SAJTÓKÖZLEMÉNY

RFV közgyűlés: 86 %-os részvényesi jelenlét, egyhangú
döntések
(Budapest, 2010. április 30.) A részvényesek 86,83 %-nak (2,083 milliónyi szavazat)
jelenlétével határozatképes volt az RFV Nyrt. 2010. március 30-án délelőtt 10 órára
meghirdetett éves rendes közgyűlése. A részvényesek egyhangúan elfogadták az
Igazgatóság által előterjesztett határozati javaslatokat és a 2009-es üzleti év beszámolóit.
A plénum megszavazta, hogy az RFV-csoport 2009-es üzleti évének 805,963 millió forintos
nyereségből nem fizet osztalékot, hanem azt az eredménytartalékba helyezik.
Az RFV Nyrt. 2009-es üzleti évét lezáró közgyűlésén a részvényesek 86,83 %-a jelent meg, így
a meghirdetett időpontban határozatképes volt a fórum. A napirendi pontok egyikét sem
egészítette ki részvényesi újabb javaslat, az igazgatósági előterjesztéseket ellenszavazat
nélkül fogadták el a tulajdonosok.
A részvényesi plénum megszavazta a 2009-es évi auditált és konszolidált beszámolókat. Az
RFV-csoport adózott eredménye a 2009 IFRS konszolidált, auditált beszámoló alapján 805,9
millió forint, melyet az eredménytartalékba helyeztek. Az Igazgatóság ezzel a javaslattal is
szeretné elérni, hogy tovább folytatódjon a Társaság dinamikus fejlődése, a finanszírozás
átstrukturálása, a nemzetközi terjeszkedés megerősítése és a korábbi években az RFV-re
jellemző impresszív növekedési pálya.
Az egy részvényre jutó eredmény 334 forint az előző évi 140 forinthoz képest. Az EBITDA
növekedése jól tükrözi a Társaságban rejlő dinamikát, a mutató értéke egy év alatt 117
százalékkal 1,475 milliárd forintra duzzadt a 2008-as 680 millió forinttal szemben. A
mérlegfőösszeg 6,8 milliárd forint.
A részvényesek egyhangúan elfogadták Soós Csaba elnök által vezetett közgyűlésen az RFV új
székhelyváltoztatásra tett javaslatot, valamint a két lemondott Felügyelő Bizottsági tag
helyére javasolt új tagokat. Az RF FB tagságáról Istók Ede és dr. Papcsák Ferenc mondott le,
helyükre dr Bakacsi Gyulát és dr. Veress Józsefet választották meg a részvényesek.
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Háttérinformáció:
Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt.
Az RFV Nyrt. az egyetlen Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ESCO-társaság („Energy Saving Company”),
amely alapvetően önkormányzatok, intézmények számára, egyedileg tervezett és komplex
energiahatékonyság-javító fejlesztéseket valósít meg a hő-, villamos energia és közvilágítási
szolgáltatások területén. Az RFV Nyrt. a fenntarthatóság szempontjait minden esetben szem előtt
tartva, lehetőség szerint megújuló energiaforrásokra alapozza szakmai terveit, biztosítja a
finanszírozást, lebonyolítja a rekonstrukciót, majd hosszú távon karbantartja és üzemelteti a
kialakított rendszereket. Mindezek révén, az energiahatékonyság tényleges javításával partnerei
számára költséget takarít meg.
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