
  

 

 

Kulcs-Soft Nyrt. • 1016 Budapest, Mészáros utca 13. • +36 1 336 5300 • www.kulcs-soft.hu 

 

 

KULCS-SOFT NYRT. 

 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 

 

2020. május 17. – 2021. május 17.  

közötti időszakra 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

Kulcs-Soft Nyrt. • 1016 Budapest, Mészáros utca 13. • +36 1 336 5300 • www.kulcs-soft.hu 

 

 

A Kulcs-Soft Nyrt. a Tpt. 53. § által előírt kötelezettségének megfelelően az alábbiakban közzéteszi a 

2020.05.17. – 2021.05.17. időszakról szóló Összefoglaló jelentését. 

 

A Társaság alábbiakban megjelölt információi megtalálhatóak a BÉT, az MNB és a Társaság honlapján 

(www.ks.hu). 

KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2020. MÁJUS 17–TŐL A JELENTÉS KÖZZÉTÉTELÉIG 

 

Budapest, 2021.05.17. 

Publikálás 
dátuma  

Dokumentum 
típusa  

Dokumentum tárgya  Dokumentum altípusa  Megjelenés helye 

2021.05.17  
rendszeres 
tájékoztat ás 

Összefoglaló jelentés összefoglaló jelentés 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.05.14 
15:28 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Vezető állású személy 
értékpapír-tulajdonában 
bekövetkezett változás 

vezető állású személyekkel 
kapcsolatos információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.05.11 
12:52 

rendszeres 
tájékoztatás 

Tájékoztatás az 
osztelékfizetés rendjéről 

egyéb 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.04.30 
12:45 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2021.04 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.04.30 
11:56 

rendszeres 
tájékoztatás 

Kulcs-Soft Nyrt. Éves 
Konszolidált jelentés 2020 
(ESEF) 

éves jelentés 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.04.30 
11:26 

rendszeres 
tájékoztatás 

Kulcs-Soft Nyrt. Éves jelentés 
2020 

éves jelentés 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.04.09 
11:10 

rendszeres 
tájékoztatás 

Közgyűlési előterjesztések éves jelentés 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.04.01 
7:34 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2021.03 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.03.31 
11:39 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Közgyűlési meghívó 
közgyűléssel kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.02.26 
7:47 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2021.02 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.02.09 
14:06 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Tájékoztatás egyéb 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.02.04 
14:14 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Tájékoztatás egyéb 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.01.29 
8:31 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2021_01 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.01.19 
9:27 

rendszeres 
tájékoztatás 

Helyesbítés: Szavazati jogok, 
alaptőke havi bejelentése 
2020.10 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu  

http://www.ks.hu/
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Publikálás 
dátuma  

Dokumentum 
típusa  

Dokumentum tárgya  Dokumentum altípusa  Megjelenés helye 

2021.01.19 
9:25 

rendszeres 
tájékoztatás 

Helyesbítés: Szavazati jogok, 
alaptőke havi bejelentése 
2020.09 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.01.13 
12:58 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Vezető állású személy 
értékpapír tulajdon változása 

vezető állású személyekkel 
kapcsolatos információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2021.01.08 
14:42 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Vezető állású személy 
értékpapír tulajdon változása 

vezető állású személyekkel 
kapcsolatos információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.12.31 
8:30 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2020_12 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.12.18 
11:03 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Kulcs-Soft Nyrt. 
Javadalmazási Politika 

vezető állású személyekkel 
kapcsolatos információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.12.18 
11:01 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatóság 
közgyűlési hatáskörben 
meghozott határozatai 

közgyűléssel kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.11.30 
10:27 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2020_11 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.11.26 
17:09 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Közgyűlési előterjesztés 
közgyűléssel kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.11.23 
15:09 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Tájékoztatás - CSR Hungary 
díj 

egyéb 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.11.17 
12:42 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Közgyűlési meghívó 
közgyűléssel kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.10.30 
7:32 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2020.10 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.10.20 
15:02 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Tájékoztatás egyéb 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.09.30 
7:42 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2020.09 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.09.24 
13:37 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Kulcs-Soft Nyrt_Tájékoztatás egyéb 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.09.23 
15:27 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Kulcs-Soft Nyrt_Saját 
részvény tranzakció 

saját értékpapírra vonatkozó 
információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.08.31 
12:57 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2020.08 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.08.27 
9:48 

rendszeres 
tájékoztatás 

2020. első féléves jelentés féléves jelentés 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.07.31 
8:20 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2020.07 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.07.28 
13:42 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Saját részvény tranzakció 
saját értékpapírra vonatkozó 
információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.07.15 
10:08 

rendkívüli 
tájékoztatás 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS egyéb 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.07.15 
8:44 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Kulcs-Soft vezető állású 
személy értékpapír-
tulajdonának változása 

vezető állású személyekkel 
kapcsolatos információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.06.30 
8:04 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2020.06 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 
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Publikálás 
dátuma  

Dokumentum 
típusa  

Dokumentum tárgya  Dokumentum altípusa  Megjelenés helye 

2020.06.26 
11:00 

rendkívüli 
tájékoztatás 

Kulcs-Soft vezető állású 
személy értékpapír-
tulajdonának változása 

vezető állású személyekkel 
kapcsolatos információk 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.06.11 
11:59 

rendkívüli 
tájékoztatás 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS egyéb 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.05.29 
13:19 

rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, alaptőke 
havi bejelentése 2020_05 

szavazati jogok, alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

2020.05.18 
14:52 

rendszeres 
tájékoztatás 

Összefoglaló jelentés összefoglaló jelentés 
www.bet.hu 
www.kozzetetelek.mnb.hu 
www.ks.hu 

     

    Kulcs-Soft Nyrt. Igazgatósága 

 


