A RÁBA Nyrt. tájékoztatása a közgyűlésről
a vírushelyzet kapcsán
A RÁBA Járműipari Holding Nyrt. („RÁBA Nyrt”) mint kibocsátó a 2020. szeptember 10. napjára
összehívott közgyűlése kapcsán az alábbiakról tájékoztatja tisztelt részvényeseit.
A RÁBA Nyrt. fontosnak tartja mind a részvényesek, mind a munkavállalók egészségének védelmét és a COVID-19 fertőzések terjedésének megelőzését, ezzel egyidejűleg a részvényesek jogainak biztosítását, beleértve a részvényesek szavazáshoz való jogának biztosítását a közgyűlésen.
A közgyűlésen kizárólag a részvényesek, a részvényesek meghatalmazott képviselői, a Társaság
munkavállalói és a közgyűlés lebonyolításában résztvevő személyek vehetnek részt.
Kérjük tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlésre kísérő nélkül érkezzenek!
Felhívjuk a tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a közgyűlésen a részvételre és a részvényesi
jogok gyakorlására nem csak személyesen, hanem képviselő útján is van lehetőség, csökkentve
ezzel a koronavírus terjedésének veszélyét. Képviseleti meghatalmazás minta a Társaság honlapjáról letölthető.
Annak érdekében, hogy csökkentsük a közgyűlésen személyesen megjelenőket érintő kockázatokat, az alábbi intézkedéseket tesszük:
- A közgyűlés helyszínén a résztvevők számára kézfertőtlenítőt biztosítunk.
- Az előírásoknak, javaslatoknak megfelelően a közgyűlés helyszínén biztosítjuk a távolságtartást a székek megfelelő elhelyezésével.
- A könnyebb és gördülékenyebb kommunikáció miatt nem tesszük kötelezővé az arcmaszk
használatát, azonban kérjük a résztvevőket az ajánlott 2 méteres távolság betartására!
- Minimálisra csökkentjük a közgyűlésen megjelenő munkatársaink létszámát.
- Külső vendégeket nem hívunk a közgyűlésre.
- Az Igazgatóság tagjai, a Felügyelő Bizottság tagjai, a könyvvizsgáló képviselői és a Társaság munkavállalói közül kizárólag azok vesznek részt a közgyűlésen, akiknél nem áll fenn
fertőzés gyanúja, nem jártak külföldön 2020. szeptember 1-jét követően vagy a
408/2020.(VIII.30.) Korm. rendelet szerint járványügyi hatósági felmentést kaptak.
Tisztelt részvényeseinket is hasonló elővigyázatosságra és körültekintésre kérjük!
- A közgyűlés előtt kávéval és frissítőkkel várjuk a közgyűlés résztvevőit, azonban a körülményekre való tekintettel a megszokottól eltérően a közgyűlést követően nem tudunk ebédet felszolgálni.
Társaságunk folyamatosan figyelemmel kíséri a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményeit,
értékeli az egészségügyi hatósági és intézményi instrukciókat. Társaságunk mindezen döntések
és ajánlások alapján teszi meg a szükséges lépéseket, intézkedéseket. A közgyűlés napjáig esetlegesen bekövetkező bármilyen változásról a Társaság rendkívüli hirdetményben értesíti részvényeseit.
Győr, 2020. szeptember 7.
RÁBA Járműipari Holding Nyrt.
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