RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
A WINGHOLDING Zrt. (székhely: 1095 Budapest, Máriássy u. 7.; cégjegyzékszám: 01-10-046503; a
továbbiakban: „Kibocsátó”) a Magyar Nemzeti Bank 2017.05.24. napján kelt, és 2017.05.25. napján
közzétett, H-PJ-III-B-37/2017. számú határozatával (a továbbiakban: „Határozat”) kapcsolatban az
alábbiakról tájékoztatja a Befektetőket.
A Magyar Nemzeti Bank a Határozatával felfüggesztette a Kibocsátó által kibocsátott, HU0000357066
ISIN azonosítójú, WINGHOLDING 2019/I kötvény megnevezésű, névre szóló, dematerializált, 1000,EUR névértékű, a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1054
Budapest, Szabadság tér 7. Platina torony I. épület IV. emelet) által működtetett szabályozott piacra
bevezetett kötvények tőzsdei forgalmazását és felszólította a Kibocsátót hogy – rendszeres tájékoztatási
kötelezettsége keretében – haladéktalanul intézkedjen arról, hogy a 2016. pénzügyi évről készített éves
jelentése a vonatkozó jogszabályokban foglalt tartalommal kerüljön közzétételre.
A Kibocsátó tájékoztatja a Befektetőket, hogy – az alábbiakra tekintettel – az éves jelentés
közzétételére megfelelő időben sor került, továbbá az abban szereplő, a Kibocsátó Igazgatósága
által elfogadott, és auditált éves beszámolónak és konszolidált pénzügyi kimutatásoknak a
Kibocsátó közgyűlése által történő elfogadása céljából, – már a hivatkozott MNB határozat
kézhezvétele előtt – összehívta a közgyűlést 2017. május 31-re. Az Igazgatóság a hivatkozott
közgyűlés számára a korábban közzétettekkel egyező tartalmú jelentések megerősítésére és
elfogadására tett javaslatot.
Ennek megfelelően, a Befektetők számára közölt pénzügyi információk teljes körűek és a
valóságnak megfelelőek.
A Kibocsátó intézkedett a tőzsdei forgalmazás visszaállításához szükséges intézkedések megtétele
érdekében.
A Kibocsátó tájékoztatja a Befektetőket, hogy a rendszeres tájékoztatási kötelezettsége keretében –
egyebek mellett – az alábbi közzétételeket tette:
(i)

2017.04.28. napján, azaz a jogszabályban előírt határidőben, valamennyi közzétételi helyen
közzétette a 2016. pénzügyi évről készített, konszolidált pénzügyi kimutatásokat (IFRS szerinti
beszámoló), valamint az arról készült független könyvvizsgálói jelentést. A közzététel – többek
között
–
továbbra
is
elérhető
az
alábbi
elérhetőségen:
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K57989/2017.
A Kibocsátó rögzíti, hogy a közzétett kimutatást Kibocsátó Igazgatósága egyhangúlag fogadta
el. A Kibocsátó Igazgatóságának tagja a Kibocsátó valamennyi részvényesének képviseletérére
jogosult személyek is, akik egyben a Kibocsátó 100%-os végső tulajdonosai.
A Kibocsátó rögzíti, hogy a közzétett kimutatást a Kibocsátó könyvvizsgálója auditálta,
amelynek során megállapította, hogy a konszolidált pénzügyi kimutatás megbízható és valós
képet ad a Kibocsátó és a leányvállalatai 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi
helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről és
cash-flow-iról az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardokban foglaltakkal összhangban.

(ii)

2017.05.05. napján, valamennyi közzétételi helyen közzétette a Kibocsátó 2016. évre készített
vezetőségi jelentését. A közzététel – többek között – továbbra is elérhető az alábbi
elérhetőségen: https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K61687/2017.

(iii)

2017.05.05. napján, valamennyi közzétételi helyen közzétette a Kibocsátó 2016. pénzügyi évről
készített éves beszámolót (számviteli törvény szerinti beszámoló), és az arról készült független
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könyvvizsgálói jelentést. A közzététel – többek között – továbbra is elérhető az alábbi
elérhetőségen: https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K61699/2017.
A Kibocsátó rögzíti, hogy a közzétett kimutatást Kibocsátó Igazgatósága egyhangúlag fogadta
el. A Kibocsátó Igazgatóságának tagja a Kibocsátó valamennyi részvényesének képviseletérére
jogosult személyek is, akik egyben a Kibocsátó 100%-os végső tulajdonosai.
A Kibocsátó rögzíti, hogy a közzétett kimutatást a Kibocsátó könyvvizsgálója auditálta,
amelynek során megállapította, hogy a beszámoló megbízható és valós képet ad a Kibocsátó
2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, számvitelről
szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban.
(iv)

2017.05.08. napján, valamennyi közzétételi helyen közzétette a Kibocsátó 2016. nyilatkozatát.
A közzététel – többek között – továbbra is elérhető az alábbi elérhetőségen:
https://kozzetetelek.mnb.hu/kozzetetelek?viewid=K62140/2017
A nyilatkozatában a Kibocsátó kijelentette, hogy az alkalmazható számviteli előírások alapján,
a Kibocsátó legjobb tudása szerint elkészített éves beszámoló valós és megbízható képet ad a
kibocsátó eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről és
veszteségéről, továbbá a vezetőségi jelentés megbízható képet ad a kibocsátó helyzetéről,
fejlődéséről és teljesítményéről, ismertetve a főbb kockázatokat és bizonytalansági tényezőket.

A Kibocsátó valamennyi közzétételi helyen haladék nélkül közzé fogja tenni a Kibocsátó közgyűlésének
azon határozatait, amellyel a 2016. pénzügyi évről készített, konszolidált pénzügyi kimutatások, illetve
a 2016. pénzügyi évről készített éves beszámoló elfogadásra kerülnek 2017. május 31-én.
A Kibocsátó a továbbiakban is elkötelezett amellett, hogy a Befektetők részére biztosítsa valamennyi,
az irányadó jogszabályokban előírt információhoz való hozzáférést, valamint a továbbiakban is
kiemelten kezeli a transzparens működés biztosítását.

Budapest, 2017.05.26.

WINGHOLDING Zrt.
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