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1.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A 4iG Nyrt. (továbbiakban: „4iG”, „Társaság”, „Vállalat”, „Cégcsoport”) aktív növekedési szakaszban
lévő innovatív vállalat, amely organikus fejlődésének és akvizícióinak köszönhetően Magyarország
második legnagyobb informatikai cégcsoportjává vált. A hazai és nemzetközi technológiai
vállalatokat alapvetően nem érintette negatívan a koronavírus-járvány, bizonyos iparágakban (blockchain és mesterséges intelligencia alapú fejlesztések, távoli üzemeltetés, digitalizáció stb.) kifejezetten
katalizátorként hatott a pandémia.
A cégcsoport rugalmas működésének, kiváló szakembereinek köszönhetően 2020. harmadik
negyedévében is kiemelkedő üzleti sikereket könyvelhetett el, a Társaság első félévben vett
növekedési lendülete továbbra is kitartott.

Pénzügyi eredmények
A 4iG a vizsgált időszakban is megőrizte korábban mutatott fejlődési dinamikáját. A Társaság
megrendelésállománya harmadik negyedévben is dinamikus növekedést mutatott és 2020.
november 19-én a 2020-as évre vonatkozó értéke elérte a 18,2 milliárd forintot. A 2020. szeptember
30-ai árbevétel és 2020-as év összesített szerződésállományának értéke így meghaladta az 51
milliárd forintot.
A harmadik negyedév végén a 4iG Nyrt. IFRS szerinti konszolidált értékesítési árbevétele 33,5
milliárd forint volt, amely 34%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A vállalatcsoport
üzleti eredményessége szintén jelentősen javult: a Társaság adózott eredménye 1.87 milliárd forint
- amely 11%-kal haladja meg az előző évit - EBITDA-ja pedig 2.81 milliárd forint, ami 13%-kal
magasabb a 2019. első kilenc hónapjában elért pénzügyi és értékcsökkenési leírások előtti
eredménynél. A Társaság helyzete stabil, a sikeresen zárt negyedéveknek köszönhetően pedig
továbbra is jelentős tartalékokkal rendelkezik.

Tulajdonosi struktúra változása, osztalékfizetés
A Társaság július 1-én tett bejelentésének megfelelően Jászai Gellért elnök-vezérigazgató a Társaság
főrészvényese, aki vagyonkezelő társaságain keresztül (IKON Befektetési Alapkezelő Zrt., KZF
Vagyonkezelő Kft.) a 4iG Nyrt. 61,79%-os részvénycsomagját birtokolja. Jászai Gellért tulajdonában
lévő részvények a szavazatok 63,86%-os arányát biztosítják.
Az Igazgatóság döntésének megfelelően a 4iG 2020. szeptember 28-án kezdte meg tavalyi eredménye
után az egyenként 20 forint névértékű törzsrészvényre eső 22 forintos osztalék kifizetését. A
részvényesek által az esedékességtől számított egy éven belül fel nem vett osztalék a Társaság
eredménytartalékába kerül, az osztalékra való igény egy év alatt elévül.
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Új leányvállalatok
A 4iG 2020. július 9-én megvásárolta a TR Consult Kft. 100%-os üzletrészét, az akvizíció célja 4iG
kapacitásainak, illetve a kiberbiztonság területén nyújtott szolgáltatási portfoliójának bővítése volt.
A Társaság szeptember 24-én kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata
(továbbiakban „INNObyte”, „társaság”, „Céltársaság”), az Innoware Kft. többségi, 70%-os
tulajdonának megszerzésére. A 2014-ben budapesti székhellyel és pécsi fiókteleppel alapított
INNObyte Informatikai Zrt., valamint leányvállalata az Innoware Kft. közvetlen és közvetett módon
közel 200 főt foglalkoztat. Az INNObyte a contact center szolgáltatások, az üzleti intelligencia,
tesztautomatizáció, mesterséges intelligencia-fejlesztés, az adatbázis megoldások specialistája, a
társaság jelentős szakmai múlttal rendelkezik az alkalmazás- és szoftverfejlesztői területeken. A
Céltársaság megrendelései a telekommunikáció, az autóipar, az egészségügy, az agrárinformatika,
közigazgatás, pénzügyi és banki informatika szegmenseiből, valamint az egyházi digitalizáció
területéről származnak, elsősorban piaci megrendelők – kis- és középvállalatok, illetve nagyvállalatok
- igényeit szolgálja ki. Az INNObyte többségi tulajdonának megszerzése nagymértékben
hozzájárulhat ahhoz, hogy a 4iG a Fintech, az Ipar 4.0, a Mesterséges Intelligencia-fejlesztés és
Blockchain területeken piacvezető alkalmazásfejlesztővé váljon.
Az akvizíciók mellett a Társaság Igazgatósága a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. (a
továbbiakban: „Leányvállalat”) 5.000.000,-HUF jegyzett tőkével és 365.000.000,-HUF tőketartalékkal
történő megalapításáról döntött. A Leányvállalatban a 4iG 51%-os többségi tulajdoni hányaddal és
irányítóbefolyással rendelkezik, mellette az Antenna Hungária Zrt. 44%-os, a New Space Industries Zrt.
pedig 5%-os tulajdonrésszel bír. A Leányvállalat létrehozásával az alapítók célkitűzése, hogy 2024-ben
geostacionárius pályára állítsa, és hosszú távon üzemeltesse Magyarország első kereskedelmi,
valamint kormányzati és tudományos kutatási feladatokra is alkalmas műholdját. A 4iG stratégiai
célja, hogy Magyarország mellett a közép-kelet-európai régió vezető informatikai és
infokommunikációs vállalatává váljon, illetve meghatározó pozíciókat építsen ki a távközlési
szektorban.
Tőkepiaci teljesítmény
A 4iG részvények 2020 I-III. negyedéves tőzsdei átlagára (548 forint) amely 28,2%-kal alacsonyabb az
előző év hasonló időszakának. A 2020. szeptember-i záróár 603 forint, ami 33,5%-kal alacsonyabb a
2019. szeptember végi záróárnál. Jelen beszámoló készítésének idején a 4iG részvényeivel 600-640
forint közötti tartományban kereskednek. A Társaság piaci kapitalizációja 2020. szeptember 30-án
56,7 milliárd forint volt.
A 4iG Nyrt. tevékenységét, tőkepiaci teljesítményét május óta követő londoni székhelyű Edison Group
DCF alapú értékelésében 1005 forintos fair értékben határozta meg a Társaság részvényeinek értékét.
A menedzsment bízik abban, hogy a járványhelyzet enyhülésével a Társaság tőkepiaci teljesítménye is
követi majd üzleti eredményeit.
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Piaci környezet, jövőkép
Középtávon a 4iG egyik legfontosabb célkitűzése, hogy a hazai informatikai vállalatok között az
abszolút első helyre kerüljön, amelyhez a rendelkezésre álló kapacitásainak további bővítése
szükséges. A Társaság az organikus növekedés mellett tovább vizsgálja azokat a hazai és régiós
vállalatfelvásárlási lehetőségeket, amivel a fejlődés következő szakaszába léphet. A 4iG célja, hogy
meghatározó piaci pozíciókat építsen ki az informatikai szolgáltatások széles területén és
Magyarországon a legerősebb megoldás szállítóvá váljon.
A 4iG sikeresen zárt III. negyedévének köszönhetően stabil műszaki, humán és gazdasági háttérrel
vághat neki a következő időszaknak is. A cégcsoport munkavállalói létszáma az időszak végére közel
700 főre növekedett, a gyorsjelentés megjelenésének időpontjában pedig a direkt és indirekt
munkavállalók száma megközelíti az 1.000 főt.
A várakozások szerint az informatikai, illetve technológiai szektor fejlődése töretlen marad, a
megváltozott gazdasági környezet pedig újabb megbízásokat és akvizíciós lehetőségeket hozhat a
Társaság főbb szegmenseiben. A menedzsment elkötelezett, hogy a 4iG megkerülhetetlen iparági
szereplővé váljon az üzemeltetés, a szoftverfejlesztés, a blockchain, mesterséges intelligenciafejlesztés, illetve az Ipar 4.0 területein.
Mindezek alapján a 4iG Igazgatósága úgy látja, hogy a Vállalat a 2020. évre kitűzött növekedési
célokat teljesíti, és 25 éves fennállásának legeredményes évét zárhatja.
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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)

