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(Közlemények) 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS 
ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK 

EURÓPAI BIZOTTSÁG 

A 2007/36/EK irányelv 15. cikke szerint előírt napok jegyzéke 

(2010/C 285/01) 

Az egyes részvényesi jogok gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban című, 2007. július 11-i 
2007/36/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelv (az irányelv) 15. cikke értelmében a tagállamok 
tájékoztatják a Bizottságot az irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében és 7. cikkének (3) bekezdésében 
meghatározott napok számáról, amelyet a Bizottság azt követően közzétesz. 

Az irányelvet 2009. augusztus 3-ig át kellett ültetni. E közlemény mellékletében közzétett jegyzék a 
tagállamok által 2010. szeptember 16-ig közölt információkat tartalmazza. 

Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdése értelmében minden tagállam meghatároz egy határidőt hivatkozással a 
közgyűlést vagy az összehívást megelőző bizonyos számú napra, amely során a részvényeseknek jogukban 
áll pontokat felvetetni a közgyűlés napirendjére (lásd a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontját). Ugyanígy 
valamennyi tagállam határidőt szabhat meg azon joguk gyakorlására, hogy a közgyűlés napirendjén szereplő 
vagy az arra felveendő napirendi pontokkal kapcsolatban határozattervezetet terjesszenek elő (lásd a 6. cikk 
(1) bekezdésének b) pontját). 

Az irányelv 7. cikkének (3) bekezdése szerint valamennyi tagállam biztosítja, hogy minden társaságra 
egységes fordulónap vonatkozzon. A tagállamok azonban eltérő fordulónapokat állapíthatnak meg a bemu
tatóra szóló részvényeket kibocsátó társaságok számára és a névre szóló részvényeket kibocsátó társaságok 
számára, feltéve, hogy egységes fordulónap vonatkozik a mindkét típusú részvényt kibocsátó társaságokra. 

A mellékletben közzétett jegyzéket a Bizottság állította össze a tagállamok által közölt információk alapján. 
A Bizottság csak a tájékoztatásul kapott információk pontos közzétételéért felel.
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MELLÉKLET 

6. cikk, (3) bekezdés 

Belgium Nem adtak tájékoztatást. 

Bulgária A 6. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a napok számát a közgyűlést megelőző 15 
napban határozták meg. 

Cseh Köztársaság A közgyűlés napirendjének kibővítése érdekében a kérelmet legkésőbb a közgyűlést 
megelőző 20. napon el kell juttatni a közgyűléshez vagy ha a fordulónap ismert, azt 
megelőzően. A napirendi pontokkal kapcsolatos határozattervezetek előterjesztése 
céljából – feltéve, ha szerepelnek a közgyűlés napirendi pontjai között – a határidő a 
közgyűlést megelőző öt nap. Ha a pontok a közgyűlés napirendi pontjai közé felve
endők, a határidő a közgyűlési meghívó közzétételét/kihirdetését megelőző hét nap. 

Dánia A részvényesek jogosultak a megnevezett kérdéseiknek a közgyűlés napirendi pontjaira 
történő felvételére, amennyiben kérelmük legalább hat héttel a közgyűlés időpontja előtt 
beérkezik a központi irányító testülethez. Ha a kérelem kevesebb, mint hat héttel a 
közgyűlés időpontja előtt érkezik be, a központi irányító testületnek el kell döntenie, 
hogy elegendő idő áll-e rendelkezésre e kérdéseknek a közgyűlés napirendi pontjai közé 
történő felvételéhez. 

Németország A közgyűlés napirendjének kibővítése érdekében a kérelmet 30 nappal a közgyűlést 
megelőzően kell eljuttatni a közgyűléshez. A napirendi pontokkal kapcsolatos határozat
tervezetek előterjesztésére vonatkozó jog gyakorlására nem határoztak meg határidőt, 
lásd a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontját. 

Észtország Az igazgatótanács vagy az alaptőke legalább egy tizedével rendelkező részvényesek vagy 
– a tőzsdén jegyzett részvénytársaság esetében – az alaptőke legalább egy huszadával 
rendelkező részvényesek kérhetik a további pontok felvételét a közgyűlés napirendjére, 
ha az adott kérelem legkésőbb 15 nappal a közgyűlés időpontja előtt benyújtásra került. 
Az alaptőke legalább egy tizedével rendelkező részvényesek vagy – a tőzsdén jegyzett 
részvénytársaság esetében – az alaptőke legalább egy huszadával rendelkező részvé
nyesek határozattervezetet nyújthatnak be a részvénytársaságnak a napirend valamennyi 
pontjára vonatkozóan. Az előző mondatban előírt jog legkésőbb három nappal a 
közgyűlés időpontja előtt gyakorolható. 

