghatalmazó 

 

A tanú saját kezű aláírása:  

______________________________________________ 

 A tanú saját kezű aláírása:  

______________________________________________ 

A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:  

______________________________________________ 

 A tanú viselt neve saját kezűleg olvashatóan írva:  

 

______________________________________________ 

A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:  

______________________________________________ 

 A tanú lakcíme saját kezűleg olvashatóan írva:  

______________________________________________ 
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Meghatalmazás minta képviselő útján történő szavazáshoz 

 

MEGHATALMAZÁS  

[minta nem természetes személy részvényesek részére]  

Alulírott, [meghatalmazó cégneve], cégjegyzékszáma: [meghatalmazó cégjegyzékszáma] 

székhelye: [meghatalmazó székhelye], mint meghatalmazó részvényes (a továbbiakban: 

Meghatalmazó) a jelen okirat aláírásával meghatalmazza [meghatalmazott neve]-t, (születési 

hely és idő: [meghatalmazott születési helye és ideje]; anyja születési neve: [meghatalmazott 

anyja születési neve]; lakcím: [meghatalmazott lakcíme]), mint meghatalmazottat (a 

továbbiakban: Meghatalmazott), hogy a NAP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-141019) 2022. április 25. napján 11.00 órára összehívott 

éves rendes közgyűlésén (a továbbiakban: Közgyűlés) a Meghatalmazót képviselje, és ennek 

körében valamennyi, a Meghatalmazót megillető részvényesi jog – különösen, de nem 

kizárólagosan a szavazati jog – gyakorlása során a Meghatalmazó nevében és helyette teljes 

jogkörrel eljárjon.  

Jelen meghatalmazás hatálya a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a 2022. április 29. 

napján 11.00 órára összehívott megismételt közgyűlésre (a továbbiakban: Megismételt 

Közgyűlés), továbbá a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés felfüggesztése esetén annak 

folyatására is kiterjed. Jelen meghatalmazás a Közgyűlés, vagy Megismételt Közgyűlés 

berekesztésének napja végéig érvényes.  

A jelen meghatalmazásra a magyar jog rendelkezései irányadóak.  

Kelt: [meghatalmazás aláírásának helye és időpontja]  

 

[meghatalmazó cégszerű aláírása] 

_____________________________ 

[aláíró(k) neve] 

Meghatalmazó 

 