2020.Q1-Q3

2019.Q1-Q3

Változás
+/(-) %-ban

33.504.157

24.972.718

34,16%

2.817.552

2.483.913

13,43%

2.248.570
1.874.430
1.874.430

1.987.811
1.691.965
1.691.965

13,12%
10,78%
10,78%

53.181
630

57.941
431

(8,22)%
46,17%

603
548

907
763

(33,52)%
(28,18)%

56,7

85,3

(33,52)%

30
21
20
54

26
18
18
47

13,43%
11,60%
10,78%
14,06%

Egy részvényre jutó (Ft)
EBITDA**
Nettó eredmény (EPS)**
Hígított EPS mutató**
Saját tőke**
* időszak végén
** forintban
*** átlaglétszámra vetítve
A gyorsjelentésben 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.

IFRS SZERINT KONSZOLIDÁLT, NEM AUDITÁLT NEGYEDÉVES PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK
2.1

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

2020. 09. 30
33.504.157
216.048

2019. 09. 30
24.972.718
213.170

Bevételek összesen

33.720.205

25.185.888

Eladott áruk és szolgáltatások
Működési ráfordítások
Személyi jellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások

23.337.938
1.619.799
5.893.395
51.521

18.225.557
1.094.322
3.360.040
22.056

Működési költségek

30.902.653

22.701.975

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

2.817.552

2.483.913

568.982

496.102

Pénzügyi műveletek előtti eredmény (EBIT)

2.248.570

1.987.811

275.700
246.132

133.645
124.649

Adózás előtti eredmény
Jövedelemadók

2.278.138
403.708

1.996.807
304.842

Adózott eredmény

1.874.430

1.691.965

Egyéb átfogó jövedelem

-

-

Teljes átfogó jövedelem

1.874.430

1.691.965

21
20

18
18

Adózott eredményből:
Anyavállalatra jutó rész
Külső tulajdonosra jutó rész

1.966.510
(92.080)

1.707.120
(15.155)

Teljes átfogó eredményből:
Anyavállalatra jutó rész
Külső tulajdonosra jutó rész

1.966.510
(92.080)

1.707.120
(15.155)

Értékesítés nettó árbevétele
Egyéb működési bevétel

Pénzügyi bevételek
Pénzügyi ráfordítások

Egy részvényre jutó eredmény (Ft)
Alap
Hígított
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A 4iG Nyrt. IFRS szerinti 202 0.III. negy edéves k onszolidált átfogó jöv edelem (eredmény) kimutatása
2 0 1 9 Q 1 -Q 3

Változás +/%-ban

3 3 .7 2 0 .2 05

2 5 .1 8 5 .8 8 8

3 3 ,8 9 %

1 3 .4 32 .5 5 8

1 0 .4 9 8 .7 5 0

2 7 ,9 4 %

33.504.157

24.972.718

34,16%

13.314.107

10.433.697

27,61%

23.337.938

18.225.557

28,05%

9.317.160

7.240.407

28,68%

Működési ráfordítások

1.619.799

1.094.322

48,02%

614.884

422.188

45,64%

Személyi jellegű ráfordítások

5.893.395

3.360.040

75,40%

2.018.945

1.360.017

48,45%

51.521

22.056

133,59%

24.260

1.531

1484,59%

2 .8 1 7 .5 5 2

2 .4 8 3 .9 1 3

1 3 ,4 3 %

1 .4 57 .3 0 9

1 .4 7 4 .6 0 7

(1 ,1 7 %)

568.982

496.102

14,69%

199.026

201.992

(1,47%)

2 .2 4 8 .5 7 0

1 .9 8 7 .8 1 1

1 3 ,1 2 %

1 .2 58 .2 8 3

1 .2 7 2 .6 1 5

(1 ,1 3 %)

Pénzügyi bevételek

275.700

133.645

106,29%

91.151

62.597

45,62%

Pénzügyi ráfordítások

246.132

124.649

97,46%

60.588

40.792

48,53%

2 .2 7 8 .1 38

1 .9 9 6 .8 0 7

1 4 ,0 9 %

1 .2 88 .8 4 6

1 .2 9 4 .4 2 0

(0 ,4 3 %)

403.708

304.842

32,43%

189.306

181.697

4,19%

1 .8 7 4 .4 30

1 .6 9 1 .9 6 5

1 0 ,7 8 %

1 .0 99 .5 4 0

1 .1 1 2 .7 2 3

(1 ,1 8 %)

0

0

n.a.

0

0

n.a.

1 .8 7 4 .4 30

1 .6 9 1 .9 6 5

1 0 ,7 8 %

1 .0 99 .5 4 0

1 .1 1 2 .7 2 3

(1 ,1 8 %)

Megnevezés
Bev ételek
- ebből: Értékesítés nettó árbevétele
ELÁBÉ + Közvetített szolgáltatások

Egyéb ráfordítások
P én zügy i és értékc sökk enési
leírások előtti szok áso s ered mény
(EBITDA)
Értékcsökkenés
P én zügy i mű vel etek el őtti
ered mény (EBIT)

Ad ózás elő tti eredmén y (P BT)
Nyereség típusú adók
Nettó ered mény
Egyéb átfogó jövedelem
Teljes átfogó jöv edelem

2 0 2 0 Q 1 -Q 3

2020 Q3

Változás
+/(-) %-b an

2 0 1 9 Q3
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2.2

Konszolidált mérleg

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

2020. 09. 30.

2019. 12. 31.