Írország A 6. cikk (3) bekezdése értelmében minden tagállam meghatároz „egy határidőt hivat
kozással a közgyűlést vagy az összehívást megelőző bizonyos számú napból álló időtar
tamra”, amely során a részvényesek gyakorolhatják a jogot, hogy pontokat vetessenek fel 
a közgyűlés napirendi pontjai közé; e napok számát Írország a vonatkozó közgyűlést 
megelőző 42 napban határozta meg. 

Görögország Nem adtak tájékoztatást. 

Spanyolország Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdésével kapcsolatban a spanyol jogszabályok által 
megállapított napok száma a közgyűlési meghívó közzétételétől számított öt nap. 

Franciaország A közgyűlés napirendjének kibővítése érdekében egy kérelmet kell eljuttatni 25 nappal a 
közgyűlést megelőzően. Ha a társaság több mint 45 nappal a közgyűlés időpontja előtt 
közzétette a közgyűlési értesítést a „Bulletin des Annonces Légales Obligatoires-ban”, a 
kérelmet e közzétételt követő 20 napon belül be kell nyújtani. 

Olaszország A határidőt a közgyűlési értesítés közzétételének napjától számítják: a kérelmet az 
értesítés közzétételének napjától számított tíz napon belül kell benyújtani, amikor a 
közgyűlési meghívó rendes határideje alkalmazandó (30 nappal a közgyűlés időpontját 
megelőzően), vagy az értesítés közzétételének napjától számított öt napon belül, amikor 
a közgyűlési meghívó rövid határideje alkalmazandó (21 nappal a közgyűlés időpontját 
megelőzően). 

Ciprus A 6. cikk (3) bekezdésével kapcsolatban a határidő a közgyűlést megelőző 42 nap.
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Lettország Az irányelv 6. cikkének (3) bekezdését átültető lett törvény úgy rendelkezik, hogy a 
részvényeseknek a közgyűlés összehívásának napjától számítva hét nap áll rendelkezé
sükre, hogy a közgyűlés napirendjére felveendő napirendi pontokkal kapcsolatban hatá
rozattervezetet terjeszthessenek elő. 

Litvánia A 6. cikk (3) bekezdése értelmében a Litván Köztársaság társasági törvénye kimondja, 
hogy egy társaság közgyűlésének napirendjére akkor kerülhetnek felvételre az új napi
rendi pontok, ha a napirend kiegészítéséről szóló javaslatot legkésőbb 14 nappal a 
közgyűlést megelőzően kézhez kapják. A javasolt napirendi pontokról szóló határozat
tervezetek, vagy amennyiben nem kötelező határozatok elfogadása, a közgyűlés javasolt 
napirendi pontjaira vonatkozó magyarázatok kísérik a javaslatot. A Litván Köztársaság 
társasági törvénye továbbá azt is előírja, hogy a részvényesek bármikor a közgyűlést 
megelőzően vagy a közgyűlés során javasolhatnak új határozattervezeteket a napirenden 
szereplő pontokkal kapcsolatban. 

Luxemburg Nem adtak tájékoztatást. 

Magyarország Ami a 6. cikk (3) bekezdésében meghatározott határidőt illeti, a részvényesek a 6. cikk 
(1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott jogaikat a közgyűlési meghívó 
közzétételét/kihirdetését követő nyolc napon belül gyakorolhatják. 

Málta A pénzügyi piacokról szóló törvény tekintetében kiadott jegyzési szabályok szerint a 
Máltán bejegyzett részvénytársaságok és az EU-n belül a szabályozott piacra bevezetett 
értékpapírokkal rendelkező társaságok esetében a közgyűlés napirendjének kibővítése 
iránti kérelmet vagy a határozattervezetet a kibocsátónak elektronikus vagy nyomtatott 
formátumban kell benyújtani legalább 46 nappal a vonatkozó közgyűlést megelőzően. 

Hollandia A közgyűlés napirendjének kibővítése és határozattervezetek benyújtása céljából egy 
írásos kérelmet kell eljuttatni a társasághoz 60 nappal a közgyűlés napját megelőzően. 

Ausztria A 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjában megállapított nap az éves közgyűlést megelőző 
21. nap. A 6. cikk (1) bekezdésének b) pontjában megállapított nap a közgyűlést 
megelőző hetedik munkanap. 

