


 
A RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN 

MŰKÖDŐ RT. 
(H-1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.) 

 
 

2019. április 24-én (szerda) 14:00 órakor tartandó  
évi rendes közgyűlésének 

 napirendi pontjai 
 
 

A közgyűlés helyszíne: H-1093 Budapest, Mátyás u. 8. (Budapest Music Center) 
 

 
 

1. A Richter csoport 2018. évi gazdálkodásáról szóló jelentés és a Richter Csoport 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált beszámolója 
tervezetének ismertetése 

2. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok szerinti, 2018. évi konszolidált beszámolója tervezetéről 

3. A Felügyelő Bizottság jelentése a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok szerinti, 2018. évi konszolidált beszámolója tervezetéről, 
amely magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is 

4. A Richter Csoport 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 
konszolidált beszámolója tervezetének jóváhagyása 

5. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a 
társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a Társaság Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2018. évi egyedi éves beszámolója 
tervezetének ismertetése 

6. Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok szerinti 2018. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről 

7. A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási 
Standardok szerinti 2018. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről, amely magában 
foglalja az Audit Bizottság jelentését is 

8. A Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, egyedi 
beszámolója tervezetének jóváhagyása 

9. Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről 
10. Felelős Társaságirányítási Jelentés 
11.   Az Alapszabály módosítása (kővágószőlősi fióktelep címének változása, tevékenységi kör 

kiterjesztése, az Igazgatóság tisztségviselőivel kapcsolatos módosítás) 
12. Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 14/2018.04.25. sz. közgyűlési 

határozat felhatalmazása alapján szerzett saját részvényekről  
13. Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság saját részvényeinek megszerzésére 
14. Igazgatósági tagok választása 
15. Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása 
16. A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása 
17. Az állandó könyvvizsgáló választása 
18. Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása 
19. Egyebek 



 
 
 

Előterjesztés 
 az 1. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

A Richter csoport 2018. évi gazdálkodásáról szóló 
jelentés és a Richter Csoport Nemzetközi Pénzügyi 

Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált 
beszámolója tervezetének ismertetése 

 







































































































































































































































































































































 
 
 

Előterjesztés 
 a 2. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Richter Csoport 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok 

szerinti, 2018. évi konszolidált beszámolója 
tervezetéről 

 





















 
 
 

Előterjesztés 
 a 3. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

A Felügyelő Bizottság jelentése a Richter Csoport 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 
2018. évi konszolidált beszámolója tervezetéről, amely 

magában foglalja az Audit Bizottság jelentését is 
 







 
 
 

Előterjesztés 
 a 4. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

A Richter Csoport 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok szerinti, konszolidált 

beszámolója tervezetének jóváhagyása 



 
 

Előterjesztés 
 

 a közgyűlés 4. sz. napirendi pontjához 
 
 
 
 
18/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság  
2018. évi Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 
konszolidált beszámoló tervezetét. 
 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 



 
 
 

Előterjesztés 
 az 5. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2018. évi 
gazdálkodásáról (az ügyvezetésről, a társaság vagyoni 

helyzetéről és üzletpolitikájáról) és a Társaság 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 

2018. évi egyedi éves beszámolója tervezetének 
ismertetése 











































































































































































































































































































 
 
 

Előterjesztés 
 a 6. sz. napirendi ponthoz 

 
 

Az állandó könyvvizsgáló jelentése a Társaság 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 

2018. évi egyedi éves beszámolója tervezetéről 
 

















 
 
 

Előterjesztés 
 a 7. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

A Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti 2018. évi 

egyedi éves beszámolója tervezetéről, amely magában 
foglalja az Audit Bizottság jelentését is 































 
 
 

Előterjesztés 
 a 8. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

A Társaság 2018. évi Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok szerinti, egyedi beszámolója 

tervezetének jóváhagyása 
 



 
 
 

Előterjesztés 
 

 a közgyűlés 8. sz. napirendi pontjához 
 
 
 
 
22/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság a közgyűlésnek elfogadásra javasolja a Társaság 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, 2018. évi 
egyedi éves beszámoló tervezetét. 
 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 



 
 
 

Előterjesztés 
 a 9. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az 
osztalék mértékéről 



 
 

Előterjesztés 
 

 a közgyűlés 9. sz. napirendi pontjához 
 
 
 
 
23/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy a törzsrészvényekre a 
2018-as üzleti év eredménye után fizetendő osztalék mértékét az 
anyavállalat részvényeseire jutó, az Esmya értékvesztés elszámolt 
összegével korrigált konszolidált adózott eredmény 31,26%-ban 
állapítsa meg, amely részvényenként 100,- Ft, azaz egyszáz forint.  
 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 



 
 
 

Előterjesztés 
 a 10. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Felelős Társaságirányítási Jelentés 













































































 
 
 

Előterjesztés 
 a 11. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Az Alapszabály módosítása 
 