ESZKÖZÖK

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

690.992
855.427
32.645
683.263
94.486
2.356.813

322.353
1.114.174
3.202
411.243
97.488
1.948.460

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

2.526.570
9.974.726
4.474.968
0
442.600
2.215.638
19.634.502

6.237.873
12.891.746
2.065.341
0
442.600
523.318
22.160.878

Eszközök összesen

21.991.315

24.109.338

FORRÁSOK
Saját tőke
Jegyzett tőke
Visszavásárolt saját részvény
Tőketartalék
Eredménytartalék
Anyavállalatra jutó saját tőke összesen
Nem ellenőrzésre jogosító részesedés
Saját tőke összesen:

1.880.000
(587.536)
816.750
2.917.316
5.026.530
25.476
5.052.006

1.880.000
(92.251)
816.750
2.951.957
5.556.456
(63.743)
5.492.713

86.439
0
203.405
289.844

56.718
0
335.181
391.898

9.497.100
3.068.552

11.609.090
1.500.000

3.674.013

4.751.793

85.303
324.497

0
363.843

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

16.649.465

18.224.726

Kötelezettségek és saját tőke összesen

21.991.315

24.109.338

Hosszú lejáratú kötelezettségek
Céltartalékok
Halasztott adó kötelezettségek
Pénzügyi lízing kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
Rövid lejáratú kötelezettségek
Szállítói kötelezettségek
Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és passzív időbeli
elhatárolások
Osztalékfizetési kötelezettség
Pénzügyi lízing kötelezettségek
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2.3

Jegyzett tőke

Egyenleg 2019. január 1-én

Konszolidált saját tőke változás kimutatása
Saját részvény

Tőketartalék

Eredménytartalék

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

Anyavállalatra
jutó saját tőke
összesen
124.547
2.719.556

Nem ellenőrzésre
jogosító
részesedés
0

Saját tőke összesen

1.880.000

(101.741)

816.750

Leányvállalati goodwill kivezetése

0

0

0

(240.460)

(240.460)

0

(240.460)

Saját részvény eladás

0

9.490

0

175.183

184.673

0

184.673

Teljes átfogó jövedelem

0

0

0

1.691.965

1.691.965

(15.155)

1.676.810

NCI (nem ellenőrző részesedés)
Egyenleg 2019. szeptember 30-án

0
1.880.000

0
(92.251)

0
816.750

15.155
1.766.390

15.155
4.370.889

2.000
(13.155)

17.155
4.357.734

Egyenleg 2020 január 1-én

1.880.000

(92.251)

816.750

2.951.957

5.556.456

(63.743)

5.492.713

Saját részvény vétel

0

(495.285)

0

0

(495.285)

0

(495.285)

Osztalék elkülönítése, fizetése

0

0

0

(2.001.152)

(2.001.152)

0

(2.001.152)

Teljes átfogó jövedelem

0

0

0

1.966.510

1.966.510

(92.080)

1.874.430

NCI (nem ellenőrző részesedés)

0

0

0

0

0

181.300

181.300

1.880.000

(587.536)

816.750

2.917.316

5.026.530

25.476

5.052.006

Egyenleg 2020. szeptember 30-án

2.719.556
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2.4

Konszolidált Cash Flow kimutatás

adatok ezer forintban, kivéve, ha másképp van feltüntetve

2020. 09. 30 2019. 09. 30
Működési tevékenységből származó cash flow
Adózott eredmény
Korrekciók:
Tárgyévi értékcsökkenés és értékvesztés
Vevő értékvesztés
Céltartalékok
Halasztott adó
Kamatok
Működő tőke változásai
Vevő követelések változása
Készletek változása
Szállítók változása
Pénzügyi lízing változása
Egyéb eszközök és kötelezettségek változása
Működési tevékenységből származó nettó cash flow

1.874.430

1.691.965

568.982
0
29.723
(29.443)
5.896

496.102
0
(11.247)
63.083
6.479

2.917.020
(1.692.320)
(2.111.990)
(36. 614)
(3.572.710)
(2.047.027)

(249.603)
(229.144)
2.331.615
360.871
(337.906)
4.122.215

(764.842)
(186.053)
0
3.000
181.302
(766.592)

(283.806)
(1.022.516)
15.393
2.300
(1.288.630)

Finanszírozási tevékenységből származó cash flow
Hosszú lejáratú hitel felvétele
Banki hitel kölcsön felvétel/(visszafizetés)
Pénzügyi lízing felvétel (törlesztés)
Kibocsátott/visszavásárolt saját részvények
Hitelek, kölcsönök kamatai
Fizetett osztalék
Saját részvényeladás nyeresége
Finanszírozási tevékenységből származó nettó cash flow

1.653.855
(134.509)
(495.285)
(5.896)
(1.915.849)
0
(897.684)

(257.956)
414.929
9.490
(6.479)
0
175.184
335.168

Készpénz és készpénzjellegű tételek nettó változása
Készpénz és készpénzjellegű tételek év eleji egyenlege

(3.711.304)
6.237.873

3.168.754
175.570

2.526.570

3.344.324

Befektetési tevékenységből származó cash flow
Tárgyi eszközök értékesítés (beszerzése)
Immateriális javak beszerzése
Értékpapírok beszerzése
Éven túli eszközök változása
Érdekeltségek akvizíciója
Befektetési tevékenységből származó nettó cash flow

Készpénz és készpénzjellegű tételek időszaki egyenlege
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3.

ÁLTALÁNOS ADATOK A KIBOCSÁTÓRÓL

A cég neve:

Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Statisztikai számjele:
Alaptőke:
Alakulás ideje:
Átalakulás ideje:
Tőzsdei bevezetés dátuma:

4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. (korábban FreeSoft
Nyrt., korábban Fríz 68 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.)
Nyilvánosan működő részvénytársaság
1037 Budapest, Montevideo u. 8.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96.
6782 Mórahalom, Röszkei út 43.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
01-10-044993
12011069-2-41
12011069-6201-114-01
1.880.000.000,- Ft
1995. január 8.
2004. április 2.
2004. szeptember 22.

4. RÉSZVÉNYINFORMÁCIÓK
Részvények típusa:

névre szóló törzsrészvény, dematerializált

Részvények névértéke:

20 Ft/db

Részvények darabszáma:

94.000.000 db

Részvények ISIN kódja:

HU 0000167788

Részvények sorozata:

„A”

Részvények sorszáma:

00000001 – 94000000

Visszavásárolt saját részvények:

3.038.544 db

Cégforma:
Székhelye:
Fiók telepe:

5.

TULAJDONOSI SZERKEZET

A Társaság tulajdonosi szerkezete a következő volt:
KZF Vagyonkezelő Kft.
Manhattan Invest Kft.
MANHATTAN Magántőkealap
KONZUM PE Magántőkealap
OPUS GLOBAL Nyrt.
4iG saját részvény tulajdon
Közkézhányad
Összesen

2020.
szeptember 30.
56,60%
3,29%
1,90%
n.a.
n.a.
3,23%
34,98%
100,00%

2019.
szeptember 30.
35,02%
3,29%
1,90%
11,63%
9,95%
2,39%
35,82%
100,00%

A 4iG Nyrt.-nek 2020. 09. 30-án 3.038.544 db saját részvény volt a tulajdonában.
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6.

