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1. A tarsasag
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MUkOd6 Reszvenytarsasag

A tarsasag

Nyrt.

angel nyelvu o~gneve:
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1.3.

szOvege

A hirsasag r6viditettcegneve:
NORDTELEKOM

1.2.

ALAPSZABAL Y
szerkezetbe
foglalt haU.1yosltott

cegneve:

NORDTELEKOM
1.1.

egyseges

A tarsasag

Telecommunications

Service Provider

Public Limited Company

angal nyelvii roviditett cegneve:

NORDTELEKOM
2. A U.tsasag szekhelye

Pic.
es fi6kte]epei

2.1. A tarsasag

szekhelye:

2.2. A tarsasag

fi6ktelepei:

1074 Budapest,

Dohany utea 12-14.

9012 Gy6r, Korkemence utea 8.1/27.
3663 Arl6, Comllas ulea 14.

3. A UrsaSii.g id6tartama:
A tarsasag

hatarozatlan

id6tartamra

alakul.

A tarsasag a NORDTELEKOM
Tavk6ziesi Szolgaltat6
Korhitolt Fele16ssegu
(1052 Budapest, Yarmegye u. 3-5., eg: 01-09-865262) ,malanos jogut6dja.
4. A tarsasag

tevekenysegi

kBre:

Vezetekes tavkozies (fOtevekenyseg)
Bontas
Epitesi teriilet ei6keszitese
Elektromos, hiradas-technikai
cel6 kozmu epitese
Tet6fedes, tet6szerkezet-epites
Egyeb m.n.s. epites
Egyeb specialis szakepites m.n.s.
Villanyszereles
Egyeb befejez6 epites m.n.s.
Egyeb m.n.s. uj aru kiskereskedelme
Egyeb szoftverkiadas
Informaci6-techno16giai
szaktanacsadas
Adatfeldolgozas,
web-hoszting szolgaltatas
Vihlghal6-portaI
szolgaltatas
Ozletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
Egyeb takoritas
Forditas, tolmacsolas

Tarsasag
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M.n.s. egyeb kiegeszit6 Uzleti szoigaitatas
M.n.s. egyeb oktatas
Szamviteii, konyvvizsgaI6i,
ad6szakert6i tevekenyseg
Lak6- es nem lak6 epiilet epitese
Padl6-, falburkohls
Festes, uvegezes
Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, iizemelteb2se
Ingatlankezeles
5. A tarsasag

alaptOkeje:

5.1.
A tarsasag
alaptokeje 485.130.000,- H, azaz Negyszaznyolcvanotmilli6egyszazharmincezer
forint, mely 365.450.000,- Ft penzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem
penzbeli hozzajarulasb61 all.
Az alaptoke az alabbi reszvenyek neverteb~nek osszegeb61 all:
48.513.000 db egyenkent 10,- Ft nevertekii, nevre 5z616 demateriahzalt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzaj.huias
rendelkezesre
bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szoIgaltatasa a tarsasag fl2szere teljes egeszeben megtortent.
5.2.

A reszvenyesek

vagyoni

hozzajarulasai:

A BELTAv Vagyonkezel6
Korlatolt
Felel6ssegti
Tarsasag
404.060.000,- Ft, amely osszegb61 285.450.000,- Ft penzbeli
penzbeli hozzajarulas.

vagyoni
hozzajarulasa
es 118.610.000,- Ft nem

A Scandinavian
EQT Invest Limited vagyoni
hozzajArulasa
60.800.000
osszegb6159.730.000
Ft penzbeli, es 1.070.000 Ft nem penzbeli hozzajarulas.
A Dr. Nagy Ogyvedi Iroda vagyoni
penzbeli hozzajarulasb61 all.
6, A hirsasag

20.270.000 Ft, mely teljes egeszeben

alapit6i:

6.1.

BELTAv Vagyonkezel6 KorIatolt Fele16ssegii Tarsasag
Szekhelye: 1084 Budapest, Rik6czi ter6. V. emeletl.
Cegjegyzekszama:
01-09-967432

6.2.

Scandinavian
EQT Invest Limited
Szekhelye: CY-ll05 Nicosia-Ciprus,
Andreas
Nyilvantartasi
szama: HE 207864

6.3.

