
  
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

AKKO Invest: Új Igazgatósági és Audit bizottsági tagokat választottak a részvényesek 

 

Budapest, 2020. február 20. – Rendkívüli közgyűlést tartott az AKKO Invest, melyen a 

részvényesek új Igazgatósági és Audit bizottsági tagokat választottak. Az új tagok 

mindegyike komoly gazdasági, pénzügyi tapasztalattal rendelkezik az ingatlanbefektetési, 

biztosítási és könyvvizsgálói piacon. 

 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. február 20-i rendkívüli 

közgyűlésén a részvényesek új Igazgatósági és Audit bizottsági tagokról döntöttek. Az Igazgatóság 

tagjának választották Horváth Imrét, Varga Gábort és Himber Pétert, utóbbit egyben az Audit 

bizottság tagjának és elnökének is. 

Horváth Imre a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végzett pénzügy szakon. Ezt követően a Leumi 

Hitel Banknál back office vezetőként és treasury üzletkötőként dolgozott, majd 12 évet töltött el a 

Budapest Alapkezelő Zrt-nél back office vezetőként és kötvény portfólió menedzserként. 2006-ban 

a Wallis Zrt-nél volt vagyonkezelő, 2007 óta pedig a WING Zrt. finanszírozási igazgatója. 

Varga Gábor a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott 1994-ben 

külgazdaságtan és német közgazdasági szaknyelvtanári szakokon. 1996 és 2019 között az Allianz 

csoporthoz tartozó Euler Hermes Hitelbiztosítónál, illetve az ahhoz kapcsolódó cégekben töltött be 

számos elsőszámú vezetői és kereskedelmi igazgatói tisztségeket belföldön és külföldön egyaránt. 

Ez idő alatt több pozícióban is dogozott: volt a társaság elnök-vezérigazgatója, a cseh, a japán és a 

maláj irodák ügyvezető igazgatója, valamint a közép-kelet-európai és a dél-kelet-ázsiai régiók 

kereskedelmi igazgatója is. 

Himber Péter a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola kereskedelmi karán, majd a Marx Károly 

Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte felsőfokú tanulmányait. Ezt követően letette az 

adótanácsadói szakvizsgát, később bejegyzett adószakértői engedélyt kapott, majd megszerezte az 

okleveles könyvvizsgáló szakképesítést. Jelenleg is ez utóbbi területen dolgozik a saját tulajdonában 

lévő AUDIT-H Könyvvizsgáló Kft-ben és a „Himber és Fia Audit” Kft-ben. 

 

 

 

 

Céginformáció 

A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. (korábbi nevén Plotinus) vagyonkezeléssel foglalkozik, 
részvényeit 2011 óta jegyzik a Budapesti Értéktőzsdén. Működése során elsősorban reálgazdasági befektetésekre fókuszál, melynek 
keretében kedvező növekedési kilátásokkal rendelkező, és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket és ingatlanokat 
vásárol. Az AKKO Invest célja, hogy befektetési-portfóliójának folyamatos szélesítésével eszközalapon jól meghatározható értéket 
képviselő vagyonkezelőként működjön.  
www.akkoinvest.hu  
 

További információ: 

R. Kovács Dániel, Financial Communications Mobil: 06-20-771-8710 E-mail: r.kovacs@fincomm.hu  
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