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E L Ő T E R J E S Z T É S E K  É S  H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T O K  

 

az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2021. év 04. hónap 30. napjára 10:00 órai kezdettel meghirdetett 

ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE 

 

 

Az OPUS GLOBAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 

59.; cégjegyzékszám: 01-10-042533; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 

„Társaság”) Igazgatósága az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket a 2021. év 04. 

hónap 30. napjára meghirdetett éves rendes közgyűlésének („Közgyűlés”) napirendjén szereplő 

ügyekkel összefüggő előterjesztéseiről és határozati javaslatairól. 

 

Elöljáróban a Társaság Igazgatósága le kívánja szögezni és meg kívánja erősíteni a Közgyűlés 

Meghívójának preambulumában rögzítetteket, miszerint az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (Covid-19) kapcsán 

Magyarországon kialakult rendkívüli helyzetre tekintettel, – figyelembe véve a vonatkozó 

jogszabályok rendelkezéseit különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 

2021. évi I. törvényt, amely 2021. év 05. hónap 22. napjáig meghosszabbította a veszélyhelyzet 

során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 

újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) hatályát – a 

2021. év 04. hónap 30. napjára meghirdetett Közgyűlést a Társaság Alapszabályának 

megfelelően, a meghirdetett időpontban személyes megjelenéssel a Kormányrendelet 9. §-a 

szerint nem tarthatja meg. 

 

Társaságunk ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy a kialakult helyzetben a 

lehető legteljesebb módon eljárva feleljen meg a hatályos jogszabályi követelmények 

összességének és a lehető legpontosabb módon tájékoztassa Tisztelt Részvényeseit a kialakult 

helyzetről és a működését, így a Közgyűlés összehívását és megtartását érintő minden lényeges 

információról. 

 

A Társaság Igazgatósága a Kormányrendelet 9. §-a szerinti felhatalmazással élve a Közgyűlés 

napirendjén szereplő kérdésekben az alábbi előterjesztések és határozati javaslatok szerint 

tervez határozatot hozni 2021. év 04. hónap 30. napján. 

 

Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy amennyiben a Közgyűlés tervezett időpontjáig a 

veszélyhelyzet megszűnik, úgy a Közgyűlés megtartására a 2021. év 04. hónap 08. napján 
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közzétett Meghívóban foglaltak szerint kerül sor, a Tisztelt Részvényesek egyidejű és teljeskörű 

tájékoztatása mellett. 

 

1. sz. napirendi pont 

Döntés a Társaság 2020. évi IFRS alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról az 

Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a 

Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján. 

 

1. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2020. évi 

egyedi éves jelentésének részeként a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem 

konszolidált éves beszámolóját és az Igazgatóság intézkedett annak, valamint a vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentésnek, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentésének a 

Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar 

Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való 

közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetők és letölthetők. 

 

Az Igazgatóság javasolja a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, nem konszolidált 

éves beszámolójának a Közgyűlés általi elfogadását 228.526.083 e Ft mérlegfőösszeggel, 

6.966.240 e Ft adózott eredménnyel, 6.966.240 e Ft teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak 

valamennyi mellékletével és az alábbi főbb adatokkal együtt: 

 

Befektetett eszközök:  180.168.387 e Ft 

Forgóeszközök:    48.357.696 e Ft 

Eszközök összesen:   228.526.083 e Ft 

Saját tőke:    197.846.973 e Ft 

ebből jegyzett tőke:   17.541.151 e Ft 

Kötelezettségek:   30.679.110 e Ft 

Források összesen:  228.526.083 e Ft 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

1. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

 

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített egyedi, 

nem konszolidált éves beszámolóját 228.526.083 e Ft mérlegfőösszeggel, 6.966.240 e Ft 

adózott eredménnyel, 6.966.240 e Ft teljes átfogó jövedelemmel, továbbá annak valamennyi 

mellékletével és az alábbi főbb adatokkal együtt: 

 

Befektetett eszközök:  180.168.387 e Ft 

Forgóeszközök:    48.357.696 e Ft 
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Eszközök összesen:   228.526.083 e Ft 

Saját tőke:    197.846.973 e Ft 

ebből jegyzett tőke:   17.541.151 e Ft 

Kötelezettségek:   30.679.110 e Ft 

Források összesen:  228.526.083 e Ft 

 

A Közgyűlés továbbá rögzíti, hogy megismerte és tudomásul veszi a vonatkozó könyvvizsgálói 

jelentést, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentését. 

