
   
 

Adalfa Alapkezelő zrt. közleménye a 2021. március 01-i közgyűlési 
határozatokról  

 

Adalfa Alapkezelő Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelyén (1123 

Budapest, Alkotás út 50.) 2021. március 01-én, 18:30 órakor megtartott rendkívüli közgyűlésén a 

következő határozatokat hozta: 

 

1/2021 (03.01.) számú határozat 
A részvényesek hozzájárulnak, hogy a mai napra, meghívók előzetes kiküldése nélkül összehívott 
közgyűlés megtartásra kerüljön és határozatot hozzon az ismertetett napirendi kérdésekben. 
 

2/2021 (03.01.) számú határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadja az Vezérigazgató rövid jelentését a Társaság 2020. január 1-től 

2020. december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről. 

 

3/2021 (03.01.) számú határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a könyvvizsgáló jelentését a Társaság 2020. január 1-től  2020. 

december 31-ig tartó időszakban folytatott gazdasági tevékenységéről. 

 

4/2021 (03.01.) számú határozat 

A közgyűlés egyhangúan elfogadja a Társaság 2020. december 31-i, könyvvizsgáló által auditált 

beszámolóját. Ennek értelmében: 

 

A Társaság saját tőkéje 1.668.836e Ft 

 adózás előtti eredménye 1.672.127e Ft 

 adófizetési kötelezettsége 153.292e Ft 

 adózott eredménye 1.518.835e Ft 

 

5/2021 (03.01.) számú határozat 

A közgyűlés arról határoz, hogy a Társaság által részvényeseinek a 2020. évre „C” sorozatú 

osztalékelsőbbségi részvényenként 4.903,49 Ft (azaz négyezer-kilencszázhárom forint negyvenkilenc 

fillér); „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényenként 9.747,47 Ft (azaz kilencezer-

hétszáznegyvenhét forint negyvenhét fillér); „D” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényenként 6.846,63 

(azaz hatezer-nyolcszáznegyvenhat forint hatvanhárom fillér) és törzsrészvényenként 12.915,41 Ft 

(azaz tizenkettőezer-kilencszáztizenöt forint negyvenegy fillér) osztalék kerül kifizetésre a Társaság 

adózott eredményéből. A kifizetendő osztalék mértéke a „C” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre 

összesen 98.069.800,- Ft, a „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre összesen 96.499.953-, Ft, 

a „D” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényekre összesen 68.466.300 Ft, valamint a törzsrészvényekre 

összesen 1.163.678.441,. Ft. Az osztalékfizetés kezdő időpontja: 2021. március 02.  

 

6/2021 (03.01.) számú határozat 

A közgyűlés 5 éves időszakra, azaz a 2025. éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontjáig, de 

legkésőbb 2026 május 31-ig megválasztja a Társaság Könyvvizsgálójának a SALDO-MINOR 

Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t /Cg: 01-09-260986/ személyesen eljáró könyvvizsgálónak, 

Palatitz Lászlót /MKVK Tagsági igazolvány: 002701/ 
 
Budapest, 2021. március 02.  
 
       Mérész András  
                                           vezérigazgató 


