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A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-
043483, székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Társaság”) a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: „Tpt.”) 56. §-ában, és a nyilvánosan 
forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 
24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 1.5. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbiakról 
tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. 

A Társaság Igazgatósága 2023. február 21. napon megtartott ülésén az alábbi határozatokat hozta:  

 

 

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA 

2/2023. (02. 21.) sz. igazgatósági határozat: 

„Az Igazgatóság elvi szinten támogatja, hogy a Delta Technologies Nyrt. 100%-os, kizárólagos 
tulajdonát képező Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-882938; 
székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Delta Systems) 
tárgyalásokat folytasson a New Line Kft. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.; cg. 01-09-282226) 
nyereséges support üzletágának megvásárlásáról (a továbbiakban: tranzakció) és a tranzakció 
megvalósításának technikai lehetőségeiről, a döntéshez, a megalapozott vételár meghatározásához 
szükséges üzletág-értékelést és jogi átvilágítást elvégezze, ezek függvényében a Delta Systems Kft. 
ügyvezetése a megvásárlásról döntsön és a tranzakció megvalósulása esetén a tulajdonjog 
megszerzéséhez szükséges dokumentumokat aláírja. 

Az értékelés és az átvilágítás eredményének, a tervezett tranzakció feltételeinek megléte esetén az 
Igazgatóság – a Delta Systems Kft. ilyen irányú kezdeményezése esetén – kész a tranzakció 
megvalósítása kapcsán újabb állásfoglalást adni. 

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen 
határozat nyilvános.” 

3/2023. (02. 21.) sz. igazgatósági határozat:  

„Az Igazgatóság elvi szinten támogatja, hogy a Delta Technologies Nyrt. 100%-os, kizárólagos 
tulajdonát képező Delta Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszáma: 01-09-882938; 
székhelye: 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.; a továbbiakban: Delta Systems) a Delta 
Informatika Zrt. (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.; cg. 01-10-045673) alaptőkéjének 100%-át 
kitevő részvénymennyiséget megvásárolja és egyidejűleg a Delta Informatika Zrt. a Delta Systems 
Kft-be beolvadjon (a továbbiakban: tranzakció), ennek keretében felhatalmazást ad a Delta Systems 
Kft. ügyvezetésének a céltársaság pénzügyi, adózási, jogi átvilágításának elvégzéséhez, valamint a 
független cégértékelés elkészítéséhez a szükséges szakértők bevonása mellett.  

Az Igazgatóság rögzíti, hogy a tranzakció megvalósulásának előfeltétele, hogy azt - a tranzakció 
részletes feltételrendszerének ismeretében - a Társaság közgyűlése jóváhagyólag tudomásul vegye. 

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen 
határozat nyilvános.”  
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A fenti döntések, megfelelő piaci feltételek mellett, javuló gazdásági környezetben történő 
megvalósulása esetén hozzájárulnak a Társaság 2022. évi rendes közgyűlésén ismertetett vezetőségi 
előrejelzésben1 szereplő hosszútávú árbevételi és EBITDA marzs céljainak eléréséhez. Az ESG célok 
teljesülése megnyithatja a Társaság számára a piaci forrásoknál kedvezőbb kamatozású úgynevezett 
„zöld” források igénybevételét. („zöldhitel”, „zöld kötvény”) 

Budapest, 2023.02.22. 

Delta Technologies Nyrt. 

 

                                                           
1 https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=717588&did=K467995/2022  

3/2023. (02. 21.) sz. igazgatósági határozat: 

„Az Igazgatóság az előterjesztés szerinti és ezen határozat 3. sz. függelékét képező ESG Ütemtervet 
megtárgyalta és elfogadja. Az Igazgatóság hangsúlyozza, hogy elkötelezett az ESG célkitűzések 
mihamarabbi elérésében, ezért támogatja az Ütemtervben foglaltaknál gyorsabb megvalósítást is.  

Az igazgatóság ügyrendjének 3.7. pontja alapján az Igazgatóság úgy határoz, hogy a jelen 
határozat nyilvános.” 



3/2023. (02. 21.) sz. igazgatósági határozat 3. sz. függeléke 
Delta Technologies Nyrt. ESG fejlesztési ütemterv 
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ESG kategória/Éves jelentés (üzleti év) 2022.07.01.-2023.06.30 2023.07.01.-2024.06.30. 2024.07.01.-2025.06.30. 2025.07.01.-2026.06.30. 

Közzététel jellege (önálló vagy integrált) Önálló ESG közzététel Önálló ESG közzététel Önálló ESG közzététel Integrált ESG jelentés közzététele 

Közzététel gyakorisága (éves, negyedéves) Éves ESG jelentés Éves ESG jelentés Éves ESG jelentés Éves ESG jelentés és negyedéves 
frissítés 

A jelentés formátuma (egyszerű vagy 
szabványosított) 

Egyszerű jelentés Szabványosított jelentés Szabványosított jelentés Integrált Szabványosított jelentés 

Külső fél általi tanúsítás (van, nincs) Nem Nem Igen Igen 

Célkitűzések (vannak, nincsenek, nyomon követés 
van-e) 

Nincs Nincs ESG célok  
meghatározása 

ESG célok  
meghatározása, nyomonkövetés 

ESG kategória (szint) az év során (amiben a meglévő 
elemek alapján sorolható) 

Belépő szint Közép szint Közép szint Haladó szint 

Fejlesztési célok az év végéig a szintlépéshez (pl. 
szabvány használata, tanúsítás, stb.) 

A közép szint elérése  
maximum 2 üzleti éven belül 

A közép szint elérése az  
üzleti év végére 

A kritériumok teljesítése  
maximum 2 üzleti éven belül 

A kritériumok teljesítése  
az üzleti év végére és a  
haladó szint elérése  
a következő üzleti év  
végére 

Tervezett intézkedések a tárgyév végéig (pl.: 
alapállapot meghatározása, jelentéstételi 
folyamatok/kapacitás felmérése, adatgyűjtési 
módszertan fejlesztése, lényegességi vizsgálat 
elvégzése, stb.) 

adatgyűjtési módszertan fejlesztése, 
lényegességi vizsgálat elvégzése, 
alapállapot meghatározása, 
jelentéstételi folyamatok és 
kapacitás felmérése, prioritások 
meghatározása, szabványok 
megismerése, kiválasztása 
 
felkészülés szabványosított jelentés 
készítésére 
 

adatgyűjtési folyamatok kialakítása,  
 
a célkitűzések meghatározása,  
 
tanúsítási kritériumok vizsgálata  
 
felkészülés külső fél általi 
tanúsításra 
 
első szabványosított jelentés 
elkészítése  

adatgyűjtési folyamatok 
felülvizsgálata, véglegesítése 
 
jelentési folyamatok kialakítása 
 
szabványosított jelentés készítése 
 
tanúsítási kritériumok 
felülvizsgálata 
 
külső fél általi tanúsításra  

jelentéstételi folyamatok tovább 
fejlesztése, monitorozása, további 
folyamatok kialakítása 
 
tanúsítási kritériumok 
felülvizsgálata 
 
külső fél általi tanúsítás 
 
Minden célkitűzés kritérium 
teljesítése, várhatóan 3 éven belül. 

 