TISZTSÉGVISELŐK

A 4iG Nyrt. vezető tisztségviselői a 2020. 01. 01-2020. 09. 30. 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
Simon Zoltán, az igazgatóság tagja

Felügyelő Bizottság:

Tomcsányi Gábor az FB elnöke
Kunosi András, tag
Ódorné Angyal Zsuzsanna tag
Tima János, tag

Audit Bizottság:

Tomcsányi Gábor az AB elnöke
Kunosi András, tag
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.
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6.3

Vezető tisztségviselők 4iG részvénytulajdona

Név
Jászai Gellért
Zoltán
Tóth Béla Zsolt

7.

Tisztség
elnök –
vezérigazgató
igazgatóság
tagja

Közvetlen
tulajdon
(db)

Közvetett
tulajdon
(db)

Közvetlen és
közvetett
(db)

Tulajdoni
arány (%)

0

58.083.500

58.083.500

61,79%

1.052.200

0

1.052.200

1,12%

A JELENTÉS ALÁÍRÁSÁRA JOGOSULTAK

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

8.

LEÁNYVÁLLALATOK

CarpathiaSat Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

Tulajdoni
hányad
2020 2019
51%
n.a.

Humansoft Szerviz Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

100%

100%

Alapítva 2019.04.17.

DOTO Systems Zrt.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

60%

60%

Alapítva 2019.07.03.

TR Consulting Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

100%

n.a.

Vásárolva 2020.07.09

Veritas Consulting Kft.

1037 Budapest, Montevideo u. 8.

100%

100%

Vásárolva 2019.09.10.

Leányvállalat neve

9.
9.1

Székhelye

Megjegyzés
Alapítva 2020.08.17.

AZ IDŐSZAK FONTOSABB ESEMÉNYEI (IDŐRENDBEN)
Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 01. 10.)

A Külgazdasági és Külügyminisztérium „NAHU” 20 14-2020 szoftverfejlesztési szolgáltatások” tárgyú
verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát
nyertes ajánlatként hirdették ki.
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A „NAHU 2014-2020” az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz,
valamint az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok mindösszesen tíz programjának
nemzeti adatnyilvántartását támogató informatikai rendszere.
Az eljárás összértéke 563.445.500,- Ft + ÁFA.

9.2

Nagy összegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2020. 01. 13.)

Az Emberi Erőforrások Minisztérium (EMMI) „Magyar Falu Program” keretében az „Orvosi ellátást
segítő orvosi eszköz mintaprogram” című alprogramhoz kapcsolódó informatikai rendszerek
megvalósítása tárgyú verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG
Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki.
A szerződéskötést követően a 4iG által megvalósítandó fejlesztések az egészségügyi alapellátás
keretében végzett tanácsadási, prevenciós, illetve lakossági szűrésekhez kapcsolódó háziorvosi
tevékenységek megfelelő informatikai támogatását fogják szolgálni.
Az eljárás összértéke 1.555.346.000,- Ft + ÁFA.

9.3

A Társaság saját részvény vásárlásai (2020. 01. 15 – 2020. 01. 27.)

A 4iG Nyrt. 2020. január 15. és január 27. között 508.519 db saját részvényt vásárolt a Budapesti
Értéktőzsdén, tőzsdei ügylet keretében az Equilor Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével.
A 2019. év végi és a 2020. januári tranzakciók eredményeként a Társaság tulajdonában lévő saját
részvények állomány 2.250.000 darabról 2.938.544 darabra változott. A Társaság saját részvény
állománya mindösszesen 3,13%. Sávhatár átlépés nem történt.

9.4

Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 01. 30.)

A Nemzeti Fejlesztési Programiroda „KEOP-1.4.0/12-2013-0001 azonosítószámú, „Országos Közhiteles
Víziközmű Adatbázis” elnevezésű, valamint a KÖFOP-2.3.6-VEKOP-16-2017-00002 azonosítószámú,
„Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis” elnevezésű projekt keretében megvalósult szakrendszerek
alkalmazás üzemeltetési feladatainak komplex ellátása” tárgyú verseny-újraindításával megindított
központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették. A
szolgáltatás megvalósításának ideje 24 hónap.
Az eljárás összértéke 906.624.000,- Ft + ÁFA.

9.5

Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 02. 02.)

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: „Kincstár”) „Számlavezető Rendszer fejlesztés,
implementáció, paraméterezés szolgáltatások beszerzése” tárgyú verseny-újraindításával megindított
központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki.
Az eljárás összértéke 3.469.838.990,- Ft + ÁFA.

9.6

Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 02. 03.)

Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: „ÁEEK”) „Egészséges Budapest projektben
résztvevő intézmények részére Routerek cseréje” tárgyú versenyújranyitással megindított
központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették ki.
Az eljárás összértéke 754.535.000,- Ft + ÁFA.
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9.7

Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 03. 09.)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: „NAV”) „HP Service Manager eszközzel támogatott
szolgáltatás menedzsment folyamatok bővítése, licence követés 3 évre” tárgyú versenyújranyitással
megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. ajánlatát nyertes ajánlatként hirdették
ki. Az ajánlat értéke 1.083.556.965,- Ft + ÁFA

9.8

A Társaság saját részvény vásárlása (2020. 03. 12.)

A 4iG Nyrt. 2020. március 10-én 100.000 db saját részvényt vásárolt a Budapesti Értéktőzsdén, tőzsdei
ügylet keretében az Equilor Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A tranzakció
eredményeként a Társaság tulajdonában lévő saját részvények állomány 2.938.544 darabról 3.038.544
darabra változott. A Társaság saját részvény állománya mindösszesen 3,23%. Sávhatár átlépés nem
történt.

9.9

COVID-19 járvány

A 4iG Nyrt. és leányvállalatainak tevékenységének döntő része, a szoftverfejlesztés, a szoftver
bevezetés, szoftver supportálás távolról is végezhető, így várhatóan nem okoz jelentős kiesést az
árbevételből és a nyereségből. A Cégcsoport tagjai koronavírus helyzet miatt elkészítették az erre
vonatkozó becsléseket. Megvizsgálták azt is, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság a vállalkozás
folytatására való képesség tekintetében, és arra jutottak, hogy lényeges bizonytalanság nem áll fenn.

9.10 A 4iG Nyrt. Igazgatóságának határozata a Társaság éves rendes közgyűlését érintően
A 4iG Nyrt. Igazgatósága, tekintettel Magyarország Kormányának 102/2020. (IV.10.) rendeletére (a
továbbiakban: „102/2020. Kormányrendelet”), a koronavírus-járvány miatti (a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által kihirdetett) veszélyhelyzet időtartama alatt
a már összehívott közgyűlés sem tartható meg olyan módon, hogy az a részvényes személyes
részvételét igényelje, ezért a Társaság nem tartotta meg a 2020. év 04. hónap 29. napjának 10:00
órájára összehívott éves rendes közgyűlését.