 (kővágószőlősi fióktelep címének változása, tevékenységi kör kiterjesztése, az Igazgatóság 
tisztségviselőivel kapcsolatos módosítás) 



























































 
 
 

Előterjesztés 
 a 12. sz. napirendi ponthoz 

 
 

Az Igazgatóság tájékoztatása a Társaság által a 
14/2018.04.25. sz. közgyűlési határozat felhatalmazása 

alapján szerzett saját részvényekről 





 
 
 

Előterjesztés 
 a 13. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Az Igazgatóság felhatalmazása  
a Társaság saját részvényeinek megszerzésére 



 
 

 
 

Előterjesztés 
 

 a közgyűlés 13. sz. napirendi pontjához 
 
 
 
 
27/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság javasolja a közgyűlésnek, hogy hozzon határozatot 
arra vonatkozóan, hogy a Társaság a 2020. évi rendes közgyűlés 
időpontjáig bezárólag saját (Richter Gedeon Nyrt. által kibocsátott) 
100,- Ft-os névértékű törzsrészvényt vásároljon tőzsdei illetve tőzsdén 
kívüli forgalomban, legfeljebb a Társaság mindenkori jegyzett 
tőkéjének 10%-ig (azaz maximum 18.637.486 db névre szóló 
törzsrészvényt) terjedő mértékben, a tőzsdei ártól felfelé legfeljebb 
+10%-os, lefelé legfeljebb -10% eltérésű vételi áron. 
 
A saját részvények vásárlása a következő célokat szolgálja: 
 

- a Richter stratégiai céljai megvalósításának elősegítése, így 
különösen felvásárlási ügyletekben a saját részvények fizetési 
eszközként való felhasználása, 

- a Richter részvényalapú munkavállalói és vezetői ösztönzési 
rendszerei részvényszükségletének biztosítása. 

 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 



 
 
 

Előterjesztés 
 a 14. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Igazgatósági tagok választása 
 



 
 
 

Előterjesztés 
 

 a közgyűlés 14. sz. napirendi pontjához 
    
 
 
         
29/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek Lantos Csaba 
igazgatósági taggá történő újraválasztását a 2022. évi rendes 
közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra. 
 
Az Igazgatóság a határozatot Lantos Csaba tartózkodása mellett 
többségi szavazattal elfogadta. 
 
 
30/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek Dr. Gulácsi 
Gábor igazgatósági taggá történő újraválasztását a 2022. évi rendes 
közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra. 
 
Az Igazgatóság a határozatot Dr. Gulácsi Gábor tartózkodása mellett 
többségi szavazattal elfogadta. 
 
 
31/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek Dr. Bagdy 
György igazgatósági taggá történő megválasztását a 2022. évi rendes 
közgyűlésig terjedő 3 (három) éves időtartamra. 
 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 







dr. GULÁCSI GÁBOR 
szakmai életrajza 

 
 

I. Személyi adatok:  
 
           Születési idő, hely:  1958. május 8., Szeged 
 Lakhely:  1142. Budapest, XIV. Dorozsmai u. 47-49. 
 Tel.:  252-92-76 
 Családi állapot:  nős, 3 nagykorú gyermek édesapja 
 
 
II. Iskolák, képzés: 
 
 1977-1981. Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem                                 
   pénzügy szak 
 1985.              közgazdasági egyetemi doktori cím megszerzése 
 1992.            világbanki privatizációs szeminárium  

1995. JICA szeminárium Japánban  
1999. közigazgatási szakvizsga teljesítése 
 

 
III. Munkahelyi pályafutás, szakterület: 
  
 1981-1988.     OT Tervgazdasági Intézete, 
                                   kutató: 
                                   infrastruktúra-fejlesztés, tanácsi gazdálkodás, regionális ügyek                           
 1989-1990.     Közlekedési, Hírközlési és Építésügyi Minisztérium, 
                                   főtanácsos: 
                                   infrastruktúra-fejlesztés, távközlés-fejlesztési kérdések. 
 1990-1997.     Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, 
                                   helyettes államtitkár:  
                                   közgazdasági szabályozás, privatizálás, 
                                   vállalkozás-fejlesztés, regionális politika felügyelete. 
 1997-1998. Pénzintézeti Központ Bank Rt., 
                                   ügyvezető igazgató: 
                                   vállalati hitelezés irányítása. 

1998. Pannonplast Műanyagipari Rt., 
vezérigazgató-helyettes: 
kontrolling tevékenység irányítása. 

1998-1999.  Gazdasági Minisztérium, 
 közigazgatási államtitkár. 

