A RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
(Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1.)

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSI HIRDETMÉNYÉNYEK
KIEGÉSZÍTÉSE
A Rába Nyrt. értesíti a Társaság tisztelt részvényeseit, hogy a Társaságban együttesen a szavazatok több mint 1 százalékával (együttesen 1,2 százalékkal) rendelkező részvényesek (Gagyi Pálffy
Attila György, Gagyi Pálffy Györgyné, Tóth István, Tóth Ákos, T-Invest 91’ Kft., és Boda Krisztina)
a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:259 §, illetve a RÁBA Nyrt. Alapszabályának 16.5 pontja alapján a
2016. május 19. napjára meghirdetett rendkívüli közgyűlés napirendjének kiegészítését indítványozták az Igazgatóságnál.
A RÁBA Nyrt. Igazgatósága a Társaságban a szavazatok többségével rendelkező részvényes, a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. által kezdeményezett rendkívüli közgyűlés összehívására
2016. április 13-án nyilvánosan közzétett hirdetményét 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.
3. „Felkérés a befektetési célú ingatlanok hasznosítási és értékesítési stratégiájának felülvizsgálatára
Határozati javaslat: A közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy gondolja újra, dolgozza ki és tegye
közzé a befektetési célú ingatlanok hasznosítási és értékesítési stratégiáját! Kérjük, hogy a stratégia kidolgozásánál az egységes település szerkezeti koncepció keretében vegyék figyelembe az
urbanisztikai szempontokat is, a beépítési intenzitás és hasznosítás fokozatosságának lehetőségét, az egyes régiók eltérő hasznosítási lehetőségeit, és a terület rendezésében rejlő értéknövelő
szempontokat!
Indoklás: A városréti befektetési célú ingatlanok évek óta nem kerültek hasznosításra, amely hátrányosan érinti a tulajdonosi értéket. Tulajdonosként azt gondoljuk, hogy túlzott elképzelés volt az
egész terület homogén nagyvárosias beépítési koncepciója, melynek kivitelezésére az Engel csoport sem talált megfelelő megoldást. Kérjük az igazgatóságot, hogy egy egységes település szerkezeti koncepció keretében vegyék figyelembe az urbanisztikai szempontokat is, a beépítési intenzitás és hasznosítás fokozatosságának lehetőségét, az egyes régiók eltérő hasznosítási lehetőségeit, és a terület rendezésében rejlő értéknövelő szempontokat is!”
4. „Felkérés osztalékpolitika közzétételére
Határozati javaslat: A közgyűlés felkéri az igazgatóságot, hogy közgyűlést követő első munkanapon tegye közzé a társaság elfogadott osztalékpolitikáját
Indoklás: A társaság éves rendes közgyűlésén elhangzottak szerint az igazgatóság kidolgozta és
elfogadta a társaság osztalékpolitikáját, azonban az eddig nem került közzétételre. Kérjük az igazgatóságot, hogy az átláthatóság és a tulajdonosok kiegyensúlyozott tájékoztatása érdekében tegye
közzé a társaság elfogadott osztalékpolitikáját!”
Győr, 2016. április 27.
RÁBA Nyrt. Igazgatósága
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