A Társaság Igazgatóságának határozatai a 2020. 04. 29. napi évi rendes közgyűlése helyett
A Társaság Igazgatósága a 102/2020. Kormányrendelet felhatalmazása alapján a Közgyűlés
hatáskörében eljárva 2020. év 04. hónap 29. napján ülés tartása nélküli, írásbeli döntéshozatal
keretében az alábbi határozatokat hozta:
1/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2019. évi éves
beszámolójának főbb adatai:
-

HUF 24.183.682 e eszközök/tőke és források összesen

-

HUF 5.649.511 e saját tőke

-

HUF 3.049.436 e adózás utáni eredmény

A Társaság IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok) szerinti, 2019. évi összevont
(konszolidált) éves beszámolójának főbb adatai:
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-

HUF 24.109.338 e eszközök/tőke és források összesen

-

HUF 5.492.713 e saját tőke

-

HUF 2.826.944 e összes átfogó adózás utáni eredmény

A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság továbbá úgy határoz, – figyelemmel az
ismertetett 2019. évi éves beszámolók tartalmára -, hogy a Társaság a 2019. üzleti év után
részvényenként 22,- Ft, azaz huszonkettő forint osztalékot fizessen. A Rendelet adta felhatalmazás
alapján az Igazgatóság továbbá úgy határoz, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy a
Társaság mindenkori likviditási helyzetét figyelembe véve határozza meg az osztalékfizetés időpontját,
azzal a kitétellel, hogy az osztalékfizetés legkésőbb 2020. december 31. napjáig megtörténik.
2/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a Társaság 2019. évre
vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentését az előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja.
3 - 7/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - figyelemmel a Társaság Jelölő és Javadalmazási
Bizottságának álláspontjára – megállapítja, hogy Jászai Gellért Elnök-Vezérigazgató, Linczényi Aladin
Ádám igazgatósági tag, Zibriczki Béla igazgatósági tag, Tóth Béla Zsolt igazgatósági tag és Simon Zoltán
igazgatósági tag munkáját a 2019. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezte és erre tekintettel megadja részükre a felmentvényt a 2019. évre vonatkozóan.
8/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával megállapítja, hogy 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) szerződés alapján, a Társaság könyvvizsgálatát a 2020. üzleti évre
vonatkozóan is az INTERAUDITOR Kft. látja el.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság - a Könyvvizsgálóval előzetesen folytatott
tárgyalások alapján – továbbá úgy határoz, hogy a Könyvvizsgáló díjazását a 2020. évre vonatkozóan a
Társaság IAS-IFRS szerinti egyedi éves beszámolója tekintetében 7.900.000,- HUF + ÁFA, azaz hétmilliókilencszázezer magyar forint + ÁFA, (tehát bruttó 10.033.000 magyar forint), míg a Társaság
konszolidált éves beszámolója tekintetében 2.500.000,- HUF + ÁFA, azaz kettőmillió-ötszázezer magyar
forint + ÁFA, (tehát bruttó 3.175.000 magyar forint) összegben állapítja meg.
9/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával elfogadja a Társaságnál a
Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) megindítását és szervezetének („MRP Szervezet”)
létrehozását, amelynek neve 4iG Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet rövidítve 4iG MRP
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Szervezet, és elfogadja annak alapszabályát (továbbiakban: „Alapszabály”) és javadalmazási politikáját
(a továbbiakban: „MRP Javadalmazási Politika”), továbbá gondoskodik az Alapszabály és a
Javadalmazási Politika ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalásáról. Az MRP Szervezet Alapszabálya
a jelen határozat 1. számú, az MRP Javadalmazási Politika a jelen határozat 2. számú mellékleteit
képezik.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a döntéstől számított hét (7)
évig terjedő határozott időre bízza meg a Kertész és Társai Ügyvédi Irodát (székhely: 1062 Budapest,
Andrássy út 59.), hogy az MRP Szervezet legfőbb szerve jogkörében, mint meghatalmazott járjon el.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával úgy dönt, hogy az MRP
Szervezet képviseletét határozatlan időtartamra önálló képviseleti jogosultsággal Salánki Olga Katalin
(születési idő: 1977. 05. 14.; lakcím: 1117 Budapest, Fehérvári út 31., 5. em. 41., anyja neve: Bacsa
Katalin, adóazonosító jel: 8403103646) lássa el.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az MRP Szervezet a 4iG
elnevezést nevében és rövidített nevében használhatja.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az MRP Javadalmazási Politika
tervezett végrehajtása érdekében a Társaság mint alapító 2.500.000 (kettőmillió-ötszázezer) db 20,- Ft
névértékű HU0000167788 ISIN azonosítóval rendelkező 4iG Nyrt. törzsrészvény megszerzésére
jogosító vételi opciót mint nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás juttasson az MRP Szervezet részére. Az
MRP Szervezet részére összesen 2.500.000 (kettőmillió-ötszázezer) darab 4iG Nyrt. törzsrészvény
megszerzésére jogosító vételi opció kerül átadásra legkésőbb 2020. év 04. hónap 30. napjáig.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az MRP Javadalmazási
Politikában meghatározott általános elvek mentén a 4iG Nyrt. nevében meghozza az MRP Szervezet
felállításához, fenntartásához és működéséhez szükséges minden egyéb döntést és nyilatkozatot. A
felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP Szervezet alapjául szolgáló Programok
megindítására, a kedvezményezetti körének meghatározására és a Programok keretében
megszerezhető részvények számára és megszerzésének feltételeire.
10/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság jelen határozatával úgy dönt, hogy a Társaság
legfőbb szerve vagy jogszabályi felhatalmazás alapján a legfőbb szerv nevében eljáró döntéshozó
szerve a 2020. év során egy későbbi időpontban dönt a Társaság Javadalmazási Politikájának
véleménynyilvánító szavazás keretében történő elfogadásáról.
11/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy elfogadja a jelen határozati
javaslat mellékletét képező Felügyelőbizottsági Ügyrend módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
hatályos szövegét.
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12/2020. (IV. 29.) számú Igazgatósági Határozat
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az Alapszabálynak az egyes
napirendi pontok megtárgyalása során hozott határozatokkal szükségszerűen érintett rendelkezéseit
módosítja.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy az Alapszabály módosításai a
következők szerint kerüljenek megjelölésre: a törölt szövegrész áthúzással, az újonnan beillesztett
szövegrész pedig dőlt, aláhúzott, és félkövér szerkesztési módban kerüljön feltüntetésre.
A Rendelet adta felhatalmazás alapján az Igazgatóság akként dönt, hogy az Alapszabály egyes
rendelkezései az alábbiak szerint módosuljanak:
„1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
…
1.3.
A korábbi Alapító Okirat helyébe lépő Alapszabályt a Társaság 2004. április 25-i közgyűlése
fogadta el, melyet a közgyűlés több alkalommal módosított. A jelen, egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabály módosítása a közgyűlés a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV.10.) Korm. rend. felhatalmazása
alapján közgyűlési hatáskörben 2020. év 04. hónap 29. napján meghozott 12/2020. (IV. 29.)
Igazgatósági Határozat alapján és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek előírása alapján készült.”
„10. A KÖZGYŰLÉS
…
10.1.

