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1.

Vezetői összefoglaló

A 4iG Nyrt. teljesítménye 2019. első negyedévében
A működési hatékonyság növelését, illetve a vállalat működésének optimalizálását követően
Társaságunk egyre eredményesebben lép fel a nagyvállalati, valamint az állami szektor
informatikai pályázatain. A 2019-es üzleti év ígéretesen indult a 4ig Nyrt. számára, ugyanis
februárban egy nagy összegű szerződés aláírásáról, és egy nagy összegű tender elnyeréséről
adtunk hírt befektetőinknek. Ezek összértéke meghaladja a nettó 3 milliárd forintot.
Márciusban újabb eredményes pályázatról számolt be a Társaság: az ND Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. a DAKIR (dohánytermék azonosító kibocsátó informatikai
rendszer és működtetésére vonatkozó szolgáltatások) rendszer fejlesztését és öt évre szóló
üzemeltetését bízza a 4iG Nyrt.-re és konzorciumi partnerére. A beszerzés becsült értéke a
szerződés teljesítésének időtartamára nettó 4 milliárd forint.
A menedzsment 2019. évre továbbra is alapvető céljának tekinti, hogy a Társaság növekedése
töretlenül folytatódjon, és sikeres, nyereséges üzleti évet zárjon. A kitűzött cél a meglévő
partnerek megtartása mellett új piaci szegmensek meghódítása, a növekvő informatikai
piacon a pozíciók erősítése.
A 4iG Nyrt. továbbra is fontosnak tartja szerepvállalását a kutatás-fejlesztés terén, így a
korábbi években megkezdett négy K+F projektje, úgy mint a "Nemzeti innovációs
onkogenomikai és precíziós onkoterápiás program", a „MEHASCAN5D - univerzális
minőségellenőrző megoldások kidolgozása jármű és gépipari technológiák számára”, az „UAV
eszközök felderítésére alkalmas komplex szenzorrendszer kifejlesztése” és a „Hálózatosodott
technológiák alkalmazása acélszerkezetek tervezése, gyártása, szerelése, fenntartása és
kapcsolódó szolgáltatások területén” című projektek szakmai végrehajtása 2019-ben
folytatódik.
A dolgozói létszám az optimális szakmai szerkezet, a képzettségi szint és a nagyobb
hatékonyság érdekében folyamatosan változik. A racionális gazdálkodás érdekében a „core”
feladatok „házon belüli” elvégzésére törekszünk, és csak azokat a résztevékenységeket
szervezzük ki külső alvállalkozóknak, amelyek hosszútávon kevésbé meghatározóak a
Társaság működése szempontjából. A dolgozói létszám ennek következtében 400 főre
növekedett 2019. március végére.

A leányvállalatok beolvadása a 4iG Nyrt.-be és egyéb változások
A 4iG Nyrt. Közgyűlése a cégcsoport működési hatékonyságának, ezáltal
versenyképességének növelése, illetve a döntési folyamatok lerövidítése érdekében 2018.
decemberében a 4iG Nyrt., a HUMANsoft Kft., az Axis Rendszerház Kft. és a Mensor3D Kft.
összeolvadása mellett döntött. A zökkenőmentes lebonyolítás érdekében a 4iG Nyrt.-ben
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külön társasági projekt indult, mely részleteiben áttekintette és ütemezte az átállási
teendőket. A leánycégek 2019. január 31-ével megszűntek és jogutódjuk a 4iG Nyrt. lett.
A beolvadással párhuzamosan a Társaság vezetése optimalizálta szervezeti felépítését, új
egységeket hozott létre bizonyos tevékenységek erősítésére, illetve párhuzamos pozíciókat
szüntetett meg, mely révén egyértelmű felelősség- és hatásköröket alakított ki. A meglévő és
potenciális ügyfelek kezelését, kiszolgálását az eddigiek mellett fejlett digitális marketing
eszközök felhasználásával próbálja Társaságunk hatékonyabban kiszolgálni.
Az Igazgatóság 2019. március 18. napjával Jászai Gellértet, az Igazgatóság elnökét bízta meg
a 4iG Nyrt. vezérigazgatói tisztségének betöltésével és az operatív irányítási feladatok
ellátásával, miután Zibriczki Béla vezérigazgató igazgatósági tagságát megtartva március 14-i
hatállyal leköszönt tisztségéről. A 4iG Igazgatósága továbbá határozott egy új társaság, a
Humansoft Szerviz Kft. megalapításáról. Az áprilisban bejegyzett cég a 4iG Nyrt. 100%-os
leányvállalataként hamarosan hivatalos szervizhálózati feladatokat láthat el egy világmárka
számára, mellyel kapcsolatban a szerződéskötés már az előkészítő szakaszban tart.

Pénzügyi eredmények
2019 I. negyedévében a Cégcsoport IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 4,85
milliárd Ft volt, ami 56,13%-os növekedést mutat az előző év azonos időszakához mérten. A
vállalatcsoport üzleti eredményessége (EBITDA) 483 millió Ft, amely tizennyolcszorosa a 2018.
I. negyedévi pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti eredménynek.
A Társaság pénzügyi helyzete stabil és megfelelően szolgálja a minél magasabb
eredményesség elérését: a forgalom növekedésének finanszírozási igényét banki
finanszírozással oldotta meg.