Lengyelország A részvényesek a közgyűlés napirendjének pontokkal való kibővítésére irányuló kérel
müket három héttel a közgyűlés ütemezett időpontját megelőzően kell benyújtaniuk. A 
részvényesek a közgyűlés ütemezett időpontjáig előterjeszthetik a napirenden szereplő 
határozattervezeteket. 

Portugália Nem adtak tájékoztatást. 

Románia A román szabályok szerint a részvényesek a 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában 
előírt jogokat a közgyűlési meghívót követő 15 napon belül gyakorolhatják. 

Szlovénia A közgyűlés napirendjének kibővítése érdekében kérelmet kell eljuttatni a társasághoz 
legkésőbb a közgyűlési meghívó közzétételét követő hét napon belül. A részvényesek 
írásban javasolhatnak határozatokat valamennyi napirendi ponttal kapcsolatban. Ha a 
közgyűlési meghívó közzétételét követő hét napon belül a részvényes a társaságnak 
kellően megalapozott javaslatot küld azzal az értesítéssel együtt, hogy ellenezni fogja 
az igazgatóság vagy felügyelő szerv javaslatát, és meggyőzi a többi részvényest, hogy 
szavazzanak az ellenjavaslatára, akkor a részvényesek javaslatainak közzététele és értesí
tése ugyanúgy történik, mint a közgyűlés összehívása. A részvényesek azon javaslatai, 
amelyeket e határidőig nem küldtek el a társaságnak és legkésőbb a közgyűlés időpont
jáig benyújtották, vitára bocsáthatók a közgyűlésen. 

Szlovákia A 6. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában a napok száma a közgyűlést megelőző 20 
nap. A gyakorlatban a részvényesek gyakorolhatják a 6. cikk (1) bekezdésének a) és b) 
pontja szerinti jogaikat a 20. napot követően is, de az igazgatótanácstól függ, hogy e 
késedelmes javaslatok időben kiküldésre/közzétételre kerülnek-e (legalább tíz nappal a 
közgyűlést megelőzően). A fent említett jogok technikailag még a közgyűlésen is gyako
rolhatók, de bármilyen ilyen nemű javaslatot egyhangúlag el kell fogadni a határozatké
pességhez szükséges létszám – valamennyi részvényes (100 %) – jelenlétével.
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Finnország Annak érdekében, hogy a részvényesek az irányelv 6. cikke (1) bekezdése a) pontjának 
értelmében egy bizonyos kérdést fel tudjanak vetetni a közgyűlés napirendjére, négy 
héttel a közgyűlésről szóló értesítés kiküldése előtt kérvényezniük kell ezt. A finn 
társasági törvény nem határoz meg konkrét időpontot az irányelv 6. cikkének (1) 
bekezdése b) pontjában említett részvényesi jog alkalmazására, de a részvényesek 
bármikor gyakorolhatják ezen jogukat, még a közgyűlésen is. 

Svédország Azoknak a részvényeseknek, akik egy kérdést kívánnak a közgyűlés elé terjeszteni, 
kérelmet kell benyújtaniuk az igazgatótanács részére legkésőbb egy héttel azon legko
rábbi időpontot megelőzően, amikor a közgyűlésen való részvételre szóló értesítést 
kiküldhetik, vagy kellő időben ahhoz, hogy a kérdés bekerüljön a közgyűlésen való 
részvételről szóló értesítésbe. 

Egyesült Királyság A társasághoz legkésőbb a) hat héttel a közgyűlést megelőzően, vagy b) amennyiben 
később, a közgyűlésről szóló értesítés kiadásának időpontjában be kell érkezni a kére
lemnek. 

7. cikk (3) bekezdés 

Belgium Nem adtak tájékoztatást. 

Bulgária Bulgária előírja, hogy kizárólag azoknak a részvényeseknek áll jogában a közgyűlésen 
részt venni és szavazni, akik a közgyűlést megelőző 14. napon részvényesként vannak 
feltüntetve. 

Cseh Köztársaság A fordulónap mindig a közgyűlést megelőző hetedik munkanap (kizárólag a jegyzett 
társaságokat illetően). 

Dánia A szabályozott piacra bevezetett értékpapírokkal rendelkező részvénytársaságokban a 
részvényeseknek a közgyűlésen való részvételi és a részvényekre szóló szavazati jogát 
is – a regisztrációkor – a részvényes tulajdonában lévő részvények alapján kell meghatá
rozni. A regisztráció időpontja a közgyűlés időpontja előtti egy hét. 