A közgyűlés hatásköre

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
döntés - ha a Ptk., illetve az alapszabály eltérően nem rendelkezik - az Alapszabály
megállapításáról és módosításáról;
b)

döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;

c)

a Társaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;

d)
az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak,
valamint a cégvezetőnek a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
e)

az éves beszámoló elfogadása;

f)

döntés osztalék és osztalékelőleg fizetéséről;

g)
az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták,
osztályok átalakítása;
h)

döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról;

i)

döntés - ha a Közgyűlés másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
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j)

döntés az alaptőke leszállításáról;

k)
döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az Igazgatóság
felhatalmazásáról a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
l)

döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;

m)

döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;

n)
a javadalmazási politikáról való véleménynyilvánító szavazás döntés a vezető tisztségviselők,
felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési
rendszerének irányelveiről, keretéről;
o)

az auditbizottság tagjainak megválasztása;

p)
döntés a Társaság által kibocsátott értékpapírok tőzsdei bevezetésének, illetve kivezetésének
kezdeményezéséről;
q)

Törölve;

r)

a Felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;

s)
döntés minden olyan kérdésben, amit a Ptk. vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.”
„11. AZ IGAZGATÓSÁG
…
11.10. Az Igazgatóság hatáskörébe tartozó döntések
…
11.10.4.
Az Igazgatóság jogosult az Munkavállalói Résztulajdonosi Program („MRP”) keretében
Szervezet („MRP Szervezet”) felállítására, fenntartására és működéséhez szükséges minden egyéb
döntés és nyilatkozat megtételére. A felhatalmazás kiterjed különösen, de nem kizárólagosan az MRP
Szervezet alapjául szolgáló Programok megindítására, a kedvezményezetti körének meghatározására
és a Programok keretében megszerezhető törzsrészvények, illetve törzsrészvényekhez kapcsolódó
jogok számára, mértékére és megszerzésének feltételeire.
11.10.45.
Mindazok a döntések, amiket a Ptk. vagy jelen Alapszabály nem utal a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.”

„14. Felügyelőbizottság, auditbizottság
…
14.12. A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha ülésén három (3) tagú bizottság esetében
valamennyi tag, ennél nagyobb létszámú bizottság esetében pedig a tagok kétharmada, de legalább
négy (4) három (3) tag jelen van. A Felügyelőbizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.”
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A Rendeletnek megfelelően, a fenti közgyűlési hatáskörben meghozott határozatokat a Társaság a Ptk.
3:279. §-a szerint közzétette a Társaság (www.4ig.hu), a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu), valamint
a Magyar Nemzeti Bank (kozzetetelek.mnb.hu) honlapján is.
A Társaság tájékoztatta a Tisztelt Befektetőket és Részvényeseket, hogy a Rendelet 9. § (7) bekezdése
alapján, a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 (harminc) napos jogvesztő határidőn belül a
szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés összehívását az Igazgatóság
által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési határozat – a beszámoló és az adózott eredmény
felhasználásának jóváhagyására vonatkozó határozatot ide nem értve – utólagos jóváhagyása céljából.
A Rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, az éves beszámoló és az adózott eredmény felhasználásának
utólagos jóváhagyásra irányuló közgyűlés megtartása iránti igényt 2020. május 31. napjáig kell a
szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényeseknek kezdeményezniük.
Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1. napja közötti időtartam kevesebb,
mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére nincs lehetőség, azonban
a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott közgyűlési
határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.

9.11 A Társaság elemzése az EDISON Investment Research Limited által (2020. 05. 13.)
A EDISON Investment Research Limited, mint a világ egyik legnagyobb tőkebefektetési lehetőségeket
vizsgáló elemző cége, átfogó elemzést készített a 4iG Nyrt.-ről, amely az alábbi linken keresztül érhető
el angol nyelven:
https://www.edisongroup.com/publication/building-on-a-transformational-fy19/26819
A kezdeti átfogó elemzést követően az EDISON negyedéves rendszerességgel tesz elemzést közzé a 4iG
Nyrt.-ről.

9.12

Az I. negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató közzététele (2019. 05. 20.)

A Társaság 2020. május 20-án közzétette 2020. I. negyedéves gazdálkodási adatait bemutató vezetői
jelentését.

9.13 A Társaság elemzése az EDISON Investment Research Limited által (2019. 05. 21.)
Az EDISON Investment Research Limited a 4iG Nyrt. 2020. év első negyedéves gyorsjelentését
követően elemzést készített a 4iG Nyrt.-ről, amely az alábbi linken keresztül érhető el angol nyelven:

https://www.edisongroup.com/publication/continuing-momentum-despite-lockdown/26892

9.14 A Társaság nagy összegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2019. 05. 25.)
A 4iG Nyrt. ajánlatának nyertes ajánlatként történő kihirdetése az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum
Nonprofit Kft. által „A NÉBIH szakrendszereinek szoftverfejlesztési és alkalmazás támogatási feladati”
tárgyú verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen.
Az eljárás összértéke 3.721.242. 000,- Ft + ÁFA.
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9.15 A Társaság nagy összegű nyertes ajánlatának kihirdetése (2019. 05. 26.)
A 4iG Nyrt. ajánlatának nyertes ajánlatként történő kihirdetése az NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által „AZ EES bevezetéséhez szükséges informatikai
jellegű fejlesztések” tárgyú verseny-újraindításával megindított központosított közbeszerzési eljárás
eredményeképpen.
Az eljárás összértéke: 970.447.184.- Ft + ÁFA.

9.16 Tulajdonosi szerkezet módosulása (2020. 07. 01.)
A KZF Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.;
cégjegyzékszám: 01-09-294248; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; „KZF
Vagyonkezelő Kft.”) által közvetlenül birtokolt, szavazati jogot biztosító 4iG Nyrt. által kibocsátott HUF
20, - névértékű dematerializált törzsrészvények („4iG Részvény”) száma a 2020. év 07. hónap 01.
napján létrejött tőzsdén kívüli ügyletek következtében 20.284.650 db-bal, azaz húszmilliókétszáznyolcvannégyezer-hatszázötven darabbal, vagyis 32.918.850 db-ról, azaz harminckétmilliókilencszáztizennyolcezer-nyolcszázötven darabról 53.203.500 db-ra, azaz ötvenhárommilliókétszázháromezer-ötszáz darabra emelkedik, így a Társaságban fennálló szavazati jogának mértéke
36,19%-ről 58,49%-ra nő, átlépve ezzel a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 61. § (3)
bekezdése szerinti 40%-os, 45%-os, valamint 50 %-os határértéket.