Agiu

Pavlou

15, LEDRA

HOUSE,

Agios

Dr. Nagy Ogyvedi Iroda
Szekhelye: 2400 Dunaujvaros, Vasmu ter 1-3.
Nyilvantartasi
szama: 22/1998.

7. A reszvenyesek
7.1.

hozzajarulasa

Ft, amely

jogai es kotelezettsegei:

A reszvenyes koteles a H?SZveny m2vertekenek vagy kibocsatasi ertekenek szoIgaltatasara.
Ezen felel6ssege a tarsasaggal szemben all fenn. A tarsasag kOtelezettsegeiert
a reszvenyes
- torvenyben meghatarozott
kivetellel - nem fele!.

A tarsasag csak a reszvenytarsasag cegbejegyzesenek mcgtortente es az alapt6ke, illctvc ha a reszvenyek neverteke es kibocscHasi ertekc clter6 - a reszvenyek kibocsatasi
ertekenek teljes befizetese, illetve szolgaltatasa utan allithat ki ervenyesen reszvenyt.
A reszvenyeseknek
cirnzett, a reszvenyek nevertekenek, illetve kibocsatasi ertekenek
befizetesere tortenO felsz6litast a reszvenytarsasag hirdetmenyi lapjaban, illetve honlapjan
keU kOzzetenni
7.2.

A nem
szamitott
megjcl5lt
felUuill6
apportot
(alaplt6i

peozbeli hozzajarulast
szolgaltat6 reszvenyes a hozzajarulas szolgaltatasat61
at even at helytallni tartozik a tarsasagnak azert, hogy az Alapszabalyban
ertek nem haladja meg a nem penzbeli hozzAjarulasnak a szolgaltatas idcjcn
erteka
Ezen id6szakon bellil bekovetkczctt tulajdonosvaltozas
nem erinti ax
szo1galtat6 tag imenti felel6sseget, az nem sz611 at a reszveny uj tulajdonosara
feleI6sseg).

7.3. Amem,yiben
a reszvenyes az Alapszabalyban
vallalt vagyoni hozzajarulast
az ott
meghatarozott
id6pontig nem teljesiti, az Igazgat6tanacs 30 napos hah~rido kitiizeseve1
felhivja a teljesitesre. A felhivasban utalni keU arra, hogy a teljesites elmulasztasa a
reszvenyesi jogviszony megszu.neset eredmenyezi.
A 30 napos hatirid6 credmenytelen eltelte eseteben a r~szv~nyesi jogviszony a hatarid6
lejartat kovetO napon sziinik meg. Err61 az Igazgat6tanacs a reszvenyest koteles ertesiteni
a reszvenytarsasag
hirdetmenyi lapjaban, illetve honlapjan. Az alapit6kat n~vre sz616an
k6teles el1esiteni.
7.4.

Az a reszvenyes, akinek tagsagi jogviszonya a 7.3. pontban foglaltakra tekintettel sz1int
meg, a vagyoru hozzajarulas teljesitesenek elmulasztasaval a reszvenytarsasagnak
okozott
karert a polgari jog altalanos szabalyai szerinti felelOsseggel tartozik.

7.5.

Nem gyakorolhat reszvenyesi jogokat a reszveny tulajdonosa, ha olyan reszveny kerlil a
tulajdonaba, amellyel a torveny vagy az Alapszabaty crtelmeben nem rendelkezhct.

7.6. A reszvenyes a jogok gyakorlasara a reszveny, vagy a vonatkoz6 jogszabalyi e16irasoknak
megfelelOen kiaUitott tulajdonosi igazolas birtokaban a reszvenykonyvbe va16 bejegyzest
kovet6en jogosult.
7.7.