Németország A 7. cikk (3) bekezdése szerinti fordulónap a közgyűlést megelőző 21. nap eleje. E 
rendelkezés kizárólag azon társaságokra vonatkozik, amelyek bemutatóra szóló részvé
nyeket bocsátottak ki. 

Észtország A tőzsdén jegyzett részvénytársaságok közgyűlésén való részvételre jogosult részvé
nyesek körét hét nappal a közgyűlés időpontját megelőzően kell meghatározni. 

Írország A 7. cikk (3) bekezdése utal a „fordulónapra”, amelyre történő hivatkozással meghatá
rozásra kerül a részvényeseknek a közgyűlésen való részvételi és szavazati joguk; az 
Írország által meghatározott napok száma kettő. 

Görögország Nem adtak tájékoztatást. 

Spanyolország Az irányelv 7. cikkének (3) bekezdésével kapcsolatban a spanyol jogszabályok által 
meghatározott napok száma a közgyűlést megelőző öt nap. 

Franciaország A fordulónap a közgyűlés napja előtti harmadik munkanap (éjfél). 

Olaszország A fordulónap a közgyűlés időpontja előtti hetedik munkanap vége. 

Ciprus A 7. cikk (3) bekezdésével kapcsolatban a fordulónap két munkanap. 

Lettország Az irányelv 7. cikkének (3) bekezdését átültető lett törvény úgy rendelkezik, hogy a 
fordulónap hat munkanappal előzi meg a részvényesek közgyűlését. Ezen a napon 
üzletzáráskor kell feljegyezni a közgyűlésen való részvétel céljából a részvénytársaság 
részvényeseinek, valamint az általuk birtokolt részvényeknek a számát. 

Litvánia Valamennyi részvénytársaságot illetően a fordulónap a közgyűlés előtti ötödik 
munkanap vagy az újból összehívott részvényesi közgyűlést megelőző ötödik 
munkanap. 

Luxemburg Nem adtak tájékoztatást.
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Magyarország Ami a 7. cikk (3) bekezdésében előírt határidőt illeti, valamennyi részvénytársaságra 
vonatkozóan a fordulónap a közgyűlést megelőző hét munkanapon belül van. 

Málta A jegyzési szabályok meghatározzák a fordulónapot a Máltán bejegyzett részvénytársa
ságok és az EU-n belül a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokkal rendelkező 
társaságok esetében, amely nap a vonatkozó közgyűlés időpontját közvetlenül megelőző 
30. napra esik. 

Hollandia A fordulónap a közgyűlés napja előtti 28. nap. 

Ausztria A 7. cikk (3) bekezdésében megállapított nap (fordulónap) a közgyűlést megelőző 
tizedik nap vége. 

Lengyelország A fordulónap a közgyűlést megelőző 16. nap. Ez az időpont ugyanaz azon jogosult 
személyekre vonatkozóan, akik bemutatóra szóló részvényekkel és névre szóló részvé
nyekkel rendelkeznek. 

Portugália Nem adtak tájékoztatást. 

Románia Valamennyi társaság egységes fordulónapot állapít meg. A 7. cikk (3) bekezdése értel
mében a fordulónapnak meg kell előznie a szavazásra vonatkozó képviseleti meghatal
mazások benyújtására engedélyezett időpontot, ami azt jelenti, hogy a fordulónap 
legalább két nappal előzze meg a részvényesi közgyűlés napját. 

Szlovénia A közgyűlésen csak azok a részvényesek vehetnek részt és azok gyakorolhatják szavazati 
jogukat, akik részvénytulajdonosként szerepelnek a közgyűlést megelőző negyedik nap 
végén az értékpapírok központi nyilvántartásában. 

Szlovákia A fordulónap (7. cikk (3) bekezdése) valamennyi szlovák részvénytársaságra vonatko
zóan a közgyűlést megelőző harmadik nap. 

Finnország Az irányelv 7. cikkének (3) bekezdésére tekintettel a közgyűlés fordulónapja a közgyűlést 
megelőző nyolcadik munkanap. 

Svédország Az irányelv által érintett társaságokra vonatkozó fordulónap a közgyűlést megelőző 
ötödik munkanap. 

Egyesült Királyság Egy jegyzett társaságnak meg kell határoznia a társaság közgyűlésén gyakorolható szava
zati jogot a tagok jegyzékének abban a társaság által meghatározott időpontban érvényes 
állapota alapján, amely nem haladhatja meg a közgyűlés ideje előtti 48 órát. Ezen 
időszak kiszámításakor nem veszik figyelembe a munkanapokon kívüli napokat/napsza
kokat.
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