9.17 Nagy összegű szerződés megkötése (2020. 07. 03.)
A 4iG Nyrt. és a MVM NET Távközlési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134
Budapest, Róbert Károly körút 59.) között 2020. június 16-án nagy összegű szerződés került
megkötésre.
A MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. és a 4iG Nyrt. „WDM eszközök szállítása” tárgyában kötött
keretszerződést és a felek aláírták a keretszerződés részét képező első egyedi megrendelést.
A keretszerződés első egyedi megrendelésének értéke: nettó 1.313.507,- EUR.

9.18 A Társaság cégvásárlása (2020. 07. 09.)
A 4iG Nyrt. a TR Consult Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Gvadányi utca 61-65., cégjegyzékszáma: 0109-686917, a továbbiakban: Céltársaság) üzletrészének 100% tulajdonrészét megszerezte, ezzel a
Céltársaság kizárólagos tulajdonosává vált.

9.19 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 07. 16.)
A Társaság a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által „Megjelenítő eszközök beszerzése és
kapcsolódó szolgáltatások teljesítése” tárgyú, két részajánlati körben két keretmegállapodás
megkötésére irányuló közbeszerzési eljáráson volt eredményes. Az egyik részben 4 különböző, a másik
részben 5 különböző közös ajánlattevői konzorcium került nyertesként kihirdetésre.
A keretmegállapodás nem biztosít automatikus megrendeléseket, az intézményi igények alapján az
egyes konkrét beszerzések újra versenyeztetésre kerülnek a bejutott konzorciumok között. A
keretmegállapodás maximális mennyisége az 1. rész tekintetében projektorok és kiegészítők:
maximum 34.750 darabos mennyiség, a 2. rész tekintetében interaktív táblák: maximum 3.700 darabos
mennyiség.
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9.20 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 07. 17.)
Társaság nyertes ajánlatot tett a IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. által „Digitális tananyagok
fejlesztése, pilot rendszerű bevezetése és tesztelése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”
tárgyú uniós nyílt közbeszerzési eljárásán.
A beszerzési eljárás a GINOP-6.2.4-VEKOP-16-2017-00001 forrásból valósul meg célja:
-

digitális tananyagok, taneszközök pilot rendszerű bevezetése és tesztelése;

-

taneszközfejlesztés;

-

digitális tananyagok, taneszközök beválásvizsgálata;

digitális tananyagok készítése a tanárok projektben kidolgozott digitális tananyagok,
taneszközök alkalmazására való felkészítése céljából;
a projektben kidolgozott digitális tananyagok, taneszközök alkalmazására való tanári
felkészítések megvalósítása.
Az eljárás összértéke 4 239 000 000,- Ft + ÁFA.

9.21 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 07. 30.)
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiírt „eKereskedelem szerver infrastruktúra és licence beszerzés”
megnevezésű közbeszerzési eljárás nyertes ajánlataként hirdette ki a 4iG Nyrt., Getronics
Magyarország Kft., ASH Szoftverház Kft. közös ajánlattevők ajánlatát.
A beszerzési eljárás a KEF által kötött KM02SRVT17 keretmegállapodás alapján verseny újranyitással
történt. A beszerzés célja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal intézményei részére szerverek és tárolók,
valamint ezekhez kapcsolódó szolgáltatások beszerzése A konzorcium tagjai közül a szállító a 4iG Nyrt.
Az ajánlat értéke 1.103.498.538,- Ft + ÁFA.

9.22 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 08. 05.)
A 4iG Nyrt. a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség „WIFI lefedettség biztosítása a
konvergencia régió szakképzési intézményeiben” tárgyú verseny újranyitással megindított
központosított közbeszerzési eljárásán a Társaság nyertes ajánlatot tett.
A beszerzési eljárás GINOP 3.4.6-17-2017-00001 forrásból valósul meg, célja a konvergencia régiókban
(Budapesten és Pest megyén kívül az ország minden részén) lévő, köznevelési és szakképzési
intézmények korszerű, és egységes vezeték nélküli hálózati infrastruktúrájának kialakítása.
Az eljárás összértéke az összegző dokumentum alapján: 3.310.483.720,- Ft + ÁFA

9.23 Leányvállalat alapítása (2020. 08. 17.)
A 4iG Nyrt. Igazgatósága a CarpathiaSat Magyar Űrtávközlési Zrt. (a továbbiakban: „Leányvállalat” vagy
„CarpathiaSat”) megalapításáról döntött. A Leányvállalat 5.000.000,- Ft jegyzett tőkével és
365.000.000,- Ft tőketartalékkal került megalapításra, amelyben a 4iG 51%-os többségi tulajdoni
hányaddal és irányítóbefolyással rendelkezik. A CarpathiaSat-ban a 4iG mellett az Antenna Hungária
Zrt. 44%-os, a New Space Industries Zrt. pedig 5%-os tulajdoni résszel rendelkezik.
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9.24 Leányvállalat vásárlására tett ajánlat (2020. 09. 24.)
A 4iG Nyrt. kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi
tulajdonának megszerzésére. Az ajánlatot az INNObyte tulajdonosai elfogadták. A tranzakció előkészítő
szakasza lezárult, melynek során a 4iG és tranzakciós tanácsadói átvilágították a céltársaságokat. Az
adásvételi megállapodást a felek október közepéig kötik meg, ezt követően a 4iG 70 százalékos,
többségi irányító tulajdont szerez az INNObyte-ban.

9.25 Osztalék fizetése (2020. 09. 28.)
A 4iG Nyrt. 2020. szeptember 28-án a KELER Zrt. közreműködésével kifizette részvényeseinek a 2019.
év után meghatározott 22,-Ft részvényenkénti osztalékot.