           2000- től          Richter Gedeon Nyrt., 
                                    gazdasági vezérigazgató-helyettes 

 vállalati pénzügyek, kontrolling, számvitel irányítása 
 
 
 
 

 



IV. Megbízatások, tisztségviselés: 
 
 1991-1995.      Állami Vagyonügynökség igazgatósági tagja 
 1994-1997.      Magyar Termelékenységi Központ Közalapítvány 
                                     Kuratóriuma elnöke 
 1994-1997.       Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
                                     Kuratóriuma tagja 
 1993-1997.       Ipari Szemle felelős kiadója 

1997-1998.  Kemikál Rt. Igazgatóságának elnöke 
1999-2002.       Magyar Közgazdasági Társaság elnökségi tagja 
2002-2007.       Medimpex Rt.(a Richter vegyesvállalata Magyarországon) 
felügyelő                 .                        bizottsági tagja  
2002- 2018    GR Polska (a Richter leányvállalata Lengyelországban) felügyelő                       
.                        bizottsági tagja 
2007-   GRDI (a Richter gyógyszer-nagykereskedelmi leányvállalata                       
.                       Romániában) igazgatósági tagja, 2014-től az igazgatóság elnöke 

            2008-             RTML (a Richter vegyesvállalata Indiában) igazgatósági tagja 
            2010-             Richter Gedeon Nyrt. igazgatósági tagja 

2014-            GR Farmacia (a Richter patikai leányvállalata Romániában) Ig. elnöke 
2015-            GR USA és GR RUS igazgatósági tagja 

             
 
 
V. Kitüntetés: 

1994., 1999.     Eötvös Lóránd díj, 
 
 

VI.      Publikációk:  
                                  mintegy 40 tanulmány, könyvrészlet, szakcikk  
                                   
 
VII. Nyelvismeret: 
                                  angol felsőfokú, német középfokú szakmai nyelvvizsga 
 
 
  
  
Budapest, 2019. március 
                                                                        
 
                                                                
                                                                                    dr.Gulácsi Gábor 
 







 
 
 

Előterjesztés 
 a 15. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Az igazgatósági tagok díjazásának megállapítása 
 



 
 
 

Előterjesztés 
 

 a közgyűlés 15. sz. napirendi pontjához 
     
 
 
 
32/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek a Társaság 
Igazgatósága tagjainak 2019. évre vonatkozó és 2019. január 1. 
napjától esedékes díjazását, az alábbiak szerint: 
 
Igazgatóság elnöke:  685.000,- Ft/hó 
Igazgatóság tagjai:  570.000,- Ft/hó/tag 
 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
        
 
 



 
 
 

Előterjesztés 
 a 16. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

A felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása 
 



 
 

Előterjesztés 
 

a közgyűlés 16. sz. napirendi pontjához 
      
 
 
 
33/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság jóváhagyásra javasolja a közgyűlésnek a Társaság 
Felügyelő Bizottsága tagjainak 2019. évre vonatkozó és 2019. január 
1. napjától esedékes díjazását, az alábbiak szerint: 
 
Felügyelő Bizottság elnöke: 570.000,- Ft/hó 
Felügyelő Bizottság tagjai:  410.000,- Ft/hó/tag 
 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
  
 

 
 

 



 
 
 

Előterjesztés 
 a 17. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Az állandó könyvvizsgáló választása 
 
 
 



 
 

Előterjesztés 
 

a közgyűlés 17. sz. napirendi pontjához 
     
 
 
 
34/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslata alapján jóváhagyásra 
javasolja a közgyűlésnek a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló 
Kft. (címe: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., Magyar 
Könyvvizsgálói Kamarai nyilvántartási száma: 001464) 
megválasztását a Társaság könyvvizsgálójaként a 2020. április 30-ig 
terjedő egy éves időtartamra, de legkésőbb a Társaság 2019. évi 
konszolidált beszámolójának elfogadásáig. 
 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
   
 

 
 

 



 
 
 

Előterjesztés 
 a 18. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Az állandó könyvvizsgáló díjazásának megállapítása 
 



 
 

Előterjesztés 
 

a közgyűlés 18. sz. napirendi pontjához 
       
 
 
 
35/2019. sz. igazgatósági határozat 
 
Az Igazgatóság az Audit Bizottság javaslata alapján jóváhagyásra 
javasolja a Közgyűlésnek a PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló 
Kft. 2019. évre vonatkozó díjazását 22 millió forint + ÁFA 
összegben, amely díjazás magában foglalja a  Társaság 2019. évi IFRS 
szerint készített konszolidált beszámolójának könyvvizsgálatát, a 
2019. évi konszolidált beszámoló és a konszolidált üzleti jelentés 
összhangjának megítélését, a Társaság 2019. évi nem konszolidált 
éves beszámolójának könyvvizsgálatát, a Társaság 2019. évi nem 
konszolidált éves beszámolója és üzleti jelentése közötti összhang 
megítélését, a befektetők tájékoztatását szolgáló, a BÉT és az MNB 
részére megküldött negyedéves jelentések átnézését és a Társaság 
2019. augusztus 31-i nem konszolidált közbenső mérlegének 
könyvvizsgálatát.  
 
Az Igazgatóság a határozatot egyhangúan, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta. 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

Előterjesztés 
 a 19. sz. napirendi ponthoz 

 
 
 

Egyebek 
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