A reszvenyest

megillet6 vagyoni jogok:

a)

A reszvenyes a reszvenytirsasagnak
a cegjegyzckbe WrtenO bejegyzese es az alapt6ke,
illetve - ha a reszvenyek neverteke es kibocsatasi ertek€' elter6 - a reszvenyck
kibocsat"asi ertekenek teljes befizetese utan igenyelheti a dematerializalt
reszveny
ertekpapirszamIan
torten6 j6vairasat (a reszvenyek birtokIasahoz va16 jog).
b) A reszvenyest a reszvenytarsasagnak
a feloszthat6 es a k5z.gyGles altai felosztani rendelt
eredmc.nyeb61 a reszvenyei neverh~kere jut6 aranyos Mnyad (osztaIek) illeti meg.
Osztalekra az a fI?szvenyes jogosult, aki a tulajdonosi megfeleltetes napjan a reszvcny
tulajdonosa.
A reszvcnyes az osztalekra csak a mar teijcsitett vagyoni hozzajarulasa
anmyaban
jogosult (osztalekhoz val6 jog).
A tarsasag jogut6d nelkiili megszu.nese eseten a reszvenycs jog05ult a hitelez6k
kielegitese utan fennmarad6
vagyon reszvenyeivel
aranyos reszere (likvidaci6s
hanyadhoz val6 jog).

7.8.

A reszvenyest

megillet6 kozgyillesi jogok:
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7.8.1. Minden reszvenyes jogosult a kozgyUlescn Tti'szt venni, a Ptk.-ban foglaltaknak
megfelel6en felvilagositast kerni, valamint eszrevetelt es inditvanyt tenru, a szavazati
joggal rendeIkez6 reszveny birtokaban pedig szavazru.
7.8.2. A k6zgyiiles napirendjere t(iz6tt iigyre vonatkoz6an az igazgat6tanacs
minden
reszvenyesnek,
illetve a reszvenyesek
kepvise16inek a sZlikseges felvilagositast kotcles
megadni a naprendi pont targyaIasakor.
7.8.3.
Az igazgat6tamks
a szamviteli
torveny szerinti beszarnol6nak
es az
igazgat6tamks, az audit bizottsag
jelentesenek
Ienyeges adatait a kozgyulest
megeI6z6en
legalabb 15 nappal
nyilvanossagra hozza, valamint a k6zgyiilest
megel6z6en legahlbb huszonegy nappal nyilvanossagra
hozza a napirenden szerepI6
ligyekkel kapcsolatos e16terjeszteseket, valam:int a hatarozati javaslatokat.
7.8.4. A kozgy(i1es napirendjere tUzott ligyre vonatkoz6an az igazgat6tam1cs koteles
minden reszvenyesnek a kozgyiiles napja el6tt legalabb 8 nappal benytljtott lrasbeli
kerelmere a sZlikseges felvilagositast megadni.
7.8.5.
A reszvenyes a felvilagosihishoz val6 joga reszekent
konyveibe, egyeb lizleti ira taiba betekinthet.
7.9.

A reszvenyeseket

a reszvenytarsasag

lizleti

megillet6 kisebbsegi jogok:

a) Azok a tagok (reszvenyesek), akik a szavazatok legalabb 1 %-aval rendelkeznek, a
tarsasag legf6bb szervenek osszehivasat - az ok es cel megje161esevel - barmikor
kerhetik. Ha az igazgatotanacs a kerelem kezhezvetelet61 szamitott nyole napon bellil
nem intezkedik a legf6bb szerv tiIesenek a lehct6 legkorabbi id6pontra
torten6
osszehivasa erdekeben, a gazdasagi tarsasag legf6bb szervenek tileset az inditvanytev6
tagok kerelmere a cegbfr6sag hivja ossze, vagy az tiles osszehivasara az inditvanytev6
tagokat jogosfqa feL
b) A szavazatok Iegalabb 1%-aval rendelkezo reszvenyesek az ok es a cel megjelOlesevel
irasban kerhetik az igazgat6sagt61,
hogy valamely kerdest tlizzon a kozgyUles
napirendjere. A reszvenyesek ezt a jogukat a kozgyuJes osszehivasar61 5z616 hirdetmeny
megjeleneset61 szamitott nyole napon belli! gyakorolhaqak.
Az igazgat6tamks
az
inditvanyt koteles felvelUli a napirendre.
c)

A szavazatok
legalabb
kirendeleset kerhetik.

