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ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYÉNYEK
KIEGÉSZÍTÉSE
A Rába Nyrt. értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaságban együttesen a szavazatok több mint 1 százalékával (együttesen 1,8 százalékkal) rendelkező részvényesek (Gagyi Pálffy
Attila György, Gagyi Pálffy Györgyné, Oláh Gábor, Tóth István, Tóth Ákos, T-Invest 91’ Kft., Boda
Krisztina, Turchany Géza, Hódosi Zoltán, Nagy Antal, Szilágyiné Mirk Erika, valamint Veress András) a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §, illetve a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 16.5 pontja alapján az éves rendes közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozták az Igazgatóságnál.
A Rába Nyrt. Igazgatósága a Társaság éves rendes közgyűlésének összehívására
2016. március 11-én nyilvánosan közzétett hirdetményét (Hirdetmény) a napirend kiegészítésére
vonatkozó részvényesi indítvány alapján az alábbiak szerint egészíti ki és egyúttal közzéteszi a
részvényesi indítványban az egyes napirendi pontokhoz előterjesztett határozati javaslatokat is.
9. „Felkérés a befektetési célú ingatlanok bekerülési érték modell helyett az (IFRS) IAS 40
Nemzetközi Számviteli Standard 33-55. előírás szerinti valós érték modell alkalmazásával, az
egyéb ingatlanokat pedig az (IFRS) IAS 16 Nemzetközi Számviteli Standard 31-42. előírás
szerint átértékelési modell alkalmazásával történő szerepeltetésére a számviteli törvény
szerinti éves beszámolóban.
„Határozati javaslat: A közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy a törvényben előírt számviteli változásokkal összefüggésben vizsgálja felül a befektetési célú és egyéb ingatlanok számviteli törvény szerinti értékelését, és a befektetési célú ingatlanokat a bekerülési érték modell helyett az
(IFRS) IAS 40 Nemzetközi Számviteli Standard 33-55. előírás szerint a valós érték modell alkalmazásával, az egyéb ingatlanokat pedig az (IFRS) IAS 16 Nemzetközi Számviteli Standard 31-42.
előírás szerinti átértékelési modell alkalmazásával szerepeltesse a tulajdonosi jogok és a sajáttőke
megerősítése érdekében!
Indoklás: A befektetési célú ingatlanok vitatható sajáttőke értelmezésének feloldása-, a tőkepiaci
törvényben szabályozott tulajdonosi jogok nagyobb védelme-, és a társaság valós vagyoni értékének pontosabb bemutatása érdekében részvényesként kérjük az igazgatóságot, hogy a törvényben előírt számviteli változásokkal összefüggésben vizsgálja felül a befektetési célú ingatanok és
egyéb ingatlanok számviteli törvény szerinti éves beszámolóban valós értéken történő szerepeltetését úgy, hogy a befektetési célú ingatlanok valós értékmodell (IFRS-IAS 40.33-55) szerint, az
egyéb ingatlanok pedig átértékelési modell (IFRS-IAS 16.31-42) szerint kerüljenek bemutatásra!”
10. „Felkérés Munkavállalói Résztulajdonosi Program lehetősségének vizsgálatára, kialakítására
Határozati javaslat: A közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy vizsgálja meg egy Munkavállalói
Résztulajdonosi Program lehetőségét, és felhatalmazza annak kialakítására és jóváhagyás céljára
közgyűlés elé terjesztésére. A közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy a program során értékesítési moratórium formájában is kerüljön kifejezésre a kedvezményezett munkavállalók tulajdonosi
elkötelezettsége!
Indoklás: Részvényesként a társaság eredményességének javulását reméljük attól, ha a munkavállalók tulajdonosként is erősíteni tudják a társaság iránti elkötelezettségüket. Részvényesként
azt gondoljuk, hogy megerősítené a társaságot már az a tulajdonosi megnyilatkozás is, ha reményünk szerint valamennyi tulajdonostársunk szavazatával erősíthetné meg ezt a tulajdonosi érdeSzékhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon: 06-96-622 600 Fax: 06-96-624 069
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ket. Kérjük az igazgatóságot, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Program kialakításakor kerüljön kifejezésre a munkavállalók tulajdonosi elkötelezettsége a tulajdonostársak számára abban a
formában is, hogy előre megadott időtartamra vállaljanak értékesítési moratóriumot a kedvezményezettek!”
A Hirdetmény 9. napirendi pontjától kezdődő sorszámok módosulnak.
Győr, 2016. március 21.
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