--- 

 

 

2. sz. napirendi pont 

Döntés a Társaság 2020. évi IFRS alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának 

elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság 

véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján. 

 

2. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 2020. évi 

konszolidált éves jelentésének részeként a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített 

konszolidált éves beszámolóját és az Igazgatóság intézkedett annak, valamint a vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentésnek, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentésének a 

Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar 

Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való 

közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetők és letölthetők. 

 

Az Igazgatóság javasolja a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített konszolidált éves 

beszámolójának a Közgyűlés általi elfogadását 560.083.276 e Ft mérlegfőösszeggel,  

-6.234.161 e Ft adózott eredménnyel, -5.583.118 e Ft teljes átfogó jövedelemmel, továbbá 

annak valamennyi mellékletével és az alábbi főbb adatokkal együtt: 

 

Éven túli eszközök:  355.012.085 e Ft 

Forgóeszközök:   205.071.191 e Ft 

Eszközök összesen:  560.083.276 e Ft 

Saját tőke:   227.618.628 e Ft 

Kötelezettségek:  332.464.648 e Ft 

Források összesen:  560.083.276 e Ft 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

2. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 
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A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2020. évi, IFRS alapján elkészített 

konszolidált éves beszámolóját 560.083.276 e Ft mérlegfőösszeggel,  

-6.234.161 e Ft adózott eredménnyel, -5.583.118 e Ft teljes átfogó jövedelemmel, továbbá 

annak valamennyi mellékletével és az alábbi főbb adatokkal együtt: 

 

Éven túli eszközök:  355.012.085 e Ft 

Forgóeszközök:   205.071.191 e Ft 

Eszközök összesen:  560.083.276 e Ft 

Saját tőke:   227.618.628 e Ft 

Kötelezettségek:  332.464.648 e Ft 

Források összesen:  560.083.276 e Ft 

 

A Közgyűlés továbbá rögzíti, hogy megismerte és tudomásul veszi a vonatkozó könyvvizsgálói 

jelentést, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentését. 

--- 

 

 

3. sz. napirendi pont 

Döntés a Társaság 2020. évi Éves Jelentésének elfogadásáról. 

 

3. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a fenti beszámolókkal 

egységes szerkezetben a Társaság 2020. évi egyedi éves jelentését és a 2020. évi konszolidált 

éves jelentését azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a Társaság üzleti 

teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel és konszolidált 

vezetőségi jelentéssel együtt és az Igazgatóság intézkedett annak, valamint a vonatkozó 

könyvvizsgálói jelentésnek, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentésének a 

Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde honlapján és a Magyar 

Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő közzététel útján – való 

közléséről, melyek ekképp korlátozás nélkül hozzáférhetők és letölthetők. 

 

Az Igazgatóság javasolja a Társaság 2020. évi egyedi éves jelentésének és a 2020. évi konszolidált 

éves jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását azok valamennyi elemével, mellékletével, így 

különösen a Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi 

jelentéssel és konszolidált vezetőségi jelentéssel együtt. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

3. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 
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A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság 2020. évi egyedi éves jelentését és a 2020. 

évi konszolidált éves jelentését azok valamennyi elemével, mellékletével, így különösen a 

Társaság üzleti teljesítményét, fejlődését és helyzetét bemutató egyedi vezetőségi jelentéssel 

és konszolidált vezetőségi jelentéssel együtt. 

 

A Közgyűlés továbbá rögzíti, hogy megismerte és tudomásul veszi a vonatkozó könyvvizsgálói 

jelentést, a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság írásbeli jelentését. 

--- 

 

 

4. sz. napirendi pont 

Döntés a 2020. évi adózott eredmény felhasználásáról. 

 

4. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Társaság 2020. évi, 6.966.240 e Ft adózott eredménye teljes 

mértékben az eredménytartalékba kerüljön és osztalék fizetésére ne kerüljön sor, mivel ekképp 

elősegíthető, hogy – többek között – az OPUS Csoport finanszírozása megfelelően biztosított 

legyen, valamint a 2020. év 12. hónap 21. napján, közgyűlési hatáskörben meghozott 

igazgatósági határozat alapján a Társaság által megvalósítandó kötvénykibocsátás tekintetében 

a Társaság által vállalt kötelezettségek teljesítése is biztosított legyen, az esetleges többlet 

feladatok elkerülhetők legyenek. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

4. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

 

A Közgyűlés jelen határozattal elhatározza, hogy a Társaság 2020. évi, 6.966.240 e Ft adózott 

eredménye teljes mértékben az eredménytartalékba kerül és osztalék fizetésére nem kerül sor. 

