PrintXBudavár Zrt.
Vállalatirányítás
A részvénytársaság ügyvezető szerve
az igazgatóság. A társaság tevékenységének
operatív irányítását az igazgatóság által
kinevezett vezérigazgató végzi.
A vezérigazgató végrehajtja a közgyűlés
és igazgatóság határozatait, a társaság
alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói
jogokat. Az igazgatóság a cég alkalmazotti
jogviszonyú vezérigazgatójából és két független szakemberből áll.
A PxB legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A társaság jogi formája zártkörűen
működő rt., a hatályos jog szerint az ennek
megfelelő képviseleti és véleménynyilvánítási
szabadságot semmilyen rendelkezés nem
korlátozza.
Működésünk szempontjából kiemelt jelentősége van munkavállalóinknak, ügyfeleinknek
és tulajdonosunknak, további fontos érintettjeink beszállítóink, valamint közösségi kapcsolataink.
Az érintetti kört CSR-tanácsadónk segítségével határoztuk meg. Tudatos érintetti
kommunikációnk első lépéseként a munkavállalókat tekintjük kiemelt körnek, mert
hiszünk benne, hogy ezen keresztül tudjuk
leghatékonyabban érvényre juttatni pozitív
értékeinket.
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ALAPADATOK
A szervezet neve
PrintXBudavár Zrt.
Elsődleges márkák, termékek, és/vagy
szolgáltatások
A társasaság több – egymással
összefüggő – szolgáltatási körben
tevékenykedik. Tartalomszolgáltatás –
folyóiratok, magazinok: Dining Guide,
CIB Apropó, Business Hungary, Antenna
magazin, Digital magazin, Where,
Herend, UPC magazin, Médiakutató,
PONT magazin. Tartalomszolgáltatás –
elektronikus: UPC+ TV, CIB Plazma és
webes tartalomszolgáltatás (Babanet,
Kölöknet, Hullámvadász). Kiadói
tevékenység: Jaffa könyvek. Nyomdai
bróker tevékenység: nyomdai kivitelezések
(nyomtatás, kötészet, minőségbiztosítás,
logisztika közvetítése, bel- és külföldi
cégeknek): Pagony könyvek, egyéb
kiadványok eseti megrendelése.
Értékesítések (hirdetések): Yacht Life
hirdetések, a tartalomszolgáltatásnál
felsorolt összes magazinban megjelenő
hirdetés. Programok: Superbrands
marketing szakmai program, Dining Guide
éttermi verseny.
A szervezet székhelye
1061 Budapest, Király u. 16.
Működési terület
Magyarország
A tulajdonosi kör
és a szervezet jogi formája
Netvestor Kft.
98,85%,
Közép-európai Nyomdaipari Kft. 1,15%;
Zártkörűen működő részvénytársaság

A szervezet működési szerkezete
Netvestor Kft.
PrintXBudavár Zrt.

Print-X GmbH

A jelentés
paraméterei

United Publishers Bulgária Ltd.

A jelentéstételi időszak

2007

A legutóbbi jelentés dátuma
(ha volt ilyen)

Nem volt korábbi hasonló jelentés

A jelentéstételi ciklus

Éves

Elérhetőség azok számára,
akiknek kérdésük van
a jelentéssel vagy a jelentés
tartalmával kapcsolatban

info@pxb.hu

A jelentés tartalma

Tevékenységünket a fenntarthatóság/
CSR dimenziói – gazdasági, társadalmi
és környezeti hatások – mentén
mutatjuk be.

A jelentés határa

A jelentésben a PrintXBudavár Zrt.
adatai és kezdeményezései szerepelnek

A kiterjedési körrel és a hatáNincs ilyen korlátozás
rokkal kapcsolatos bárminemű
korlátozás bemutatása
Összehasonlíthatósági
szempontok

Nem releváns

Újraközlés indoklása

Nem releváns

Jelentős változások megadása Nem releváns
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Jaffa Kiadó Kft.
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