Tőkepiaci teljesítmény
A 4iG részvények 2019. I. negyedéves tőzsdei átlagára (3.044 forint) tizennégyszerese a 2018.
I. negyedév átlagának, a 2019. március 31-i záróár 4.060 forint, ami közel tizenkilencszerese
a 2018. március végi záróárnak. Jelen beszámoló készítésének idején a részvényárfolyam
4.200 Ft körüli tartományban mozog. A 4iG piaci kapitalizációja 2019. március 31-én 76,3
milliárd forint volt.
A FTSE Russell féléves felülvizsgálatának eredményeként, a Társaság részvényei a „FTSE
Global Equity Index – Emerging Europe” sorozatán belül, a FTSE Micro Cap, és a FTSE TotalCap indexek részévé válnak. A fenti változások a 2019. év március hó 15. napi tőzsdezárást
követően, 2019. év március hó 18. napjával váltak hatályossá.
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Piaci környezet változása, jövőkép
A digitális átállás és innováció lehetőségei és szükséges lépései nemcsak a nagyvállalati
megrendelőket, hanem egyre nagyobb arányban a dinamikusan fejlődő, középvállalati
szektor szereplőit is újabb informatikai beruházásokra, illetve megbízásokra sarkallja 2019ben. Az adott iparágakban egy bizonyos méretet és üzemeltetési, biztonsági
követelményszintet elérő vállalatok teremtette kereslet érzékelhetően erősödik hazánkban.
A piaci folyamatok hatására gyorsan növekvő és az ez által támasztott magasabb
követelményeknek megfelelni kívánó vállalkozások saját megoldásuk (például belső
üzemeltetés, fejlesztés vagy éppen szerverpark) létrehozása, nagyobb léptékű bővítése
helyett egyre gyakrabban döntenek a kiszervezés mellett. A digitális átállás egyes lépéseit
követően ráadásul egyre gyorsabban és kiterjedtebben szervezhetők ki IT-feladatok és
kapacitások, aminek köszönhetően az egyes megrendelők még hatékonyabban tudnak
reagálni a gyorsan változható üzleti környezetük jelentette kihívásokra.
A piaci szereplők mellett jelentős az informatikai fejlesztési, rendszerbeszállítási és
üzemeltetési igények erősödése és szélesedése az államigazgatásban is. A piaci várakozások
szerint a nagyvállalati, és a kkv szektor mellett az állami igények kielégítése tovább erősíti
majd 2019-ben a keresletet, amely jelentős többletkapacitásokat igényel a Magyarországon
működő hazai, és nemzetközi informatikai vállalatoktól.
A széleskörű megoldásokat nyújtó, felkészült szakembergárdával, bőséges referenciával és
egyre bővülő kapacitásokkal rendelkező 4iG felkészült a megnövekedett piaci igények teljes
körű kiszolgálására.
A Társaság jövőbeni üzleti kilátásai ennek megfelelően pozitívak, melyek alapján továbbra is
dinamikus árbevétel bővülést és hatékonyságjavulást prognosztizálunk 2019-ben. A 4iG Nyrt.
első negyedévében elért pénzügyi eredményei alátámasztják ezen várakozásokat.
A Társaság új szervezeti felépítése biztosítja a működési hatékonyság optimális szintjének
elérését és ezáltal lehetőséget teremt a rendelkezésre álló erőforrások fókuszált
felhasználására. Terveink szerint a 2019. évi eredménymutatók (mint a teljes átfogó
jövedelem, EBITDA) jelentős mértékben meghaladják majd a 2018-as gazdasági év értékeit.
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A 4iG Nyrt. nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint konszolidált főbb mutatóit
az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés
(adatok ezer forintban)
Értékesítés nettó árbevétele
Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti
szokásos eredmény (EBITDA)
Üzleti eredmény (EBIT)
Adózott eredmény (PAT)
Teljes átfogó jövedelem
Létszám*
Egy főre jutó nettó árbevétel***
Átlagos állományi létszám
Tőzsdei mutatók
Részvény tőzsdei záróára* (Ft-ban)
Részvények tőzsdei átlagára (Ft-ban)
A 4iG Nyrt. piaci kapitalizációja (milliárd Ft-ban)

2019.Q1

2018.Q1

Változás +/%-ban

4.850.286

3.106.470

56,13%

483.076

26.588

1.716,89%

353.708
280.529
280.529
400
12.533
387

(78.519)
(106.292)
(106.292)
369
8.090
384

n.a.
n.a.
n.a.
8,40%
54,92%
0,78%

4.060
3.044

214
215

1.797,20%
1.315,81%

76,3

4,0

1.797,20%

26
15
15
157

1,4
(5,8)
(5,7)
134

1.735,40%
n.a.
n.a.
17,24%

Egy részvényre jutó (Ft)
EBITDA**
Nettó eredmény (EPS)**
Hígított EPS mutató**
Saját tőke**

* időszak végén
** forintban
*** átlaglétszámra vetítve
A részvényhez kapcsolódó mutatók bázisa 100 Ft/db névértékre átszámításra került.

Az Időközi vezetőségi beszámolóban szereplő adatok IFRS elvek szerint konszolidáltak, nem
auditáltak és ezer forintban vannak megadva, kivéve, ha más van megjegyzésben feltüntetve.
A zárójelben lévő adatok negatív értékeket jelölnek.
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2.