--- 

 

 

5. sz. napirendi pont 

Döntés a Társaság 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról. 

 

5. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy elkészítette a Társaság 

társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést és az 

Igazgatóság intézkedett annak a Részvényesekkel – a Társaság honlapján, a Budapesti 

Értéktőzsde honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen 

történő közzététel útján – való közléséről, mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és 

letölthető. 
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Az Igazgatóság javasolja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 2020. évi Felelős 

Társaságirányítási Jelentésének a Közgyűlés általi elfogadását. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

5. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

 

A Közgyűlés jelen határozattal elfogadja a Társaság társaságirányítási gyakorlatát bemutató, 

2020. évi Felelős Társaságirányítási Jelentést. 

--- 

 

 

6. sz. napirendi pont 

Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról. 

 

6. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság javasolja, hogy a Közgyűlés határozzon az Igazgatóság tagjai által a 2020. évben 

kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségéről és a megfelelőséget megállapító 

felmentvény megadásáról tekintettel arra, hogy az Igazgatóság tagjai a 2020. évben kifejtett 

tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

6. sz. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

 

A Közgyűlés jelen határozattal megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjai a 2020. évben a 

tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, ennélfogva 

a 2020. évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt az 

Igazgatóság tagjai részére megadja. 

--- 

 

 

7. sz. napirendi pont 

Döntés a Társaság állandó könyvvizsgálója megválasztásáról és díjazása megállapításáról. 

 

 

7. sz. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés: 

 



 

7 

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság Igazgatósága, a Társaság 

Audit Bizottságával egyetértésben akként határozott, miszerint a 2021. év 04. hónap 30. napjára 

meghirdetett közgyűlés keretében állandó könyvvizsgáló választásra nem terjeszt elő javaslatot, 

ugyanakkor e tekintetben a Társaság 2021. év 06. hónap 30. napjáig a jogszabályi 

követelményeknek megfelelő előzetes kiválasztási eljárást fog lefolytatni, melyet követően 

rendkívüli közgyűlés összehívására fog sor kerülni a Társaság új állandó könyvvizsgálójának 

megválasztása érdekében, és ezen rendkívüli közgyűlésre előterjesztésre kerülő javaslat fogja 

tartalmazni a Társaság Audit Bizottságának a kiválasztási eljárás eredménye alapján elkészített 

ajánlását és választási javaslatát az új állandó könyvvizsgálóra vonatkozóan. 

 

Mindazonáltal az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, miszerint a veszélyhelyzet 

során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések 

újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdésében foglaltak 

alapján a Társaság jelenlegi állandó könyvvizsgálójának, a BDO Magyarország Könyvvizsgáló 

Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.; 

cégjegyzékszám: 01-09-867785) a megbízatása sem fog véget érni a Társaság 2020. évi éves 

jelentésének elfogadása napjával, az a veszélyhelyzet lejártát követő soron következő közgyűlés 

napjáig, azaz az új állandó könyvvizsgáló megválasztása napjáig fenn fog maradni. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján Közgyűlési Határozat elfogadására nem tesz javaslatot. 

 

 

8. sz. napirendi pont 

Döntés igazgatósági tag megválasztásáról és díjazása megállapításáról. 

 

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 1. sz. előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy Halmi Tamás Igazgatósági tag 2021. 

év 03. hónap 15. napi hatállyal, míg Járai Zsigmond Igazgatósági tag 2021. év 04. hónap 30. napi 

hatállyal lemondott igazgatósági tisztségéről, ennélfogva javasolja, miszerint a Közgyűlés 

határozzon Halmi Tamás Igazgatósági tag és Járai Zsigmond Igazgatósági tag lemondásának 

tudomásul vételéről, és részükre az ügyvezetési tevékenységük megfelelőségét megállapító 

felmentvény megadásáról a megbízatásuk végéig szólóan tekintettel arra, hogy ügyvezetési 

tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 1. sz. határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

 

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Halmi Tamás Igazgatósági tag 2021. év 03. hónap 

15. napi hatállyal és Járai Zsigmond Igazgatósági tag 2021. év 04. hónap 30. napi hatállyal történt 

lemondását. 
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A Közgyűlés továbbá megállapítja, hogy Halmi Tamás és Járai Zsigmond Igazgatósági tagok a 

tevékenységüket a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték a 

megbízatásuk végéig terjedően, ennélfogva az ügyvezetési tevékenység megfelelőségét 

megállapító felmentvényt Halmi Tamás és Járai Zsigmond Igazgatósági tagok részére megadja a 

megbízatásuk végéig terjedően. 

