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A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, 

Róbert Károly körút 70-74.) (a továbbiakban: Kibocsátó) eleget téve a tőkepiacról szóló 2001. 

évi CXX. törvény 55. §-ában és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletében foglaltaknak 

megfelelően közzéteszi az alábbiakat. 

Mivel a Kibocsátó alapvető célja, hogy előmozdítsa a gazdasági teljesítményének jövőbeli 

javulását, és mivel a fenti célok elérésében kiemelkedő szerepe van a 100%-os tulajdonában 

álló Delta Systems Kft-nek és munkavállalóinak, továbbá mivel a Kibocsátó alapvető érdeke 

ennélfogva a munkavállalói lojalitásának és tulajdonosi szemléletének erősítése, ezért 2020. 

március 24-én a Delta Technologies Nyrt. igazgatósága Munkavállalói Résztulajdonosi 

Program (MRP) megalapításáról, valamint a kapcsolódó Javadalmazási Politikák elfogadásáról 

határozott. 

 

Az MRP szervezet neve: Delta Technologies Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet 

(rövidített elnevezés: Delta Technologies MRP Szervezet). 

 

A Delta Technologies MRP Szervezetét (MRP Szervezet) a Kibocsátó, mint Alapító pénzbeli 

vagyoni hozzájárulással hozza létre oly módon, hogy a pénzbeli vagyoni hozzájárulással 

közvetlenül a Munkavállalók szereznek tagi részesedést az MRP Szervezetben.  

Az MRP Szervezet a pénzbeli vagyoni hozzájárulást a Társaság részvényeinek – tőzsdén kívüli - 

megszerzésére használja fel, majd a Javadalmazási Politikák lejártakor az adott Javadalmazási 

Politika keretében megszerzett részvényeket pénzre váltja át, és az ebből származó összeget 

fizeti ki a Munkavállalók részére.  

Ez a Társaság gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához kötött javadalmazási forma, 

mivel a Javadalmazási Politika keretében munkavállalói kifizetésre abban az esetben van mód, 

ha teljesülnek a Javadalmazási Politikában meghatározott – a Társaság gazdasági 

teljesítményének jövőbeli javulásához kötött – javadalmazási feltételek.  

A javadalmazási feltételek esetleges meghiúsulása esetén a Munkavállalók javadalmazására 

nem kerül sor, a tagi részesedések átszállnak az alapítóra, a pénzre váltásból befolyó összeg 

pedig ebben az esetben Alapítót illeti meg.  

A Delta Technologies MRP Szervezetnek a Delta Systems Kft. 34 Munkavállalója lesz tagja (A 

Kibocsátó igazgatóságának tagjai, valamint a Kibocsátó és leányvállalatainak vezető 

tisztségviselői nem leszenek tagjai az MRP Szervezetnek).  

A jóváhagyott 4 db Javadalmazási Politika elindításához az Alapító vagyoni hozzájárulást 

teljesít, aminek összege 422.627.906 forint.  

1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról (MRP törvény) előírásai 

alapján a jóváhagyott Javadalmazási Politikák keretében – a javadalmazási feltételek 

teljesítése esetén –a következő időpontokban kerülhet sor kifizetésre: 2022. július, 2023. 

január, 2023 július, 2024. január. 

 

Budapest, 2020. március 24. 