9.26 Nagy összegű nyertes ajánlat kihirdetése (2020. 09. 29.)
A 4iG Nyrt. a Klebelsberg Központ „Számítógépek és notebookok beszerzése az EFOP-3.2.4-16-201600001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt projekt keretében” tárgyú, a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által kötött KM0215SZGRK17 keretmegállapodás alapján
verseny újranyitással megindított központosított közbeszerzési eljárásán a 4iG Nyrt. nyertes ajánlatot
tett az eljárás 3. részében. A Tanulói PC monitorral elnevezésű 3. rész keretében a 4iG Nyrt. tette a
legkedvezőbb ajánlatot a legalacsonyabb ár értékelési szempont figyelembevételével. A 4iG Nyrt. a
projekt keretében 6145 db tanulói PC-t szállít országosan a megadott helyszínekre.
Az ajánlat értéke: 776 728 000,-Ft+ÁFA
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10. A JELENTÉS FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT FONTOSABB ESEMÉNYEK,
VÁLTOZÁSOK
10.1 Nagy összegű nyertes pályázat kihirdetése (2020. 10. 08.)
A 4iG Nyrt. a a Pénzügyminisztérium a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén
belül „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” tárgyú
felhívást tett közzé, melyre a 4iG Nyrt. a Pécsi Tudományegyetemmel GINOP-2.3.4-15-2020-00010
azonosítószámon regisztrált és 2020. év 02. hónap 20. napján támogatási kérelmet nyújtott be
„Egészségügy adatelemző, adathasznosítási, valamint okoseszköz- és Technológia-fejlesztő
kompetencia központ kialakítása a Pécsi Tudományegyetemen” címen, amelyet a
Pénzügyminisztérium 2020. év 05. hónap 11. napján kelt támogatási döntésében támogatásban
részesített. A teljes fejlesztésből a 4iG Nyrt.-re eső elszámolható összköltség 550.728.266,- Ft, erre a
munkára megítélt támogatás összege 325.734.623,- Ft.
A projekt összköltsége: 2.218.326.143,- Ft
A támogatás intenzitása 89,86%

10.2 Szerződés aláírása INNOByte Zrt. részvényeinek megvételére (2020. 10. 14.)
A 4iG Nyrt. részvényadásvételi szerződést írt alá az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft.
többségi tulajdonának megszerzésére. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal (GVH)
versenyfelügyeleti eljárását követően zárul.

10.3 A Társaság rendkívüli közgyűlésének összehívása (2020. 10. 22.)
A 4iG Nyrt. 2020. november 25. 10:00 órára rendkívüli közgyűlést hívott össze.

10.4 A Társaság tulajdonszerzése (2020. 10. 27.)
A 4iG Nyrt az INNObyte Zrt. többségi (70% mértékű) tulajdonjogát megszerezte azt követően, hogy a
tranzakcióhoz a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) hozzájárult.

10.5 A Társaság Igazgatóságának határozata a Társaság rendkívüli közgyűlését érintően
(2020. 11. 18.)
A 4iG Nyrt. Igazgatósága, tekintettel Magyarország Kormányának 502/2020. (IV.10.) rendeletére (a
továbbiakban: „502/2020. Kormányrendelet”), a koronavírus-járvány miatti (a veszélyhelyzet
kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet) veszélyhelyzet időtartama alatt a már
összehívott közgyűlés sem tartható meg olyan módon, hogy az a részvényes személyes részvételét
igényelje, ezért a Társaság nem tartja meg a 2020. év 11. hónap 25. napjának 10:00 órájára összehívott
éves rendkívüli közgyűlését.

10.6 Szerződés aláírása DTSM Kft. üzletrészének 100%-os tulajdonrész megszerzésére
(2020. 11. 24.)
A 4iG Nyrt. üzletrészadásvételi szerződést írt alá a DTSM Kft. („DTSM”) üzletrészének 100%-os
tulajdonrész megszerzésére. A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal („GVH”) versenyfelügyeleti
eljárását követően zárul.
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10.7 A Társaság Igazgatóságának határozata a Társaság rendkívüli közgyűlését érintően (2020. 11.
25.)
A Társaság Igazgatóságának határozatai a 2020. 11. 25. napi rendkívüli közgyűlése helyett
A Társaság Igazgatósága a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Közgyűlés
hatáskörében eljárva 2020. év 11. hónap 25. napján az alábbi határozatokat hozta:
3/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat:
Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal elhatározza, hogy a 1037 Budapest,
Montevideo u. 2/C. és a 1037 Budapest, Montevideo u. 6. szám alatt található ingatlanokat a Társaság
telephelyeként működteti és felveszi, illetve a 4025 Debrecen, Barna u. 23. szám alatt található
ingatlant a Társaság fióktelepeként működteti és fióktelepként felveszi a Társaság Alapszabályába és
cégjegyzékére.
4/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat:
Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal tudomásul veszi Simon Zoltán és
Zibriczki Béla igazgatósági tagoknak az igazgatósági tagsági tisztségéről a rendkívüli közgyűlés napjával,
azaz 2020. év 11. hónap 25. napi hatállyal történő lemondásukat, valamint megállapítja, hogy az
igazgatósági tagok munkájukat a 2020. évben a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva
végezték és erre tekintettel megadja a részükre a felmentvényt a 2020. évre vonatkozóan.
Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal a Társaság új igazgatósági tagjainak
az alábbi személyeket megválasztja együttes cégjegyzési jogosultsággal 2020. év 11. hónap 25. napjától
kezdődően határozatlan időtartamra:
Blénessy László (anyja neve: Bordos Mária Magdolna; lakcím: 1221 Budapest, Murányi utca 7.) Fekete
Péter Krisztián (anyja neve: Szabó Katalin; lakcím: 5600 Békéscsaba, Jókai utca 46/1. 1ép.).
Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva rögzíti, hogy az új igazgatósági tagok feladataikat
megbízási jogviszonyban látják el.
Az Igazgatóság továbbá közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal az Igazgatóság tagjainak havi
díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:
Igazgatóság Elnöke: bruttó 200.000 HUF/hó
Igazgatóság tagja: bruttó 175.000 HUF/hó
5/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat:
Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal tudomásul veszi Tomcsányi Gábor,
Tima János és Ódorné Angyal Zsuzsanna felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagoknak a
felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagi tisztségéről a rendkívüli közgyűlés napjával, azaz 2020. év
11. hónap 25. napi hatállyal történő lemondásukat, valamint az Igazgatóság a Társaság új
felügyelőbizottsági és auditbizottsági tagjainak az alábbi személyek megválasztja 2020. év 11. hónap
25. napjától kezdődően határozatlan időtartamra:
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Felügyelőbizottsági tagok:
Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.)
Büdyné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia; lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva rögzíti, hogy az új felügyelőbizottsági és auditbizottsági
tagok feladataikat megbízási jogviszonyban látják el.
Az Igazgatóság továbbá közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozattal a felügyelőbizottsági tagok
havi díjazását az alábbi összegek szerint állapítja meg:
Felügyelőbizottság Elnöke: bruttó 175.000 HUF/hó
Felügyelőbizottság tagja: bruttó 155.000 HUF/hó
Auditbizottsági tagok:
Simon Zoltán (anyja neve: Kiss Julianna; lakcím: 1033 Budapest, Huszti út 21. 5. em. 45.)
Büdyné dr. Rózsa Ildikó (anyja neve: Hamar Zsófia; lakcím: 1221 Budapest, Péter Pál utca 102.)
6/2020. (XI.25.) számú Igazgatósági Határozat:
Az Igazgatóság közgyűlési hatáskörben eljárva jelen határozatával elfogadja az előterjesztéssel egyező
tartalmú Alapszabály módosítását.

29

4iG Nyrt.
2020. SZEPTEMBER 30.
GYORSJELENTÉS

4iG Nyrt.
H-1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Tel.: +36 1 270 7600
Fax: +36 1 270 7679
Web: www.4ig.hu
31