--- 

 

8. sz. napirendi ponthoz tartozó 2. sz. előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy a 2021. év 04. hónap 30. napjára 

meghirdetett közgyűlés keretében új igazgatósági tag megválasztására nem terjeszt elő 

javaslatot, tekintettel arra, hogy a Társaság Alapszabályában foglaltaknak megfelelően az 

Igazgatóság legalább 3 (három) természetes személy tagból áll, és jelenleg a vonatkozó 

feladatokat, kötelezettségeket a Társaság Igazgatósága ekképp továbbra is megfelelően el tudja 

látni, így egyelőre új igazgatósági tag megválasztása nem szükséges. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján Közgyűlési Határozat elfogadására nem tesz javaslatot. 

 

 

9. sz. napirendi pont 

Döntés felügyelőbizottsági tag és audit bizottsági tag megválasztásáról és díjazása 

megállapításáról. 

 

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 1. sz. előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket, hogy Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya 

Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tag 2021. év 04. hónap 30. napi hatállyal lemondott 

felügyelőbizottsági és egyben audit bizottsági tisztségéről, ennélfogva javasolja, miszerint a 

Közgyűlés határozzon Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tag 

lemondásának tudomásul vételéről. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 1. sz. határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

 

A Közgyűlés jelen határozattal tudomásul veszi Dr. Egyedné Dr. Páricsi Orsolya 

Felügyelőbizottsági és Audit Bizottsági tag 2021. év 04. hónap 30. napi hatállyal történt 

lemondását. 

--- 

 

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 2. sz. előterjesztés: 
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Az Igazgatóság továbbá javasolja, miszerint a Közgyűlés válassza meg a Felügyelőbizottság új 

tagjának 

- Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 

3.) 

a közgyűlési határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Felügyelőbizottsági 

tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó 

határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás 

mellett. 

 

Konczné Kondás Tünde szakmai önéletrajza – a Társaság honlapján, a Budapesti Értéktőzsde 

honlapján és a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett hivatalos közzétételi helyen történő 

közzététel útján – a jelen előterjesztéssel egyidejűleg közlésre került a Tisztelt Részvényesekkel, 

mely ekképp korlátozás nélkül hozzáférhető és letölthető. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 2. sz. határozati javaslat: 

 

[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

 

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja a Felügyelőbizottság új tagjának 

- Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 

3.) 

a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Felügyelőbizottsági 

tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó 

határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás 

mellett. 

--- 

 

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 3. sz. előterjesztés: 

 

Az Igazgatóság végezetül javasolja, miszerint a Közgyűlés válassza meg egyben az Audit Bizottság 

új tagjának is 

- Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 

3.) 

a közgyűlési határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Audit Bizottsági 

tagjaival megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó 

határozott időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás 

mellett. 

 

Az Igazgatóság a fentiek alapján az alábbi Közgyűlési Határozat elfogadására tesz javaslatot. 

 

9. sz. napirendi ponthoz tartozó 3. sz. határozati javaslat: 
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[•]/2021. (IV.30.) számú Közgyűlési Határozat: 

 

A Közgyűlés jelen határozattal megválasztja egyben az Audit Bizottság új tagjának is 

- Konczné Kondás Tündét (anyja neve: Hován Mária; lakcím: 3900 Szerencs, Erdei Ferenc utca 

3.) 

a jelen határozat meghozatala napjától kezdődően a Társaság jelenlegi Audit Bizottsági tagjaival 

megegyező határozott időtartamra, azaz 2022. év 05. hónap 02. napjáig tartó határozott 

időtartamra, és havi HUF 100.000, -, azaz egyszázezer Magyar Forint összegű díjazás mellett. 

--- 

 

 

Budapest, 2021. év 04. hónap 21. nap 

 

 

O P U S  G L O B A L  

N y i l v á n o s a n  M ű k ö d ő  R é s z v é n y t á r s a s á g  

Igazgatósága 