2.1

IFRS szerint konszolidált, nem auditált negyedéves pénzügyi kimutatások

Konszolidált átfogó eredménykimutatás
adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

2019.03.31

2018.03.31

4.850.286

3.106.470

81.886

84.682

Bevételek összesen

4.932.172

3.191.152

Eladott áruk és szolgáltatások

3.196.030

2.120.392

Működési ráfordítások

336.883

319.280

Személyi jellegű ráfordítások

912.671

706.514

3.512

18.378

4.449.096

3.164.564

Pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti
eredmény (EBITDA)
Értékcsökkenés és értékvesztés

483.076

26.588

129.368

105.107

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)

353.708

(78.519)

Pénzügyi bevételek

40.935

18.035

Pénzügyi ráfordítások

34.732

28.004

359.911

(88. 488)

79.382

17.804

280.529

(106.292)

Egyéb átfogó jövedelem

-

-

Teljes átfogó jövedelem

280.529

(106.292)

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb működési bevétel

Egyéb ráfordítások
Működési költségek

Adózás előtti eredmény
Jövedelemadók
Adózott eredmény

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)
Alap
Hígított

15
15

(5,8)
(5,7)

Adózott eredményből:
Anyavállalatra jutó rész
Külső tulajdonosra jutó rész

280.529
0

(106.292)
0

Teljes átfogó eredményből:
Anyavállalatra jutó rész
Külső tulajdonosra jutó rész

280.529
0

(106.292)
0

7/22. oldal

4iG Nyrt.
2019. MÁRCIUS 31.
IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ

2.2

Konszolidált mérleg

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve
2019.03.31.

2018.12.31.

ESZKÖZÖK

Éven túli eszközök
Tárgyi eszközök
Immateriális javak
Halasztott adókövetelés
Goodwill
Egyéb befektetések
Éven túli eszközök összesen

145.683
809.387
54.738
411.243
132.109
1.553.160

140.157
568.824
75.929
651.703
133.946
1.570.559

Forgóeszközök
Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek
Vevőkövetelések
Egyéb követelések és aktív időbeli elhatárolások
Tényleges jövedelemadó követelések
Értékpapírok
Készletek
Forgóeszközök összesen

300.596
5.113.852
1.719.845
17.149
442.600
501.857
8.095.899

175.570
4.305.683
1.626.385
32.094
442.600
242.112
6.824.444

Eszközök összesen

9.649.059

8.395.003

FORRÁSOK
Saját tőke
Jegyzett tőke
Visszavásárolt saját részvény
Tőketartalék
Eredménytartalék
Anyavállalatra jutó saját tőke összesen
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés
Saját tőke összesen:
Hosszú lejáratú kötelezettségek
Céltartalékok
Halasztott adó kötelezettségek
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

1.880.000
(92.251)
816.750
339.799
2.944.298
2.944.298

1.880.000
(101.740)
816.750
124.546
2.719.556
2.719.556

6.950
0
146.849
153.799

18.197
0
0
18.197

Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítói kötelezettségek
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli
elhatárolások
Osztalékfizetési kötelezettség
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

3.122.770
1.654.453
1.617.901

2.219.684
1.758.056
1.674.520

0
155.838
6.550.962

0
4.990
5.657.250

Kötelezettségek és saját tőke összesen

9.649.059

8.395.003
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2.3

Jegyzett tőke

Egyenleg 2017. december 31-én

1.880.000

Konszolidált saját tőke változás kimutatása
Saját részvény

Tőketartalék

(101.741)

1.074.500

Eredménytartalék

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve
Anyavállalatra
jutó saját tőke
összesen

(235.125)

2.617.634

Saját részvény

Nem ellenőrzésre
jogosító
részesedés
-

Saját tőke összesen

2.617.634

-

Osztalék
Teljes átfogó jövedelem

(106.292)

(106.292)

-

(106.292)

Egyenleg 2018. március 31-én

1.880.000

(101.741)

1.074.500

(341.417)

2.511.342

-

2.511.342

Egyenleg 2018. december 31-én

1.880.000

(101.741)

816.750

124.547

2.719.556

-

2.719.556

175.183

184.673

-

184.673

(240.460)

(240.460)

280.529

280.529

-

280.529

339.799

2.944.298

-

2.944.298

Saját részvény

9.490

Leányvállalati goodwill kivezetése
Teljes átfogó jövedelem

Egyenleg 2019. március 31-én

1.880.000

(92.251)

816.750

9
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2.4

Konszolidált Cash Flow kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve
2019.03.31

2018.03.31

Működési tevékenységből származó cash flow
Adózott eredmény

280.529

(106.292)

129.368

105.107

0

16.000

(11.247)

(8.124)

21.190

(5.130)

2.588

2.474

Vevő és egyéb követelések változása

(808.170)

2.138.438

Készletek változása

(259.746)

(76.100)

Szállítók változása

903.088

(915.665)

Pénzügyi lízing változása

150.848

0

(135.132)

(582.733)

273.316

567.973

(35.957)

4.545

(339.500)

(33.596)

0

(5.662)

Éven túli eszközök változása

2.100

0

Érdekeltségek akvizíciója

(263)

(380)

(373.620)

(35.093)

(103.603)

50.156

146.849

(4.554)

Korrekciók:
Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés
Vevő értékvesztés
Céltartalékok
Halasztott adó
Kamatok
Működő tőke változásai

Egyéb kötelezettségek változása
Működési tevékenységből származó nettó cash flow
Befektetési tevékenységből származó cash flow
Tárgyi eszközök értékesítés (beszerzése)
Immateriális javak beszerzése
Értékpapírok beszerzése

Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow
Finanszírozási tevékenységből származó cash flow
Hosszú lejáratú hitel felvétele
Banki hitel felvétel/(visszafizetés)
Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés)
Kibocsátott/visszavásárolt saját részvények
Hitelek, kölcsönök kamatai

9.490
(2.588)

(2.474)

