
 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUNDELL ESTATE NYRT. 
 
 
 
 

JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021. MÁRCIUS 30. 



 

 2

A SunDell Estate Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1066 Budapest, 
Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; 
cégjegyzékszám: 01-10-140036; adószám: 26560621-2-42; a továbbiakban: Társaság) 
igazgatósága a Társaság 2020. üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentésének tervezetét az 
alábbiak szerint fogadta el. 
 
1. A Társaság javadalmazási politikája 

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény IV. fejezetében 
foglaltakra figyelemmel 2020. november 30. napján fogadta el a Társaság 2021. üzleti évtől 
kezdődően alkalmazandó javadalmazási politikáját (a továbbiakban: Javadalmazási Politika). 
Az említett Javadalmazási Politikához kapcsolódó első – a Javadalmazási Politikában 
foglaltak teljesüléséről szóló – javadalmazási jelentést a Társaság igazgatósága a 2021. üzleti 
évet lezáró beszámoló(k) elfogadásával együtt fogja a Társaság közgyűlése elé terjeszteni. A 
fentiekre tekintettel a jelen javadalmazási jelentés célja annak bemutatása, hogy a Társaság 
által a 2020. üzleti évben alkalmazott javadalmazási gyakorlat mennyiben felelt meg az 
említett időszakra még nem, azonban a 2021. üzleti évtől kezdődően már kötelezően 
alkalmazandó Javadalmazási Politika előírásainak. 
 
2. A Társaság igazgatóinak javadalmazása a 2020. üzleti évben 

Név Tisztség 
Megbízatás 

kezdete 
Megbízatás 

vége 

Javadalmazás 
összege a 2020. 

üzleti évben 

Piukovics András igazgatósági tag 2020.06.22 határozatlan 
havi bruttó 

100.000,- Ft 

Nagy Attila igazgatósági tag 2020.06.22 2020.08.14 
havi bruttó 

100.000,- Ft 

Vikor Áron Dávid igazgatósági tag 2020.06.22 2020.11.30 
havi bruttó 

100.000,- Ft 

Michaletzky Márton igazgatósági tag 2020.08.14 határozatlan 
havi bruttó 

100.000,- Ft 

Piukovics Gábor igazgatósági tag 2020.11.30 határozatlan 
havi bruttó 

100.000,- Ft 

Uzsoki András 
felügyelőbizottsági 

tag 
2020.06.22 határozatlan 

havi bruttó 
100.000,- Ft 

Latkóczy Laura Hedvig 
felügyelőbizottsági 

tag 
2020.06.22 2020.11.30 

havi bruttó 
100.000,- Ft 

Megyesné Knipper Krisztina 
felügyelőbizottsági 

tag 
2020.06.22 határozatlan 

havi bruttó 
100.000,- Ft 

Béla Gyula 
felügyelőbizottsági 

tag 
2020.11.30 határozatlan 

havi bruttó 
100.000,- Ft 

A Társaság igazgatói kizárólag előre rögzített díjazában részesültek jogosultak, 
javadalmazásuk változó összetevőket nem tartalmazott. A Társaság igazgatói részvényopcióra 
nem voltak jogosultak. A Társaság igazgatóinak 2020. üzleti évi javadalmazása teljes 
mértékben összhangban állt a 2021. üzleti évtől kezdődően alkalmazandó Javadalmazási 
Politika előírásaival 
 
Budapest, 2021. március 22. 
 SunDell Estate Nyrt. 
 igazgatósága 
 képv. 