1

%-aval

rendelkez6

reszvenyesek

7.10. Barmely re5zvenyes, tovabba az igazgat6tamks
barmely
hozott jogsert6 hatarozat bir6sagi fellilvizsga!atat.

fliggetlen

5zakert6

tagja kerheti a kozgyules

altal

7.10.1. A hatarozat hatalyoll kivu! helyezese if<illt att61 az idopontt61 sz<imitott hanninl: napon
beliillehet keresetet inditani ajogi szemely ellen, amikor ajogosult a hatarozatr61 tudomast
szerzelt vagy a hatarozatr61 tudomast szerezheteu
volna. A hatarozat
meghozatalat61
sz<imitott egyeves, jogveszto
hatfuido
eltcltcvcl
per nem indithat6.
Nem jogQsult
perinditasra
az, aki a hatarozat meghozatahihoz
szavazataval
hozzajirult,
kiveve. ha
tevedes, mebrtevesztes vagy jogellenes fenyegetes miatt szavazott a hatarozat mellett.
7.10.2. Ha a kozgyiiles elvetette azt az inditvanyt, hogy a tarsasagnak a reszvenyesek, a vezet6
tisztsegvisel6k,
illetve a konyvvizsga16 ellen tamaszthat6
kovetelese ervenyesitesre

kerillj6n, tovabba, ha a k6zgyiiles a szabalyszeruen bejelentett ilycn inditvany targyaban
a hatarozathozataIt
me1l6zte, a leadhat6 szavazatok 1 %-aval rendelkez6 reszvenyesek a
k6vetelest
a k5zgyules megtartasanak
napjat61 szamitott hanninc
napon bellil jogvesztes terhe mellett - a gazdasagi tarsasag kepviseleteben a tarsasag javara maguk
ervenyesithetik.
8. A reszveny

kibocsaU.sa es annak formai kelIekei,

az ertekpapirszamla:

8.1. A hirsasag a nyilvanos forgalomba hozatal celjara kizar6lag dematcrializAlt reszvenyeket
bocsathat
ki. A dematerializaIt
reszvenyek
nevre sz616ak, sorszamuk
nmes, es a
tulajdonos
nevet, egyertelmo. azonositasara
szolga16 adatokat
az ertekpapirszamla
tartalmazza. Nyomdai uton el6allitott reszvenyt csak akkor boesathat ki a tarsasag, ha
azok nem kerulnek nyilvanos forgalomba hozatalra.
8.2. A kibocsat6 - ertekpapirnak nem min6sil!O - okiratot aWt ki, mely tartalmazza:
a) a tulajdonos neve kivetelevel a reszveny jogszabalyban
meghatarozott
tar!aIm; kelleket
b) a kibocsatasr61 sz616 dontest
e) a kibocsatott teljes sorozat osszneverteket
d) a kibocsatott reszvenyek szam,H. nevertekel
e) a kibocsat6 reszvenytarsasag
igazgat6tanacsa ket tagjanak alairasat
8.3. A kibocsat6 a 8.2. pont szerinti okiratot a kozponti ertekttirban
megbizza a kozponti ertektarat a reszveny e16alHtasaval.

valametmyi

helyezi el, es egyidejGleg

8.4.

Ha a tulajdonosnak a reszveny kiadasara vonatkoz6 kovetelesi joga megnyilt, a kilx>csat6
haladektalanul
koteles a kozponti ertektarat az allokaci6 eredmenye aJapjan ertesiteni a
reszvenytulajdonos
szamlavezetOjenek
szemelycrol,
es a kozponti ertekpapirszAmlan
j6vairand6 reszveny darabszarru'ir61.
Az ertekpapirszamJa-vezeto
- a kozponti ertektamak
a kozponti ertekpapirszamla
megnyitasar61 sz616 ertesiteset kovet6en - az abban megjelOlt erteknappal,
az altala
vezetett ertekpapirszamlan
j6vtiirja a reszvenyt, es errol a tulajdonost ertesiti.

8.5.

