Javadalmazási jelentés
Az AKKO Invest Nyrt. 2021. évi éves jelentéséhez

Jelen Javadalmazási jelentés a Társaság 2020. március 31-én a 4/2020. (III.31.) számú igazgatótanácsi határozata alapján
elfogadott Javadalmazási Politikával összhangban került elkészítésre.

Tekintettel arra a tényre, hogy a Társaság nem alkalmaz változó (előzetesen meghatározott kritériumokhoz igazodó)
javadalmazást, sem részvényalapú javadalmazást, ezért a jelentésben felsorolásszerűen kerülnek feltüntetésre a korábbi
9/2019. (IV.30.) számú közgyűlési határozatban elfogadott tiszteletdíjak az igazgatótanács tagjai számára.

Prutkay Zoltán – igazgatótanács elnöke a Társaság alkalmazottja is, így ő a tiszteletdíján felül havi munkaviszonyból
származó munkabérben is részesül.

A Társaság további tisztségviselői kizárólag tiszteletdíjban részesülnek.

Az alábbi táblázat részletesen bemutatja a Társaság tisztségviselőinek tiszteletdíjait.
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Tisztségviselői titulus
betöltése

1. Fix javadalmazás (ideértve az
esetleges részvényalapú
javadalmazást is)

Vezető neve, beosztása
2021. év

Prutkay Zoltán - igazgatótanács elnöke
Kalmár Zoltán József - igazgatótanács elnökhelyettese, audit bizottság tagja*
Dr. Csizma László - igazgatótanács tagja, audit
bizottság tagja*
Horváth Imre Attila - igazgatótanács tagja
Varga Gábor - igazgatótanács tagja
Székely Gábor - igazgatótanács tagja, audit
bizottság elnöke
Matskási István - igazgatótanács tagja, audit
bizottság tagja*
Bosánszky Péter Márk - igazgatótanács tagja,
audit bizottság tagja*

Alapbér
Tiszteletdíj
(bruttó) /
(bruttó) / év
hó

2. Változó javadalmazás
(ideértve az esetleges
részvényalapú
javadalmazást is)

3. Csoporthoz tartozó 4. Teljes javadalmazás
társaságtól kapott
összes javadalmazás

Jutalom
típus,
összege
(Ft)

Változó javadalmazás
típusa, összege (Ft)

Összeg (Ft)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2021.01.01 - 2021.02.28.
2021.03.01 - 2021.12.31

220 000 Ft
500 000 Ft

550 000 Ft

2021.01.01 - 2021.02.01.

-

500 000 Ft

2021.01.01 - 2021.03.03.

-

500 000 Ft

2021.01.01 - 2021.12.31.
2021.01.01 - 2021.12.31.

-

500 000 Ft
500 000 Ft

-

2021.01.01 - 2021.12.31.

-

500 000 Ft

-

-

-

2021.02.01 - 2021.12.31.

-

500 000 Ft

-

-

-

2021.03.03 - 2021.12.31.

-

500 000 Ft

-

-

-

-

5. Fix és változó
javadalmazások
aránya

1-3. összege (bruttó) / 1. és 2. százaléka
év
vagy aránya

5 990 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft
500 000 Ft

-

* a megszűnt tisztségviselői státuszra és az
újonnan megválasztott tisztségviselők díjazása
időarányosan kerül elszámolásra

A részidőszakra eső tiszteletdíjak, időarányosan kerülnek elszámolásra, bérszámfejtésre.
Az audit bizottság tagjai nem részesülnek semmilyen juttatásban.
Budapest, 2022. március 22.

-------------------------------------------------Prutkay Zoltán
igazgatótanács elnöke
AKKO Invest Nyrt.
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