Saját részvényeladás nyeresége

175.183

0

Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow

225.330

43.128

Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása

125.026

576.008

Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege

175.570

323.394

Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege

300.596

899.401
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3. Általános adatok a kibocsátóról
A cég neve:
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban
FreeSoft Nyrt., korábban Fríz 68 Szolgáltató és
Kereskedelmi Rt.)
Cégforma:
Nyilvánosan működő részvénytársaság
Székhelye:
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Fiók telepe:
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
8230 Balatonfüred, Fürdő utca 17/ B.
Cégjegyzékszáma:
01-10-044993
Adószáma:
12011069-2-4194
Statisztikai számjele:
12011069-6209-114-01
Alaptőke:
1.880.000.000,- Ft
Alakulás ideje:
1995. január 8.
Átalakulás ideje:
2004. április 2.
Tőzsdei bevezetés dátuma:
2004. szeptember 22.
4. Részvényinformációk
Részvények típusa:

névre szóló törzsrészvény, dematerializált

Részvények névértéke:

100 Ft/db

Részvények darabszáma:

18.800.000 db

Részvények ISIN kódja:

HU 0000161518

Részvények sorozata:

„A”

Részvények sorszáma:

00000001 – 18800000

Visszavásárolt saját részvények:

450.000 db

5.

Tulajdonosi szerkezet

A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt:
KONZUM PE Magántőkealap
KZF Vagyonkezelő Kft.
OPUS GLOBAL Nyrt.
Fehér István
Dr. Móricz Gábor
GridLogic Kft.
Tóth Béla Zsolt
HS Board Kft.
4iG-Csoport saját részvény tulajdon
Közkézhányad
Összesen

2019.
március 31.
26,74%
22,57%
13,79%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
2,39%
34,51%
100,00%

2018.
március 31.
n.a.
n.a.
n.a.
15.24%
14,66%
8,08%
5,71%*
5,67%
2,59%
52,47%*
100,00%

*Tóth Béla Zsolt 107.266 db részvénytulajdonából 35.525 db (1,89%) HS Board Kft.-n keresztül közvetett tulajdon, mely a
közkézhányadnál kiszűrendő (hozzáadásra került).
A 4iG Nyrt.-nek 2019.03.31-én 450.000 db saját részvény volt a tulajdonában.
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6. Tisztségviselők
A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2019.01.01-2019.03.31. időszakban az alábbiak voltak.
6.1 Cégvezetés
Igazgatóság:

Jászai Gellért, az igazgatóság elnöke, vezérigazgató
Tóth Béla Zsolt, az igazgatóság tagja
Linczényi Aladin, az igazgatóság tagja
Zibriczki Béla, az igazgatóság tagja

Hetényi Márk, az igazgatóság tagja (2019.01.01- 03.13)
Felügyelő Bizottság:

Simon Zoltán, az FB elnöke
Ódorné Angyal Zsuzsanna, tag
Tima János, tag

Audit Bizottság:

Simon Zoltán, az AB elnöke
Ódorné Angyal Zsuzsanna, tag
Tima János, tag

6.2 Tisztségviselők díjazása
Társaság Igazgatóságának, Felügyelő Bizottságának és Audit Bizottságának tagjai
javadalmazása ebben az időszakban az alábbiak szerint történt.
A Közgyűlés a 37./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy az Igazgatóság tagjait
fejenként 175.000,- Ft/hó, míg az Igazgatóság elnökét 200.000,- Ft/hó összegű tiszteletdíj illeti
meg.
A Közgyűlés a 42./2014(10.27) sz. határozatában döntött arról, hogy a Felügyelő Bizottság
tagjait fejenként 155.000,- Ft/hó, míg a Felügyelő Bizottság elnökét 175.000,- Ft/hó összegű
tiszteletdíj illeti meg.
Az audit bizottság tagjai az audit bizottságban végzett munkájukért külön díjazásban nem
részesülnek.
6.3

Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona
Vezető tisztségviselö
Név

Tisztség

Tóth Béla Zsolt

Igazgatóság tagja

Részvények száma 2019.03.31-én
Közvetlen
Közvetett Közvetlen és
tulajdon
tulajdon
közvetett
210 440

133 253

343 693

Tulajdoni
arány(%)
Közvetlen és
1,83%

7. A Jelentés aláírására jogosultak
A Társaságnál a beszámoló aláírására jogosult az igazgatóság elnöke önállóan, vagy az
igazgatóság bármely két tagja együttesen.
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8.

Leányvállalatok

Leányvállalat neve

HUMANsoft Kft.
Axis Rendszerház Kft.
A HUMANsoft Kft.
leányvállalata:
Mensor 3D Kft.

Székhelye

Tulajdoni hányad
2019.03.31 2018.03.31

1037 Budapest, Montevideo u. 8.
1037 Budapest, Montevideo u. 8.

0
0

100,00%
100,00%

6782 Mórahalom, Röszkei út 43.

0

100,00%

A leányvállalatok 2019. január 31-vel beolvadtak a 4iG Nyrt.-be, de a januári bevétel és
ráfordítás adatok az első negyedéves számokba konszolidálásra kerültek.

9.