Az egy reszvenysorozatba
tartoz6 reszvenyek
osszevont
cimleh.1 reszvenykent
is
kibocsathat6k,
tovabba a kibocsatast kovet6en a reszvenyes
keresere es koltsegere
osszevont
eimletfi reszvennye
alakithat6ak
at. A rcszvenyek
osszevont
cimletU
reszvennye tOrten6 atalakitasa - elter6 megallapodas hianyaban - nem hoz letre kOZQS
tulajdont; a reszvenyes az osszevonl reszveny alapeimletehez
kapcsol6d6 jogaivaI, az
ertekpapirokra
vonatkoz6 torvenyi rendelkezesek szerint szabadon rendelkezik.
Az osszevont d.mletli reszveny - a reszvenyes keresere es koltsegere - ut6bb kisebb
cimletii osszevont reszvenyekre, illetve az alapszabalyban
az adott reszv€onysorozatra
meghatarozott nevertekCi reszvenyekre kell bantam.

8.6.

Az ertekpapirszarnla:

8.6.1.

Az ertekpapirszamla
ertekpapir-szamlaszerz6dessel
jon Ie-tre, melJyel a szamlave7..et6
k6telezettseget vallaI arra, hogy a vele s7.erz6dt') fel (szamlatulajdonos)
tulajdonaban al16
ertekpapirt a szamlavezet6nel
megnyitott ertekpapirszamlan
nyilvantartja €oskezeli, a
szamJatulajdonos
szabalyszerii
rendelkezeset
teljesiti, valamint
a szAmlan tortent
j6vafrasr61, terhelesrOI es a szamla egyenleger61 a szamlatulajdonost
ertesiti.

8.6.2. Az ertekpapirszamla

tartalmazza:
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a) a 5zamla szamat es elnevezeset.
b) a szamlatulajdonos
azonositasara
kulon jogszabtilyban elolrt adatokat,
c) az erb~kpapir k6djat (ISIN azonosit6), megnevezeset
es mennyiseget,
tovabba
d) az ertekpapir zaroIasara val6 utalast.
8.6.3. Nem alkalmazhatO a szamlatulajdonos
mcgnevezesekent
szam (szamcsoport),
barmely mas, a szamlatulajdonos
szemelyenek eUedesere alkalmas utaias.

jelige vagy

8.6.4. Az ertekpapirszamlan
vegrehajtott
mOveletrol
a szamlavezet6
a miivelet napjan
visszaigazoIast
311ft ki es azt az uzletszabalyzataban
meghatarozott
mOdon megkuldi a
szanuatulajdonosnak.
A szamlavezetO az erMkpapirszamla
forgalmar61 es egyenleger61
a szamlatulajdonos
keresere haladektalanul
szamlakivonatot
a11it ki.
A szamlakivonat
az ertekpapir
tulajdonjog<H harmadik
szemelyek
fele a kittllitas
id6pon~ara
vonatkoz6an
igazolja. A szamlakivonat
nem ruhazhat6
at es nem lehet
engedmenyezes
targya.
8.6.5.

Az ertekpapirszamla
feletti rendelkezesre
a szfunla tulajdonosa,
illetve az a szemely
jogosult,
akil erre a szamia tulajdonosa
meghatalmazott.
A szamlavezet6
feJe a
rneghatalmazas
csak akkor hatalyos, ha azt veJe az tlzletszabaIyzataban
meghatarozott
mooon es tartalommal irasban kozbltek.
Az ertekpapfrszamlan
nyilvAntartott,
koz5s
tulajdonban
all6 ertekpapir
feletti
rendelkezesi
jog egytittesen vagy a tuJajdonosok altaI valasztott C5 a 5zarnlavezetCinek
bejelentett k5z6s kepvisel6 litjan gyakorolhat6.

8.6.6. Ha a szAmla tuJajdonosa cs6deljaras, felszamolasi eljanls, illetvc vegelszamolas
alatt all, a
szamia
feletti rendelkezesre
kizar61ag a vagyonfeliigye16,
a felszamol6
vagy a
vcgelszamo16 jogosult. A csOdcljaras, a felszamolasi eljarAs es a vegelszamoIas
hivatalos
lapban val6 kozzetetele
utan a szamlavezet6
szarnIa feletti rendelkczest
csak czen
szemelyekt61 fogadhat el.
A szamlatulajdonos
k5teles a vagyonfeliigyeI6,
a felszamol6, a vegeIszamol6
neve! a
kirendelest, kijeWlest k6vet6 harom napon beltil a szarnlavezet6nek
bejelenteni.
8.6.7.

