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A Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a Tpt. 53. § által előírt kötelezettségének megfelelően az 

alábbiakban közzéteszi a 2018.05.29. – 2019.06.18. időszakról szóló Összefoglaló jelentését. 

 

A Társaság alábbiakban megjelölt információi megtalálhatóak a BÉT, az MNB és a Társaság honlapján 

(www.ks.hu). 

KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK 2018. MÁJUS 29–TŐL A JELENTÉS KÖZZÉTÉTELÉIG 

DÁTUM TÍPUS TÁRGY RÖVID TARTALOM MEGJELENÉS HELYE 

2018.05.29 
rendszeres 
tájékoztatás 

Összefoglaló jelentés összefoglaló jelentés 
www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.05.31 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazatok száma, 
alaptőke nagysága 
2018_05 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.06.22 

nyilvános vételi 
ajánlattal 
kapcsolatosan 
közzétettet 

nyilvános vételi 
ajánlattal kapcsolatos 
közzétételi információk 

nyilvános vételi 
ajánlattal 
kapcsolatosan 
közzétettet 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.06.29 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok 
2018_06 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.07.31 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok és 
alaptőke havi 
bejelentése 201807 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.08.16 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Rendkívüli közgyűlés 
közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.08.27 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Rendkívüli közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.08.30 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 201808 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.08.30 
rendszeres 
tájékoztatás 

Féléves jelentés 2018 féléves jelentés 
www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

http://www.ks.hu/
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2018.09.18 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Közgyűlési jegyzőkönyv 
és alapszabály 

közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.09.28 
rendszeres 
tájékoztatás 

201809 Szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.10.10 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Kapcsolattartó 
személyében beálló 
változás bejelentése 

Kapcsolattartó 
személyében beálló 
változás bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.10.31 
rendszeres 
tájékoztatás 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 2018_10 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.11.07 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Rendkívüli közgyűlés 
meghívó 

közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.11.07 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Bennfentes személy 
értékpapír-
tulajdonának változása 

Bennfentes személyek 
értékpapír tranzakciói 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.11.19 
rendkívüli 
tájékoztatás 

2018.12.11 Rendkívüli 
közgyűlés 
előterjesztések 

közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.11.30 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 2018_11 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2018.12.11 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Rendkívüli közgyűlési 
jegyzőkönyv 

közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.01.02 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazatok száma, 
alaptőke nagysága 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.02.01 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 201901 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 
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2019.02.07 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Bennfentes személy 
értékpapír 
tulajdonának változása 

Bennfentes személyek 
értékpapír tranzakciói 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.02.15 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Bennfentes személy 
értékpapír 
tulajdonának változása 

Bennfentes személyek 
értékpapír tranzakciói 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.02.21 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Bennfentes személy 
értékpapír 
tulajdonának változása 

Bennfentes személyek 
értékpapír tranzakciói 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.02.28 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 2019.02 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.03.04 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Bennfentes személy 
értékpapír 
tulajdonának változása 

Bennfentes személyek 
értékpapír tranzakciói 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.03.19 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Bennfentes személy 
értékpapír 
tulajdonának változása 

Bennfentes személyek 
értékpapír tranzakciói 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.03.25 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Bennfentes személy 
értékpapír 
tulajdonának változása 

Bennfentes személyek 
értékpapír tranzakciói 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.03.28 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Közgyűlési meghívó 
közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.03.29 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 2019.03 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 
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2019.03.29 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Bennfentes személy 
értékpapír 
tulajdonának változása 

Bennfentes személyek 
értékpapír tranzakciói 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.03.29 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Rendkívüli tájékoztatás 

vezető állású 
személyekkel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.04.08 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Közgyűlési előterjesztés 
közgyűléssel 
kapcsolatos 
információk 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.04.29 
rendszeres 
tájékoztatás 

Éves jelentés 2018 éves jelentés 
www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.04.30 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 2019.04 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.05.02 
rendszeres 
tájékoztatás 

2018 Audit jelentés éves jelentés 
www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.05.10 
rendkívüli 
tájékoztatás 

Tájékoztatás az 
osztalékfizetés 
rendjéről 

Tájékoztatás az 
osztalékfizetés 
rendjéről 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.05.31 
rendszeres 
tájékoztatás 

Szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 201905 

szavazati jogok, 
alaptőke havi 
bejelentése 

www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

2019.06.18 
rendszeres 
tájékoztatás 

Összefoglaló jelentés összefoglaló jelentés 
www.bet.hu             
www.kozzetetelek.hu           
www.ks.hu 

 

Budapest, 2019.06.18. 

     

    Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. Igazgatósága 

 