Az időszak fontosabb eseményei (időrendben)

9.1 Leányvállalatok beolvadása a 4iG Nyrt.-be
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 2019. január 29-én meghozott 01-10-044993/158 számú
változásbejegyző végzésével (a továbbiakban: „Végzés”) bejegyezte a cégjegyzékbe annak
tényét, hogy a Társaság leányvállalatai, azaz az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.:
01-09-199169), a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest,
Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-328695) és a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.; Cg.: 01-09-062054) beolvadás útján
egyesülnek a 4iG Nyrt.-vel.
9.2 Nagyösszegű szerződés megkötése (2019.02.12.)
A 4iG Nyrt. nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként szerződést kötött a DXC Technology
Magyarország Kft.-vel (1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.; cégjegyzékszám: 01-09-075933)
mint fővállalkozóval, a MÁV INKA2 projektjének keretében „Gördülő állomány-, és a humán
erőforrás tervezési és vezénylési rendszer”, továbbá „Adattárház és riporting rendszer”
megvalósítására.
A projekt európai uniós forrásból valósul meg.
A projekt célja a MÁV hatékonyabb működésének biztosítása, informatikai alkalmazásainak
konszolidációja.
A szerződés értéke 900.000.000 + áfa.
9.3 Tulajdonosi változás (2019.02.13.)
A Konzum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság /székhely: 1062
Budapest, Andrássy út 59.; cégjegyzékszám: 01-10-045654, adószám: 13960904-2-42;a
továbbiakban: „Alapkezelő”/) által tulajdonolt KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű
Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09-294248; a továbbiakban: „KZF
Vagyonkezelő Kft.”) tőzsdén kívüli ügylet keretében megszerezte a szintén az Alapkezelő által
kezelt REPRO I. Magántőkealap (nyilvántartási szám: 6122-57) tulajdonában álló REPRO I.
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Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.; Cg.: 01-09326193;a továbbiakban: „REPRO I. Invest Kft.”) 4.242.610, azaz négymilliókettőszáznegyvenkettőezer-hatszáztíz darab, Társaság által kibocsátott 100,- Ft névértékű 4iG
részvényből álló részvénycsomagját.
9.4

A 4iG részvények „FTSE Global Equity Index – Emerging Europe” sorozatán belül, a
FTSE Micro Cap, és a FTSE Total-Cap indexek részévé válnak
A FTSE Russell féléves felülvizsgálatának eredményeként, a Társaság részvényei a „FTSE Global
Equity Index – Emerging Europe” sorozatán belül, a FTSE Micro Cap, és a FTSE Total-Cap
indexek részévé válnak.
A fenti változások a 2019. év március hó 15. napi tőzsdezárást követően, 2019. év március hó
18. napjával váltak hatályossá.
9.5 Nagyösszegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2019.02.26.)
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) hálózati aktív eszközök szállítására és
kapcsolódó szolgáltatások megvalósítására verseny-újraindításával megindított két
központosított közbeszerzési eljárás tekintetében a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként
hirdette ki.
A projekt célja a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer
digitális átalakításához és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának megvalósításához
kapcsolódóan:
1.
Közoktatási intézmények telephelyei közötti kapcsolatok kiépítéseink támogatása CPE
router-ek szállításával és üzembe állításával,
2.
A KIFÜ központi gerinchálózatának bővítése aktív hálózati eszközökkel és bővítő
modulokkal, helyszíni telepítéssel és rendszerintegrációval együtt.
A két eljárás összértéke 2.353.060.000,- Ft + áfa.
9.6 Személyi változások
Zibriczki Béla, mint a Társaság vezérigazgatója a közte, valamint a Társaság között fennálló
vezérigazgatói munkakört érintő munkaviszonya 2019. év 03. hónap 14. napi hatállyal közös
megegyezéssel megszüntetésre került.
A Társaság Igazgatósága a megüresedett vezérigazgatói pozícióra 2019. év 03. hónap 18. napi
hatállyal határozatlan időtartamra vezérigazgatóvá választotta a Társaság Igazgatóságának
Elnökét, Jászai Gellértet.
Hetényi Márk, mint a Társaság igazgatóságnak tagja 2019. év 03. hónap 13. napján - 2019. év
03. hónap 13. napi hatállyal - lemondott a Társaságban betöltött igazgatósági tisztségéről. A
lemondással a Társaság Igazgatósága a továbbiakban 4 (négy) fővel, a rendes működés keretei
között, folytatja napi munkáját
9.7 Saját részvény eladás
A Társaság 2019. év 03. hónap 19. napján 37.120 darab „A” sorozatú, dematerializált úton
előállított törzsrészvényt értékesített a saját részvény állományából a Budapesti Értéktőzsdén
4.980,- Ft/db áron az Equilor Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével
(„Tranzakció”).
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A Tranzakció nyomán a Társaság tulajdonában lévő saját részvények állománya 487.120
darabról 450.000 darabra változott. A Társaság saját részvény állománya mindösszesen 2,39%.
9.8 Nagyösszegű szerződés aláírása (2019.03.25.)
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (székhelye: 1136 Budapest Pannónia u.
40., cégjegyzékszáma: Cg.01 10 047581, , a továbbiakban: ND) által „a 2014/40/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkének, valamint az EU Bizottság 2018/574
végrehajtási rendeletének teljesítésére DAKIR - dohánytermék azonosító kibocsátó
informatikai rendszer és működtetésére vonatkozó szolgáltatások beszerzése” tárgyú nyílt
közbeszerzési eljárásban a nyertes konzorcium tagjaként hirdette ki a 4iG Nyrt.-t.
A szerződéskötési moratórium 2019. március 24-én lejárt. A szerződéskötés folyamata
megkezdődött, mely során a 4iG Nyrt. szerződést kíván kötni az ND-vel a 2014/40/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelv 15. és 16. cikkének, valamint az EU Bizottság 2018/574
végrehajtási rendeletének teljesítésére DAKIR - dohánytermék azonosító kibocsátó
informatikai rendszer megvalósítására és működtetésére vonatkozó szolgáltatások
teljesítésére.
A leendő szerződés hatálya 61 hónapos határozott időre szól. A beszerzés becsült értéke a
szerződés teljesítésének időtartamára nettó négy (4) milliárd forint. 2019. május 20. után
előállított dohánytermékeken a DAKIR rendszer által előállított kódoknak kell szerepelnie. A
4iG Nyrt. felkészült a rendszer határidőben történő éles indulására.
9.9 Nagyösszegű szerződés aláírása (2019.03.27.)
A Társaság és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (székhelye: 1027 Budapest,
Csalogány utca 9-11., törzsszáma: 598316, a továbbiakban: KIFÜ) között megkötésre került két
nagy összegű szerződés.
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által TED 2018/S
025-052837 szám alatt a központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó kötelezett és önként
csatlakozó intézmények részére „Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó
szolgáltatások teljesítése-2018” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési
keretmegállapodásos eljárás eredményeképpen létrejött keretmegállapodás alapján (a
továbbiakban: KM) a verseny újranyitás eredményeként termékeket és szolgáltatásokat
rendelt meg a KIFÜ a 4iG Nyrt.-től.
A két szerződésben nevesített projektek célja a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és
a felnőttképzési rendszer digitális átalakításához és Magyarország Digitális Oktatási
Stratégiájának megvalósításához kapcsolódóan:
1.
Közoktatási intézmények telephelyei közötti kapcsolatok kiépítéseink támogatása CPE
router-ek szállításával és üzembe állításával,
2.
A KIFÜ központi gerinchálózatának bővítése aktív hálózati eszközökkel és bővítő
modulokkal, helyszíni telepítéssel és rendszerintegrációval együtt.
A fenti 1. és 2. pont alatti szerződések összértéke: 2 353 060 000,- Ft + áfa.
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10. A Jelentés fordulónapja után bekövetkezett fontosabb események, változások
10.1 Leányvállalat alapítása
A Társaság 2019. április 5-én Humansoft Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 3 millió
forintos alaptőkével 100%-os tulajdonú leányvállalatot alapított, amit a Cégbíróság 01-09340476 szám alatt, 2019.04.17-én bejegyzett.
A társaság székhelye: 1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Fő tevékenysége 9511 '08 Számítógép, -periféria javítása