A rendelkezesre
jogosultak aIairasmintaj,\t
meghatarozott
m6don kbz6lni kelL

8.6.8. Az ertekpaprrszamla
alkalmaziisat
8.6.9.

feletti rendelkezesi
frhatja eI6.

a szamlavezet6vcl

jog gyakoriasAra

az UzIetszabalyzataban

jogszabaly

formanyomtatvany

Az ertekpapfrszamla-szerz6dest
a szamlatulajdonos
barmikor
hatarid6
nelktil
fclmondhatja,
a felmondas - a szamJa kimerillese kivetelevel - azonban csak akkor
ervenyes, ha egyidejuleg mas szarnlavezet6t
megje16l.
A szarnlavezetO
a szerz6dest
harmincnapi
felmondassal
akkor sziintetheti
meg, ha
tevekenysegevel
felhagy, vagy a szamlarulajdonos
a szamIavezeteshez
kapcsol6d6
fizetesi kotelezet~get
ismetelt feJsz6titas ellenere nem teljesiti. A 5zamlavezet6
a
felmondas k5zlesevel egyidejUleg felliivja a szamlatulajdonost,
hogy a felmondasi ide,
alatt jekHje meg az tlj szamlavezet6l.
(Jj sz.am.Iavezet6 kijelOlese hianyaban a felel6s 6rzes
szabalyait kcll alkalmazni.
A felmondas
csak irasban ervenyes.
Az erb?kpapirszamla
kimeruIese az erb~kpap(rszamla-szerz6dest
Ilem szunteti meg.

9. Reszvenykonyv:

9.1.

A tarsasag
tulajdonosat

igazgat6tanacsa
a reszvenyesekr61
is - reszvenykonyvet vezet.

9.2. A reszvenykonyvnek

~ ideertve

az

ideigJenes

reszveny

legalabb a kovetkez6 adatokat kell tartalmazni:

a) a reszvenyes, illetve a reszvenyesi meghatalmazott (a tovabbiakban egytitt: reszvenyes) ~
k/)z/)s hdajdonban a1l6 reszveny eseten a kozos kcpvisel6 - nevet,
b) a r~szv~nyes lakclmet (sz~khelyet),
c) reszvenysorozatonkent
a reszvenyes
reszvenyeinek,
ideiglenes
reszvenyeinek
darabszamat (tulajdoni reszesedesenek merteket), e.scimletet
d) a reszvenyes Ptk. 3:255. § szerinti kepvisel6jenck mCh'11cvezeset es postazasi cimet,
amennyiben ezt a reszvenyes bejelenti a reszvenyk5nyv vezetOjenek.
9.3.

A reszvenyek atruhazasa a hlrsasaggal szemben csak akkor hataiyos, es a reszvenyes a
reszvenytarsasaggal
szemben reszvenyesi jogait csak akkor gyakorolhatja,
ha azt a
reszvenykonyvbe szabaIyosan bejegyezMk..

9.4. A 9.2. pontban meghatarozott
adatokat a n§szvenyk.('myv vezet6je sz.amara t6rten6
bejelentesre,
a reszvenynek
az ertekpapirszamJan
Wrten6 j6vairasat
kovet6 ket
munkanapon bellil az ertekpapirs:z.amla~vezet6 kt)leles. Nem jelentheti be az:onban ezen
adatokat, ha a reszvenyes igy rendelkezett.
Ameddig a tarsasag reszvenyei nem keriilnek bevezctcsre a Budapesti ~rtekt6zsdere, a
reszvenykonyvi
bejegyzeshez az erintett reszvenyekrc vonatkoz6 atruhazasi szerzOdes,
vagy mas, az atruhazast es a szerz6ci6 felek szemely~t igazo16 dokumentum bemutatasa is
sZiikseges.
9.5.

