
Tisztelt Részvényesek!

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2012. április 27-n 10.00 órakor
tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

1. napirendi pont

Határozati javaslat:

A közgyűlés ………..számú igen szavazattal (alaptőke …….%), ……… számú nem szavazattal
(alaptőke ……. %) és ……. számú tartózkodás mellett (alaptőke …. %) elfogadta az Igazgatóság
beszámolóját a 2011. üzleti évről, a cég üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról és vagyoni
helyzetéről.



2. napirendi pont

A Pannon Váltó Nyrt Igazgatósága által elfogadásra javasolt számviteli törvény szerinti 2011. évi
egyedi éves beszámolójának főbb adatai:

Befektetett eszközök
2 572 123

Immateriális javak 0

Tárgyi eszközök 831 019

Befektetett pénzügyi eszközök 1 741 104

Forgóeszközök
326 462

Készletek    0

Követelések 130 210

Értékpapírok 195 929

Pénzeszközök 323

Aktív időbeli elhatárolások
52 873

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2 951 458

Saját tőke
2 185 480

Jegyzett tőke 1 750 000

Tőketartalék 343 818

Eredménytartalék -33 068

Lekötött tartalék 179 947

Mérleg szerinti eredmény -55 217



Céltartalékok
0

Kötelezettségek
762 978

Hosszú lejáratú kötelezettségek
0

Rövid lejáratú kötelezettségek
762 978

Passzív időbeli elhatárolások
3 000

FORRÁSOK  ÖSSZESEN 2 951 458

Üzleti eredmény -32 055

Pénzügyi műveletek eredménye -23 162

Szokásos vállalkozási eredmény -55 217

Rendkívüli eredmény 0

Adózás előtti eredmény
-55 217

Adózott eredmény -55 217

Mérleg szerinti eredmény
-55 217

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2011. december 31-re készített
beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2011. december 31-re készített számviteli törvény szerinti
beszámolójához korlátozás nélküli a könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok

A közgyűlés ……… számú igen szavazattal (alaptőke …………%), …….. számú nem szavazattal
(alaptőke ….. %) és …. számú tartózkodás mellett (alaptőke …… %) elfogadta a Felügyelő
Bizottság jelentését a társaság 2011. évi tevékenységéről, a társaság éves egyedi beszámolója
vizsgálatáról.

A közgyűlés ……… számú igen szavazattal (alaptőke …………%), …….. számú nem szavazattal
(alaptőke ….. %) és …. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta a könyvvizsgáló
jelentését a társaság 2011. évi egyedi beszámolójáról.



A közgyűlés ……… számú igen szavazattal (alaptőke …………%), …….. számú nem szavazattal
(alaptőke ….. %) és …. számú tartózkodás mellett (alaptőke….0 %) elfogadta az Audit Bizottság
jelentését a társaság 2011. évi egyedi beszámolójáról.

A közgyűlés ……… számú igen szavazattal (alaptőke …………%), …….. számú nem szavazattal
(alaptőke ….. %) és …. számú tartózkodás mellett (alaptőke …….. %) a könyvvizsgáló, az Audit
Bizottság  és a Felügyelő Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2011. évi
éves egyedi beszámolóját, ennek keretében a 2011. december 31. napjára készített mérleget és
eredménykimutatást.

A közgyűlés a társaság egyedi mérleg szerinti mérlegfőösszegét 2.951.458 e Ft összegben, mérleg
szerinti eredményét -55.217 e. Ft összegben jóváhagyta.



3. napirendi pont

A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága által elfogadásra javasolt 2011. évi konszolidált beszámoló főbb
adatai:

Befektetett eszközök
3 086 725

Immateriális javak 0

Tárgyi eszközök 2 014 976

Befektetett pénzügyi eszközök 198 694

Forgóeszközök
820 250

Készletek    0

Követelések 65 387

Értékpapírok 753 709

Pénzeszközök 1 154

Aktív időbeli elhatárolások
53 756

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
3 086 725

Saját tőke
2 078 717

Jegyzett tőke 1 750 000

Tőketartalék 355 978

Eredménytartalék -320 269

Lekötött tartalék 298 989

Mérleg szerinti eredmény -87 189



Céltartalékok
0

Kötelezettségek
958 780

Hosszú lejáratú kötelezettségek
160 000

Rövid lejáratú kötelezettségek
679 385

Passzív időbeli elhatárolások
7 229

FORRÁSOK  ÖSSZESEN 3 086 725

Üzleti eredmény -52 035

Pénzügyi műveletek eredménye -32 768

Szokásos vállalkozási eredmény -84 803

Rendkívüli eredmény 0

Adózás előtti eredmény
-84 803

Adózott eredmény -87 189

Mérleg szerinti eredmény
-87 189

A Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság a Társaság 2011. december 31-re készített konszolidált
beszámolójának elfogadását javasolja a Közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló a Társaság 2011. december 31-re készített konszolidált beszámolójához korlátozás
nélküli a könyvvizsgálói jelentést adott ki.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta a
Felügyelő Bizottság jelentését a társaság 2011. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált
beszámolója vizsgálatáról.