10.2
A Társaság 2019.04.25-i évi rendes közgyűlése
A Társaság 2019. április 25-én megtartotta évi rendes közgyűlését.
A közgyűlés jegyzőkönyvét a Társaság még aznap közzétette.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja
az Igazgatóság előterjesztését a 2018. évi beszámolók, mérleg és eredménykimutatás,
valamint a 2018. évi eredmény felosztás vonatkozásában;
-

az Igazgatóság beszámolóját a Társaság 2018. évi üzleti tevékenységéről;

a Társaság Könyvvizsgálójának jelentését a 2018. évi éves beszámolók vizsgálatáról és
az ismertetett hitelesítő záradékot;
-

az Auditbizottság jelentését a 2018. évi beszámolók vonatkozásában;

-

a Felügyelőbizottság jelentését a 2018. évi beszámolók vonatkozásában;

az Igazgatóság jelentését a Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és
üzletpolitikájáról.
A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok) szerinti, 2018. évi éves beszámolóját az alábbi főbb adatokkal:
-

3.793.547 e Ft eszközök/tőke és források összesen

-

2.628.152 e Ft saját tőke

-

25.600 e Ft adózás utáni eredmény

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja a Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok) szerinti, 2018. évi összevont (konszolidált) éves beszámolóját az
alábbi főbb adatokkal:
-

8.395.003 e Ft eszközök/tőke és források összesen

-

2.719.556 e Ft saját tőke

-

101.922 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény
16/22. oldal

4iG Nyrt.
2019. MÁRCIUS 31.
IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ

