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1. A Társaság cégadatai:

 A Társaság cégneve: Csepel Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
 Rövidített cégnév: Csepel Holding Nyrt.
 Székhelye: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.
 Postai címe: u.a.
 Központi elektronikus elérhetősége: excel@axelero.hu

Honlapja: www.csepel-holding.hu
 A Társaság alapításának kelte: 1988. november 25.
 Bejegyző bíróság: Fővárosi Cégbíróság
 Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041147
 Társaság statisztikai számjele: 10228111-6420-114-01
 Adóigazgatási azonosító száma: 10228111-2-43
 Közösségi adószám:  nincs
 Társaság törzstőkéje: 925.340 eFt
 Társaság működésének időtartama: határozatlan
 A Társaság üzleti éve: megegyezik a naptári évvel
 A Társaság fő tevékenysége: 6420 vagyonkezelés

 A Társaság Igazgatótanácsának tagjai:
Párkányi Zoltán  az igazgatóság elnöke
Szomi Iván ügyvezető igazgató
Paul Dan Viorel igazgatósági tag
R.Kalaichelvan       igazgatóság tag

 A Társaság Audit Bizottságának tagjai: Arz Gusztáv Audit Bizottság elnök
Pap Józsefné igazgatósági tag
Fehér József igazgatósági tag

 A Társaság Könyvvizsgálója LAUDIT 2000 Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
(2094 Nagykovácsi, Eötvös u. 8., Cg.:13-09-084588)
a személyében felelős kijelölt könyvvizsgáló Rezessy
Lea

 A Társaság a közleményeinek közzété-
 teli helye: BÉT  (www.bet.hu) honlap, a PSZÁF honlap

(www.kozzetetelek.hu) és a Társaság saját honlapja
(www.csepel-holding.hu)

mailto:excel@axelero.hu
http://www.csepel-holding.hu/
http://www.bet.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/
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A Társaság 5 %-ot meghaladó részesedéssel bíró tulajdonosai a 2008. április 29-i részvénykönyv,
illetve a tulajdonosok egyéni bejelentései alapján:

R.Kalaichelvan 21,35 %
Chua Teck Leong 21,05 %
Goh Kim Seng 20,46 %
Stagrode Invest Ltd. 18,16 %
Paul Dan Viorel   8,65 %

2. A Társaság tevékenysége 2008. január 1. és a beszámoló készítése közti időszakban:

 A Társaságnál a 2007. december 31. és a beszámoló készítés napja között rendkívüli esemény nem
történt.

A Társaság – 2008. április 29-én megtartotta évi rendes közgyűlését. A közgyűlés az alábbi lényeges
(egyhangú) nyilatkozatokat hozta:

  A közgyűlés elfogadta a Társaság 2007. évi éves beszámolóját, konszolidált beszámolóját.
 A közgyűlés jóváhagyta az igazgatóság nyilatkozatát a Csepel Holding Nyrt. társaságirányítási

gyakorlatáról.
 A közgyűlés jóváhagyta a Társaság alapszabályának módosítását. A közgyűlés elfogadta az

Igazgatótanácsi tagok, az Audit bizottság tagjai, illetve a könyvvizsgáló díjazásáról szóló javaslatot,
illetve előterjesztést, valamint az egy igazgatósági és az egy felügyelő bizottsági tag újraválasztását
is.

A Társaság konszolidációs körébe tartozó vállalatainál lényeges esemény nem történt.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

 Az időszak eseményei a Társaság pénzügyi helyzetét nem befolyásolják.

4. Vállalatvezetés:

 A vállalatvezetésben a 2007. december 31-i állapothoz képest változás nem történt.

A 2008. április 29.-ei közgyűlés ugyanis Paul Dan Viorel úr igazgatósági tagot öt év időtartamra
újraválasztotta.

 Ugyancsak öt év időtartamra újraválasztotta a közgyűlés Fehér József felügyelő bizottsági tagot is.

5. Az időszakban közzétett tájékoztatások:

A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és
az alaptőke nagyságát.(Egyéb tájékoztatás 2008.01.31)

 Csepel Holding Nyrt. 2007. évi gyorsjelentése (Gyorsjelentés 2008.02.29.)
A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és
az alaptőke nagyságát. (Egyéb tájékoztatás 2008.02.29.)

 2008.április 29-i közgyűlési meghívó közzététele (Közgyűlési meghívó 2008.03.27.)



A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és
az alaptőke nagyságát. (Egyéb tájékoztatás 2008.03.31.)
2008.április 29-i közgyűlési előterjesztések közzététele. (Közgyűlési előterjesztések 2008.04.15.)
2008.április 29-i közgyűlési határozatok közzététele (Közgyűlési határozatok 2008.04.29.)
Nyilatkozat a Csepel Holding Nyrt. társaságirányítási gyakorlatáról (FT jelentés 2008.04.29.)
Csepel Holding Nyrt. 2007. év éves beszámoló és IFRS konszolidált beszámoló közzététele (Éves
jelentés 2008.04.29.)
A Csepel Holding Nyrt. közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számát és
az alaptőke nagyságát. (Egyéb tájékoztatás 2008.04.30.)
Összefoglaló jelentés a Csepel Holding Nyrt. által 2007. május 15. és 2008. május 19. között
közzétett információkról (Egyéb tájékoztatás 2008.05.19.)

6. Felelősségvállaló nyilatkozat:

A Csepel Holding Nyrt. (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton nyilatkozik arról, hogy az
Időközi vezetőségi beszámolója a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem
hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A
rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezető tartalmával okozott kár
megtérítéséért a Társaság felel.

Budapest, 2008. május 22.

Párkányi Zoltán
         az igazgatóság elnöke
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