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Eseménynaptár 

A 2012. december 1-én hatályba lépett Felelős Társaságirányítási Ajánlások a Tőzsde korábbi Felelős 

Vállalatirányítási Ajánlásait hangolják össze a megváltozott jogszabályi környezettel és a nemzetközi elvárásokkal. A 

Felelős Társaságirányítási Ajánlások a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire épülnek.  

A tőzsdei részvénykibocsátóknak 2013. üzleti év vonatkozásában el kell elkészíteniük az Ajánlásokban 

megfogalmazott Felelős Társaságirányítási Jelentést, amely a rendszeres éves tájékoztatási kötelezettség része.  

A korábbi gyakorlathoz hasonlóan nem a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban leírtak alkalmazása kötelező, 

hanem az, hogy a társaságok tájékoztassák a piaci szereplőket arról, hogy saját társaságirányítási gyakorlatuk 

milyen mértékben felelnek meg a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak. Nem jelent problémát, ha a 

kibocsátó nem alkalmazza az Ajánlásokban leírtakat, a nemleges válasz nem jelent hiányosságot, viszont a 

kibocsátónak meg kell magyaráznia, hogy miben tér el, s ennek mi az oka.  

A Társaság 2013. évről szóló Felelős Társaságirányításról szóló jelentésében nyilatkozni kell arról, hogy a cég 

honlapján nyilvánosságra hozta-e eseménynaptárát.  

A Felelős Társaságirányítási Ajánlásokon túl 2014-től a Budapesti Értéktőzsde Bevezetési és Forgalombantartási 

Szabályzatának 18.3 pontja szerint kötelező a Társaság számára minden év január 1-ig közzétenni az adott évre 

vonatkozó eseménynaptárát. Amennyiben a már publikált naptár változik, úgy azt módosítani szükséges és az új 

menetrendet minden egyes alkalommal meg kell osztani a tőkepiaci szereplőkkel.  

Az ANY Biztonsági Nyomda a fenti szabályok szerint 2013. december 20-án közzétette az előzetes 2014. évre 

vonatkozó eseménynaptárát, de mivel változás történt ezért javasoljuk, hogy az Igazgatóság fogadja el, hogy a 

következő aktualizált menetrendet publikáljuk:  

Esemény Időpont 

2013. évi eredmények, időközi vezetőségi beszámoló közzététele  2014. február 28. 

2014. évi rendes közgyűlés  2014. március 31. 

2013.évi éves jelentés közzététele  2014. április 30. 

2014 I-III. havi eredmények, időközi vezetőségi beszámoló közzététele (*) 2014. május 16. 

2014 I. féléves eredmények, féléves jelentés közzététele (*) 2014. augusztus 15. 

2014 I-IX. havi eredmények, időközi vezetőségi beszámoló közzététele (*) 2014. november 14. 

* tervezet, nem végleges időpont 

 

Budapest, 2014. február 28. 

 

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.  

korábbi nevén Állami Nyomda Nyrt. 

 