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %)elfogadta a
könyvvizsgáló  jelentését a társaság 2011. évi konszolidált beszámolójáról.



A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadta az Audit
Bizottság jelentését a társaság 2011. évi tevékenységéről, a társaság konszolidált beszámolója
vizsgálatáról.

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) a könyvvizsgáló,
Felügyelő Bizottság és Audit Bizottság előterjesztésének megfelelően elfogadta társaság a 2011. évi
Éves konszolidált beszámolóját, ennek keretében a 2011. december 31. napjára készített konszolidált
mérleget és eredménykimutatást.

A közgyűlés a társaság konszolidált mérleg szerinti mérlegfőösszegét 3.086.725 eFt. összegben,
mérleg szerinti eredményét -87.189 eFt összegben jóváhagyta.



4. napirendi pont

Az Igazgatóság javaslata az, hogy a 2011. évre a Társaság ne fizessen osztalékot. A Felügyelő
Bizottság és az Audit Bizottság egyetért az Igazgatóság azon javaslatával, hogy a 2011. évre ne
kerüljön osztalék kifizetésre.

Határozati javaslat:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) úgy határoz, hogy a
társaság 2011. évre nem fizet osztalékot.



5. napirendi pont

A Felelős Vállalatirányítási Jelentést a tőzsdei szabályzatok illetve a Gazdasági Társaságokról szóló
tv. követelik meg a Társaságtól, ugyanakkor annak tartalma olyan önkéntes betartáson alapuló
követelményeket fogalmaz meg, amelyek egy Pannon-Váltó Nyrt. méretű társaság számára nem
alkalmazható. Ezért a társaság ügyvezetése mindenkor a részvényesek leggyorsabb úton történő
tájékoztatása mellett tesz hitet illetve az átláthatóságot rendkívül fontosnak tekinti és törekszik is
annak biztosítására, de a javasolt Vállalatírányítási előírások mindegyikét a Társaság esetében
nagyrészt betarthatatlannak tartja. A Társaság az elmúlt egy évben 42 tájékoztatást tett közzé és
döntően egy napon belül. Az Igazgatóság javaslata az, hogy a Közgyűlés fogadja el a Felelős
Társaságirányítási Jelentést.

Határozati javaslat:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadja a
társaság 2011. évre készített Felelős Társaságirányítási Jelentését.



6. napirendi pont



7. napirendi pont

A Társaság Igazgatóságának javaslata az, hogy a közgyűlés a Társaság Igazgatóságának tagjává
válassza meg 2012. május 1-től 2014. április 30-ig terjedő időtartamra:

Dr. Hardy Ilonát (an.: Kovács Rozália, 1022 Budapest, Zilah u. 9.)
a mandátum hatálya: 2012. május 1-től 2014. április 30-ig.

Határozati javaslatok:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) Dr. Hardy Ilonát
(an.: Kovács Rozália, 1022 Budapest, Zilah u. 9.) 2012. május 1-től 2014. április 30-ig terjedő
időtartamra megválasztja a társaság Igazgatóságának tagjává.



8. napirendi pont.

A Társaság Igazgatóságának javaslata az, hogy a Gt-nek a 2011. évi CX.CVII tv-nyel történt
módosítására tekintettel a Társaság alapszabályában a következő módosítás történjen:

a./ A Társaság alapszabálya 9.3. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosuljon:

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt
tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni az alábbiak szerint:
- a részvényes a társaság által a Gt. 297. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés napját öt munkanappal
megelőző időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel;
- a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy is jogosult, akinek nevét a közgyűlés
kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.
A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek
a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző
átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen
részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Határozati javaslat:

A közgyűlés ……………. számú igen szavazattal (alaptőke ………..%), …. számú nem szavazattal
(alaptőke ………… %) és ………. számú tartózkodás mellett (alaptőke ….. %) elfogadja, hogy a
Társaság alapszabályának 9.3. pontjának első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt
tenni, szavazati jogot biztosító részvény alapján szavazni az alábbiak szerint:
- a részvényes a társaság által a Gt. 297. § (2) bekezdése alapján a közgyűlés napját öt munkanappal
megelőző időpontra kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés alapján a részvénykönyvben szerepel;
- a közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy is jogosult, akinek nevét a közgyűlés
kezdő napját megelőző második munkanapon 18 órakor a részvénykönyv tartalmazza.
A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek
a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző
átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen
részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.



Az összehívás időpontjában meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó
összesítések
A Társaság részvényeinek száma : 1.750.000 db.
Szavazati joggal rendelkező részvények száma : 1.750.000 db.
Saját részvények száma az összehívás időpontjában : 128.970 db.
Saját részvények száma a mai napon : 128.970 db.

Budapest, 2012. április 4.

Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága


