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A MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 
 

(székhely: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A., cégjegyzékszám: 07-10-001342, 

a továbbiakban „Társaság”) 

 

Javadalmazási jelentése 
 

a 2021. üzleti évről 

 

A jelen Javadalmazási jelentés a Társaság Igazgatótanácsa 10/2020. (04.23.) sz. közgyűlési hatáskörben 

hozott igazgatótanácsi határozatával 2020. április 23-án elfogadott, a hosszú távú részvényesi 

szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi 

LXVII. törvény szerinti Javadalmazási politika (a továbbiakban: „Javadalmazási politika”) szerint 

készült. 

A Javadalmazási politikában meghatározott - tiszteletdíjra jogosult - igazgatók (a Társaság tiszteletdíjra 

jogosult igazgatótanácsi tagjai) 2021. évi teljes juttatását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Név Beosztás Javadalmazás bruttó összege a 

2021. üzleti évben  

Dezse Margaret Elizabeth Igazgatótanács tagja                3.600.000,-Ft 

Dirk Theuns Igazgatótanács tagja                3.600.000,-Ft* 

Sinkó Ottó Igazgatótanács tagja 3.600.000,-Ft 

  *a tiszteletdíjról való utólagos lemondás következtében juttatásban nem részesült 

A Társaság Igazgatótanácsának fenti tagjai kizárólag a Közgyűlés által meghatározott, havi 

rögzített összegű tiszteletdíjban részesültek. Az Auditbizottság tagjait tagságukra tekintettel 

külön díjazás nem illette meg. 
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A munkaviszonyban álló igazgatótanácsi tagok és vezérigazgató javadalmazásának mértékét és 

összetevőit a következő táblázat tartalmazza: 

 

2021. év Bruttó munkabér Béren kívüli juttatás 

Tibor Dávid 

Igazgatótanács elnöke 

14.400.000,- Ft 47.980,- Ft 

Ács Balázs 

Igazgatótanács alelnöke 

12.000.000,-Ft 47.980,- Ft 

Nádasi Róbert 

Vezérigazgató 

35.200.000,-Ft 28.980,- Ft 

 

A Társaság változó (előzetesen meghatározott kritériumhoz igazodó) javadalmazást jutatott 

2021. évben a Vezérigazgató részére az alábbiak szerint:  

A Társaság vezérigazgatója részvényalapú javadalmazásban a 2021. évben a MASTERPLAST 

Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Szervezete 2019-2020. évi Javadalmazási 

Politikája keretében a következők szerint részesült: a vezérigazgató 33 935 db 

MASTERPLAST törzsrészvényre vonatkozó opciót szerzett. Az opció megszerzésének 

feltétele volt, hogy a Társaság 2021. évi auditált beszámolójában szereplő konszolidált adózott 

eredmény a javadalmazási politikában meghatározott szintet meghaladja.   Az opció 2021. 

május 3. napján került lehívásra, 100,-Ft/részvény lehívási árfolyamon. 

A fenti változó javadalmazás visszakövetelésére vonatkozó lehetőség nincs. 

A Társaság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények 

jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján első ízben készít 

javadalmazási jelentést, ezért a jelen Javadalmazási jelentés a törvény 29. § (4) bekezdésének 

megfelelően a megelőző évekre vonatkozó adatokat, összehasonlítást nem tartalmaz. 

Az igazgatók 2021. évi teljes javadalmazása az elfogadott Javadalmazási politikának 

megfelelően került kifizetésre, és mértéke az Igazgatótanács álláspontja szerint a Társaság 

hosszú távú teljesítményét biztosítja. Az igazgatók 2021. évi díjazása nem tért el a 

Javadalmazási politikától. Az igazgatók a Társaság konszolidációs körbe bevont 

leányvállalataitól javadalmazásban nem részesültek. 

A Társaság 2021. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentését a fentiek szerint a Társaság 

Közgyűlése 5/2022. (04.28.) sz. közgyűlési határozatával 2022. április 28. napján elfogadta. 

 