A reszvenykbnyvbe nem jegyezheto be az, aki igy rendelkezett; illetve az, aki reszvenyet
tBrvenynek, vagy az Alapszabalynak a reszveny atruhazasara vonatkoz6 szabalyait sertO
m6don szerezte meg.

9.6. A reszvenykonyv
reszvenykonyvbe

vezet6je - a 9.5. pontban foglalt. eseteket kiveve - nem tagadhatja meg a
val6 haladektalan bejegyzest.

9.7. A reszvenykonyv
vezetOje koteles
r~szvenyest, aki igy rendclkezett.

a reszvenykonyvb61

haladektalanul

t6rolni

azt a

Ha a reszvenyes tulajdonjoga az ertekpapirszamIan
tortCn6 terhelessel megszt1nt, az
ertekpapirszam1a~vezet6
koteles e tenyt a reszvenykonyv
vezet6jenek a vciltozast61
szamitott
ket munkanapon
helill bejelenteni. A reszvenykonyv
vezet6je koteles a
bejelentes alapj<in a valtozast a reszvenykonyvben haladc.ktalanul atvezetni.
Ameddig a tarsasag reszvenyei nem keriilnek bevezetesre a Budapesti Ertekt6zsdere, a
reszvenykonyvb61
va16 torIeshez
az erintett
reszvenyekre
vonatkoz6
atruhazasi
szerz6des, vagy mas, az atruhazast es a szcrz6dO felel szemelyet igazol6 dokumentum
bemutatasa is sztikseges.
9.S. A reszvenyes a reszvenykonyvbe
betekinthet
e.s annak ra vonatkoz6
rcszer61 az
igazgat6sagt61,
illetve
annak
megblzottjat61
m.asolatot
igenyelhet,
arnelyet
a
reszvenykBnyv
vezet6je at napan
behil tcljesiteni koteles. Harmadik
szemely a
r{!szv{!nyk6nyvbe betekinthet.
A reszvenykonyvbe
t6rten6 betekintes lehet6seget a reszvenyk5nyv-vezet6
szekhclyen
vagy k6zponti iigyintezesenek helyen munkaid6ben folyamatosan biztositani kell.
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9.9.

Ha az Igazgat6tamics a reszvenyk~nyv
megbizott szemelyet a reszvenytarsasag
keU tenni.

10. A reszvenyek

atruhazasa,

tulajdonjoganak

vezetesere mast biz meg, a megblzas tenyet es a
hil'detmenyi lapjaban, illetve a honlapjan is k5zze

atszallasa:

10.1. A nevre 5z616 reszveny szabadon atruhazhat6.
A dematerializalt
ertekpapirszamlan
t6rten6 terheles, iIletve j6vairas utjlin tortenik.

reszveny

atruhazasa

az

10.2. Ha a dematerializait
uton el6tillftott reszvenyre
szerz6dessel
el6vasarhisi jogot.
visszavasarlasi
jogot vagy veteli jogot kot6ttek ki, az a reszvenytarsasaggaL
illetve
harmadik
szemelyekkel
szemben akkoT hatalyos, ha azt az ertekpapirokra
vonatkoz6
torvenyi rendelkezesek
szerint nyilvantartjak.
103.

A reszveny tulajdonjogtmak
brokIes, a reszvenyes jogut6dlassal
tt;rten6 megszu.nese
vagy hihastarsi kt;z6s vagyon megosztasa jogcimen t6rteno atszaIlasa eseten a jogosult
keresere az ertekpapirszamla-vezet6
vezeti at a tulajdonosvaltozast,
ezzel egyidejuleg
ertesiti
a reszvenytarsasag
igazgat6tanacsat
vagy annak
megb(zottjat,
amely a
reszvenyest - ha az elteroen nem rendelkezik - a reszvenykt;nyvbe
bejegyzi.

10.4.

A reszveny
tulajdonjoganak
joger6s bir6sagi hatarozattal
vagy hat6sagi
arveresen
t6rten6 megszerzese
eseten a joger6s bir6sagi hatarozat, vagy az arveresi jegyz6konyv
alapjan,
annak
szama
es kelte
ertekpapfrszamlfu1
t6rten6
felruntetesevel
az
ertekpapirszam1a-vezet6
vezeti at az uj tulajdonos javara a tuiajdonosvaltozast,
es ezzel
egyidejuleg ertesfti a reszvenytarsasag
igazgat6tanacsat
vagy armak megbizottjat, amcly
a reszvenyest - ha az elter6en nem rendelkezik - a reszvenykt;nyvbe
bejegyzi.