A Közgyűlés továbbá jelen határozattal elfogadja a Társaságba 2019. év 01. hónap 31. napjával
egyesülés útján beolvadt leányvállalatok (a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű
Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság
[cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169]) 2018. évi éves beszámolóját
az alábbi főbb adatokkal:
HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
- 5.718.730 e Ft eszközök/tőke és források összesen
- 992.444 e Ft saját tőke
- 24.269 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény
Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695]
- 161.457 e Ft eszközök/tőke és források összesen
- 144.982 e Ft saját tőke
- 20.563 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény
Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
- 778.684 e Ft eszközök/tőke és források összesen
- 361.893 e Ft saját tőke
- 69.466 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény
A Közgyűlés továbbá úgy határoz – figyelemmel a Felügyelőbizottság Jelentésében, az
Auditbizottság Jelentésében, valamint az Igazgatóság előterjesztésében foglaltakra is –, hogy
döntése alapján a Társaság a 2018. évi eredménye után osztalékot nem fizet.
A Közgyűlés elfogadta a 4iG Nyrt. 2017. (üzleti) évre vonatkozó, közgyűlési előterjesztésként
közzétett, a 4iG Nyrt. ügyvezetését, üzletpolitikáját és vagyoni helyzetét ismertető üzleti
jelentését.
A Közgyűlés elfogadta a közgyűlési előterjesztésként közzétett, a 4iG Nyrt. 2017. (üzleti) évére
vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentést és Nyilatkozatot.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Társaság könyvvizsgálatát – tekintettel a Társaság és az
INTERAUDITOR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:
1074 Budapest, Vörösmarty utca 16-18. A. ép. fszt. 1/F.; cégjegyzékszám: 01-09-063211;
adószám: 10272172-2-42; könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős személy:
Freiszberger Zsuzsanna [anyja neve: Böczkös Rózsa Mária; lakcíme: 2440 Százhalombatta,
Rózsa utca 7.; kamarai nyilvántartási száma: 007229] „INTERAUDITOR Kft.” vagy
„Könyvvizsgáló”) között 2018. év 07. hónap 18. napján létrejött könyvvizsgálati (megbízási)
szerződésre – a 2019. üzleti évre vonatkozóan is az INTERAUDITOR Kft. látja el.
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A Közgyűlés - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott tárgyalások alapján - úgy határoz, hogy
a Könyvvizsgáló díjazását a 2019. évre vonatkozóan a Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves
beszámolója tekintetében 4.350.000,- Ft + áfa, azaz négymillió-háromszázötvenezer Magyar
Forint + áfa, (tehát bruttó ötmillió-ötszázhuszonnégyezer-ötszáz Magyar Forint), míg a
Társaság konszolidált éves beszámolója tekintetében 2.000.000,- Ft + áfa, azaz kétmillió
Magyar Forint + áfa, (tehát bruttó kétmillió-ötszáznegyvenezer) összegben állapítja meg.
A Közgyűlés értékelte a vezető tisztségviselők 2018. évben végzett munkáját, részükre a
felmentvényt megadta.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság
Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az ESSEL Audit Kft. mint az
átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaságba az egyesülés útján
beolvadt leányvállalatok (jogelőd jogi személyek) - azaz a HUMANsoft Elektronikai Korlátolt
Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054], a Mensor3D Korlátolt Felelősségű
Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695] és az Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-199169] - tekintetében az
Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap
31. napjával elkészített végleges vagyonmérlegeket, illetve vagyonleltárakat.
Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az
átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges
vagyonmérlegek, illetve vagyonleltárak főbb adatai:
HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
- 6.243.109 e Ft eszközök/tőke és források összesen
- 953.600 e Ft saját tőke
- -38.844 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény
Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695]
- 142.644 e Ft eszközök/tőke és források összesen
- 139.538 e Ft saját tőke
- - 5.444 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény
Axis Rendszerház Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
- 744.163 e Ft eszközök/tőke és források összesen
- 355.744 e Ft saját tőke
- -6.148 e Ft összes átfogó adózás utáni eredmény.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja a Társaság
Könyvvizsgálója mellett – az Átv. rendelkezéseinek megfelelően - az ESSEL Audit Kft. mint az
átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által a Társaság – mint az egyesülés során
átvevő (jogutód) társaság - tekintetében az Átv. rendelkezéseinek megfelelően az átalakulás
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(beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges vagyonmérleget,
illetve vagyonleltárat.
Az ESSEL Audit Kft. mint az átalakulásban közreműködő független könyvvizsgáló által az
átalakulás (beolvadás) napjával, így 2019. év 01. hónap 31. napjával elkészített végleges
vagyonmérlegek, illetve vagyonleltárak főbb adatai:
a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság („átvevő jogi személy”)
vonatkozásában:
- 4.126.659 e Ft eszközök/tőke és források összesen
- 2.534.033 e Ft saját tőke
a Társaság mint az átalakulás (beolvadás) során átvevő társaság („létrejövő jogi személy”)
vonatkozásában:
- 8.654.325 e Ft eszközök/tőke és források összesen
- 2.321.283 e Ft saját tőke.
A Közgyűlés tudomásul vette Hetényi Márk (anyja neve: Varsányi Judit, születési hely, idő:
Budapest, 1974. év 10. hónap 19. nap; lakcím: 1055 Budapest, Szent István körút 17. 3. em. 6.
a.; adóazonosító jel: 8393725445) mint a Társaság igazgatósági tagjának (vezető tisztségviselő)
az igazgatósági tagsági tisztségéről való lemondását 2019. év 03. hónap 13. napi hatállyal.
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság lemondó Igazgatósági tagjának helyébe nem
választ új Igazgatósági tagot tekintettel arra, hogy a Társaság Igazgatósága 4 (négy)
igazgatósági taggal is a jogszabályoknak és a Társaság Alapszabályának megfelelően tudja
folytatni működését.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy az egyesülés során a Társaságba beolvadt HUMANsoft
Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-062054) leányvállalat
6782 Mórahalom, Röszkei út 43. szám alatti fióktelepét a továbbiakban a Társaság
fióktelepeként működteti.
A Közgyűlés úgy határozott - figyelemmel a Társaság által kibocsátott részvények
árfolyamának emelkedésére az utolsó, 2018. év 10. hónap 05. napján történt
részvényfelosztás („split”) óta –, hogy a Társaság alaptőkéjét megtestesítő jelenlegi, összesen
18.800.000, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázezer darab, egyenként 100-, Ft azaz egyszáz
Magyar Forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvényből álló részvényszerkezetét módosítja,
amely módosítást követően a Társaság alaptőkéjét (annak változatlanul hagyása mellett) – a
Társaság által kibocsátott törzsrészvények részvényenkénti névértékének 1/8, azaz egy
nyolcad részre osztásával – a továbbiakban 150.400.000 azaz százötvenmillió-négyszázezer
darab, egyenként 12,5,- Ft azaz tizenkettő egész öt tized Magyar Forint névértékű
törzsrészvény alkotja.
Az átalakítás következtében 1 darab 100-, Ft, azaz egyszáz Magyar Forint névértékű
törzsrészvény helyébe 8, azaz nyolc darab, egyenként 12,5,- Ft, azaz tizenkettő egész öt tized
Magyar Forint névértékű törzsrészvény lép. Az átalakítás a Társaság alaptőkéjének összegét
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és az „A” sorozatú részvényekhez kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti, az „A”
részvénysorozat össznévértéke változatlan marad, valamint, a kapcsolódó Alapszabálymódosítás biztosítja, hogy a részvényekhez fűződő szavazati jogok aránya az átalakítást
követően is változatlan maradjon
A Közgyűlés úgy határozott, hogy a Társaság jelenlegi - 6209’08 Egyéb információ-technológiai
szolgáltatás – főtevékenységét megváltoztatja és a Társaság főtevékenységeként a 6201’08
számítógép- programozást jelöli meg, figyelemmel arra, hogy a Társaságnál végbe ment
átalakulás (egyesülés) következtében - melynek során a Társaságba leányvállalatai
(HUMANsoft Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-062054],
Mensor3D Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09-328695], Axis Rendszerház
Informatikai Fejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság [cégjegyzékszám: 01-09199169]) beolvadtak – a legnagyobb hozzáadott értéket megvalósító tevékenységi kör a
számítógép-programozás lett.
A Közgyűlés úgy határoz, hogy tekintettel arra, hogy a Társaságnál végbe ment átalakulás
(egyesülés) következtében a Társaság jelenleg hatályos Alapszabálya szerinti
tevékenységeinek köre bővült, a Társaság tevékenységei közé az alábbi tevékenységeket is
felveszi:
-

