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1. A Társaság cégadatai:

 A Társaság cégneve: Csepel Holding Nyilvánosan M köd  Részvénytársaság
 Rövidített cégnév: Csepel Holding Nyrt.
 Székhelye: 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.
 Postai címe: u.a.
 Központi elektronikus elérhet sége: sales@excel-csepel.hu

Honlapja: www.csepel-holding.hu
 A Társaság alapításának kelte: 1988. november 25.
 Bejegyz  bíróság: városi Cégbíróság
 Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041147
 Társaság statisztikai számjele: 10228111-7010-114-01
 Adóigazgatási azonosító száma: 10228111-2-43
 Közösségi adószám:  nincs
 Társaság törzst kéje: 347.002.500 Ft
 Társaság m ködésének id tartama: határozatlan
 A Társaság üzleti éve: megegyezik a naptári évvel
 A Társaság f  tevékenysége: 7010 vagyonkezelés

 A Társaság Igazgatótanácsának tagjai:      Párkányi Zoltán  az igazgatóság elnöke
Szomi Iván ügyvezet  igazgató
Paul Dan Viorel igazgatósági tag

  A Társaság Felügyel  Bizottságának tagjai: dr. Arz Gusztáv  Felügyel  Bizottság elnöke
Fehér Hajnal Csillag felügyel  bizottsági tag
Rózsavölgyi László  felügyel  bizottsági tag

 A Társaság Audit Bizottságának tagjai: dr. Arz Gusztáv  Audit Bizottság elnöke
Fehér Hajnal Csillag audit bizottsági tag
Rózsavölgyi László  audit bizottsági tag

 A Társaság Könyvvizsgálója MOBILCONSULT Könyvvizsgáló és Gazdasági
Tanácsadó Kft.
1106 Budapest, Fehér u. 10.

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

R.Kalaichelvan 21,35 %
Pirsum Services Limited 21,05 %
Goh Kim Seng 20,46 %
Fehér és Fiai Kft.                                  10,70 %
Paul Dan Viorel              8,65 %

2. A Társaság tevékenysége 2015. január 1. és a beszámoló készítése közti id szakban:

 A Csepel Holding Nyrt-nél a 2015. január 01. és a beszámoló készítés napja között nem történt
változás se az Igazgatóság, se a Felügyel  Bizottság, se az Audit Bizottság tagjaiban, se a Társaság
tulajdonosi szerkezetében.

   A Cégbíróság 2015. február 20.-án jegyezte be a Csepel Holding Nyrt. t keleszállítását, amit még a
cég 2014. június 6.-i közgy lése határozott el, a t kehelyzet rendezése érdekében.

     Az alapt ke-leszállítás a részvénytársaság által kibocsátott valamennyi részvényt érinti. A
kibocsátott 2.313.350 darab részvény névértéke 400 Ft-ról 150 Ft-ra csökkent

A Csepel Holding Nyrt. (kés bbiekben : Társaság) konszolidációs körébe tartozó leányvállalatánál  a
következ  események történtek:

Lényegesnek mondható esemény nem történt, azonban nem elhanyagolható tény, hogy az EXIM
Bank kiadta visszavonhatatlan finanszírozási ajánlatát annak a cég energetikai projektjének
támogatására, melyen a leányvállalat  már kilenc hónapja dolgozik. Ez a finanszírozási ajánlat 317
mUSD forgalmat ígér a társaságnak az elkövetkez  3 évben.

3. A Társaság pénzügyi helyzete:

A Társaság nem készít negyedéves és háromnegyed éves nemzetközi konszolidált nemzetközi
beszámolót (IFRS-t).

A Társaság és leányvállalatának egyedi, az els  negyedévet, ill. az év els  négy hónapját bemutató
mérlege és eredménykimutatása se auditált.

A Társaság egyedi eredménykimutatása szerint a cég 2015. 01-04. havi árbevétele teljesen
megegyezik a 2014. év hasonló id szakának árbevételével.
A cég adózás el tti eredménye  viszont 3,5%-al alacsonyabb volt 2015. év els  négy hónapját
tekintve, a 2014. év azonos id szakának eredményéhez képest.



A fenti id szakot (2015. 01-4. hónap) vizsgálva, míg a cég követelései jelent sen (48,25 %-kal)
növekedtek, addig a Társaság kötelezettségei kisebb mértékben (26,82 %-kal) emelkedtek a bázis-
id szakhoz képest.

A Társaság leányvállalatának eredménykimutatása szerint a cég 2015. 01-04. havi árbevétele 41,51
%-kal volt alacsonyabb, mint az 2014. év hasonló id szakában volt.
A Társaság adózás el tti eredményének növekedése (negatív eredmény csökkenése) pedig 58,55 %-
os volt a 2014. év els  négy hónapjának eredményéhez képest.

A leányvállalat követeléseinek jelent s (49,77 %-os) növekedését,  a kötelezettségek kisebb (13,58
%) arányú növekedése követett a tárgyid szakban.

4. Vállalatvezetés:

 A vállalatvezetésben 2015. január 1. óta változás nem történt.

5. Az id szakban közzétett tájékoztatások:

Dátum Tárgy, rövid tartalom
2015.01.14. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi rendkívüli tájékoztatóját  az alapt ke leszállításáról.
2015.01.16. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi rendkívüli tájékoztatóját tárgyalásairól az alapt ke-

emelés ügyében
2015.02.13. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati

jogok számát és az alapt ke nagyságát.
2015.02.20. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi rendkívüli tájékoztatóját  az alapt ke leszállításáról.
2015.03.05. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati

jogok számát és az alapt ke nagyságát.
2015.03.20. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi meghívóját a 2015.április 20.-i közgy lésre.
2015.04.01. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati

jogok számát és az alapt ke nagyságát
2015.04.02. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi közgy lési el terjesztéseit a 2015. április 20-i

közgy lésre.
2015.04.20. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi 2015. április 20-i közgy lésének határozatát.
2015.04.29. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi hatályos alapszabályát
2015.04.30. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi 2015. április 30-i közgy lésének határozatát.
2015.04.30. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati

jogok számát és az alapt ke nagyságát.
2015.04.30. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi 2014. évi éves jelentését

2015.04.30. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi 2014. évi éves jelentését

2015.04.30. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi Összefoglaló jelentését a 2014.04.29-2015.04.30-i
id szakról

2015.04.30. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati
jogok számát és az alapt ke nagyságát.

2015.05.06. A Csepel Holding Nyrt közzéteszi a terméklista módosítását a névérték csökkenése
miatt.



6. Felel sségvállaló nyilatkozat:

A Csepel Holding Nyrt. (1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1.) ezúton nyilatkozik arról, hogy az
Id közi vezet ségi beszámolója a valóságnak megfelel  adatokat és állításokat tartalmaz, nem
hallgat el olyan tényt, amely a Társaság helyzetének megítélése szempontjából jelent séggel bír. A
rendszeres és rendkívüli tájékoztatás elmaradásával, illetve félrevezet  tartalmával okozott kár
megtérítéséért a Társaság felel.

Budapest, 2015. 05. 13.

Párkányi Zoltán
         az igazgatóság elnöke


