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A 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság) Igazgatósága 2017. 

március 27. napján hozta nyilvánosságra a Társaság éves rendes Közgyűlésének 2017. április 

27. napján 14:00 órai kezdetre szóló Közgyűlési Meghívóját. 

 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdése értelmében egy 

nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával 

rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó javaslatot tehetnek a 

közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül az 

igazgatóság felé. 

 

A KAPTÁR Befektetési Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-042644; székhely: 

1055 Budapest, Honvéd tér 10/a.), mint a Társaság 6,50% szavazati aránnyal és Fehér István, 

mint a Társaság 15,34 % szavazati aránnyal rendelkező részvényese napirend kiegészítési 

indítvánnyal fordultak az Igazgatósághoz 2017. április 3. napján. Az Igazgatóság megvizsgálta 

a kiegészítésre vonatkozó indítványt és megállapította, hogy az megfelel a Ptk. és a Társaság 

Alapszabályának vonatkozó rendelkezéseinek, így 14/2017. (04.06.) számú határozatával 

döntött a részvényesi előterjesztés Közgyűlés elé terjesztéséről, egyúttal 15/2017. (04.06.) 

számú határozatával megállapította a Közgyűlés új 7. ponttal kiegészített napirendi 

indítványát.  

 

Az előterjesztés szövege: 

 

„Döntés az osztalékpolitikáról  

 

Javasoljuk a Közgyűlés részére a 4iG Nyrt. középtávú, hároméves osztalékpolitikájának 

meghatározását. Amennyiben a Társaság pénzügyi helyzete azt lehetővé teszi és az egyes 

üzleti évekre vonatkozó EBITDA, adózott eredmény és eredménytartalék fedezetet biztosít, 

valamint az osztalékfizetés törvényi feltételei fennállnak, úgy a Társaság minden évben 

legalább 100,- Ft / törzsrészvény összegű osztalékot fizessen a részvényesek számára azzal, 

hogy a Társaság célja az osztalék folyamatos növelése ezen időszak alatt [a 2017. üzleti év 

után 100-150,- Ft összeghatár közötti, a 2018. üzleti év után 150-200,- Ft összeghatár közötti, 

míg a 2019. év után 200-250,- Ft összeghatár közötti osztalékösszeggel (részvényenként)].” 

 

 

 

 

 