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

-

4312 '08 Építési terület előkészítése

-

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

-

5911 '08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás

-

6202 '08 Információ-technológiai szaktanácsadás

-

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

-

7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

-

7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés

-

7311 '08 Reklámügynöki tevékenység

-

7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)

-

8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

-

9499 '08 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A Közgyűlés elfogadta az előterjesztett Alapszabály módosításokat és az egységes szerkezetbe
foglalt Alapszabályt.
10.3 A Társaság nagyösszegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2019.05.02.)
Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (székhelye:1125 Budapest, Diós árok 3., adószáma:
15324683-2-43, a továbbiakban: ÁEEK) által kiírt „Kis- és nagy szerverek beszerzése az
Egészséges Budapest Program keretében” megnevezésű verseny-újraindításával megindított
központosított közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként hirdette ki a 4iG Nyrt. ajánlatát.
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A beszerzés célja az Egészséges Budapest Program résztvevői egyes telephelyeinek
infrastruktúra kialakítása, azok üzembehelyezése, rendszerintegrációs szolgáltatással,
valamint oktatással. Teljesítési határidő a szerződéskötéstől számított 60 nap.
Az eljárás értéke 689 997 476,- Ft + áfa.
A szerződéskötési moratórium lejáratának napja 2019. 05. 09. volt.
10.4 A Társaság nagyösszegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2019.05.08.)
A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1065
Budapest, Nagymező u. 46-48.) verseny újranyitásával lefolytatott központosított
közbeszerzési eljárás eredményeként, nyertes ajánlattevőként hirdette ki a 4iG Nyrt.-t a „A
2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési
projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” - 1. rész: „Microsoft .Net
keretrendszer és Microsoft Business Intelligence alapú fejlesztési tanácsadás” tárgyú
keretmegállapodás keretében „Fejlesztési, alkalmazástámogatási és üzemeltetési feladatok
szakértői támogatása” feladatokra nettó 315 246 400.- Ft értékben,
továbbá „A 2014-2020 programozási időszak Európai Uniós forrásból finanszírozott
szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás” - 2. rész:
„Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alapú fejlesztői környezethez
kapcsolódó, vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás” tárgyú
keretmegállapodás keretében „Projekt megvalósítási feladatok szakértői támogatása”
feladatokra nettó 372 985 920,- Ft értékben.
A két szerződés összege együttesen nettó 688 232 320.- Ft.
A szerződéskötési moratórium 2019. május 16-án járt le.
10.5 A Társaság nagyösszegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2019.05.08.)
A Klebelsberg Központ által kiírt „Interaktív panel beszerzése, valamint akkreditált e-learning
képzés szolgáltatás nyújtása az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése”
című projekt keretében” megnevezésű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként hirdette ki
a 4iG Nyrt. ajánlatát.
A projekt célja a Klebelsberg Központ, valamint a konvergencia régió tankerületei
központjainak fenntartásában lévő iskolák részére 3005 db interaktív tábla és fali vagy mobil
állvány szállítása, összeszerelése és beüzemelése, használatának helyszíni oktatása, valamint
az interaktív panelek kezelésének és használatának módszertanához kapcsolódó akkreditált elearning képzés biztosítása.
Az ajánlat értéke 4 390 500 000,- Ft + áfa.
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11. Nyilatkozat
A Kibocsátó kijelenti, hogy az Időközi vezetőségi beszámoló megbízhatóan mutatja be a
Társaság fejlődését és teljesítményét, adatai és állításai a valóságnak megfelelnek, és nem
hallgatnak el olyan tényt, ami a Kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentős.
A Tpt. 57. §. (1) bekezdése alapján a szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának
elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár megtérítéséért a Kibocsátó felel.
Jelen, a 2019. I. negyedévéről szóló időközi vezetőségi beszámoló számszaki adataiért,
valamint az elemzések és következtetések tartalmi valóságáért felelősséget vállalok.

Budapest, 2019. május 17.

Jászai Gellért
elnök-vezérigazgató

Tóth Béla Zsolt
az igazgatóság tagja
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