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Kiegészítő nyilatkozat

az adattáblázatol<hoz a Társaság közzétételi kötelezettségének teljes köní
teljesítése érdekében

A 2009. évi CXX[. Tv.2 § (3) bekezdése által előirt közzétételi kötelezettség
teljesítése érdekében nyilatkozatot teszünk a következőkről :

l. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabálya szerint cégjegyzésre
kizárőlag a vezéigazgatő jogosult. Egyiittesen cégjegyzésre jogosult
munkavállalók nincsenek.

2. Bankszámlát a Társaság a Magyar ÁllamkincstáLrnál és a Kereskedelmi és
Hitelbanknál (K & H Bank) vezet. A kereskedelmi bank esetében a bankszámlák
feletti rendelkezésre egy személyben jogosult a Társaság vezéigazgatőja, Szérl
Zsolt. Együttes aláirásra jogosultak: Bana Sándor gazdasági igazgatő, Schull
József kontrolling vezető, Tikkel Lászlőné számviteli vezető, minden esetben
ketten egytittesen. A Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett számlái
esetóben a számlák felett csak együttes rendelkezési jog elfogadott. Ez a
jogosultság a Társaság vezérigazgatőját, és/vagy gazdasági és kereskedelmi
igazgatőj át, és l v agy kontro l l i ng vezetőj ét i l leti.

3. A Társaság l00 Yo-ban a Magyar Állam tulajdonaban lévő gazdasági társaság,
amel ynek tulaj dono si j o ggyakorl őj a az A grármini szter.

4. A Társaság vagyonával történt gazdálkodás során 2016-2022 években
közbeszerzési értékhatárt elérő vagy azt meghaladó

- vagyonértékesítésre,
- vagyonlrasznositásra,
- vagyon- vagy vagyoni értékűjogátadására,
- koncessziőbaadásra

vonatkozó szerződés megkötésére nem került sor.

5. A Társaság vezető állású munkavállalói vonatkozásában nincs kikötött
versenytilalmi megállapodás, nincs erre vonatkozó kötelezettségvállalás és ezért
ennek megállapított értéke sincs.

6. A Társaság által 2016-2022 években lefolytatott kőzbeszeruéseinek adatait külön
tábl ázatb an tes szük kőzzé.

7. A Társaság mérlegbeszámolójának közzététele minden évben a törvényben
megszabott határidőben megtörtént. Megtekinthető az e-beszamolo.im.qov.hu
oldalon, a Tarsaság nevére, cégegyzék számátra vagy adőszánnára rákeresve. A
mérlegbeszámolókban nem találhatő adatokat a közérdekű adatigénylés
j ogszabályi előírásai szerint Társaságunk minden esetben teljesíti.
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