10.5. Az ellenkez6 bizonyitasig azt a szemelyt kell a reszveny
ertekpapirszamlajan
a reszvenyt nyilvantartjak

tulajdonosanak

tekinteni,

akinek

10.6. Ha a tarsasag
mas reszvenyhirsasagban
vagy korlatolt
feleI6ssegii. tarsasagban
a
szavazatok
huszont;t
szazaIekat meghalad6
merteka befolyast szerez, ezt k6vetOcn a
gazdasagi
tarsasag a tarsasag reszvenyeinek
megszerzesere
nem jogosutt, a korabban
megszerzett reszvenyeket pedig legkesObb a tirsas<1g befolyasszerzesetol
szamitott hatvan
napon beWl koteles elidegeniteru.
Abban az esetben,
ha a gazdasagi
tarsasag
e
k6telezettsegenek
teljesiteset elmuJaszlja,
a tirsasag
reszvenyei
alapjan tagsagi jogok
gyakorlasara nem jogosult.
11. A reszvenytarsasag
11.1. A k6zgydles

kHzgyulese:

a tarsasAg legf6bb szerve. mely a reszvenyesek

11.2. A kt;zgy£iles kizar61agos

hataskt;rebe

osszessegcb61

all.

tartozik:

a) dt;ntes - ha a Ptk. vagy jelen Alapszabaly
elter6en nem rendelkezik
- az alapszabaly
megallapitasar61
es m6dosftasar6l
b) dontes a reszvenytarsasag
miikOdesi formajanak megvaItoztatasar61
c) a reszvenytarsasag
atalakuIasanak
es jogut6d nelkiili megszOnesenek elhatarouisa
d) az igazgat6tamks
tagjainak
es a k6nyvvizsga16nak
a megvAlasztc'isa,
visszahivasa,
dfjazasanak megaIlapitasa
e) a szamviteli
tOrveny szerinti beszamol6
j6vahagyasa,
ideertve
az ad6zott
eredme.ny
felhasznaIasra
vonatkoz6 dbntest is
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f) d6ntes - ha a Ptk. vagy jelen Alapszabaty
eiterOen nem rendelkezik
- osztalekelOleg
fizet~ser61
g) az egyes
reszvenysorozatokhoz
f1iz6d6 iogok megvalto:ttatasa,
illetve
al.
egyes
reszvenyfajtak,
05zta1yok atalakitasa, az ezekhez fuz6dO jogok megvaltoztatasa
h) d6ntes - ha a Ptk. maskent nem rendelkezik - a:l. atvaltoztathat6
vagy jegyzesi jogot biztosit6
kotveny kibocsatasr61
i) d6ntes a fele16s vallalatin\nyftasi
jelentes elfogadasar61
j) dontes - ha jelen alapszabaly
m<iskffit nem rendelkezik - a sajat reszveny megszerzeser6L
ideertve az igazgat6tanacs
sajat reszveny megszerzesere
val6 felhatalmazasat
is.
A K(jzgytiles 2013. marcius 29-en felhatalmazta
a tarsasag Igazgat6tanacsat
a d6ntest61
sumitott
tizennyoJc h6napos id6tartamra
5z616an sajat reszveny mcgszerzesere
es az ehhez
kapcsol6d6 k6zbens6 merieg el£ogadasara szUkseg eseten, az alabbiak szerint. A megszerezhet6
reszvenyek:
- fajtaja: torzsreszveny
- neverteke: reszvenyfelosztast
mege16z6en - 1000,- Ft nevertekll reszvcnyek eseten - 1000,- Ft,
a 2013. mardus 29~i k6zgyiiles altai elrendelt reszvenyfelosztast
kovet6en 10,- Ft nevertekii
- szama: maximum az alapt6ke osszegenek 25 %-at kitev6 SzaffiU reszveny
- az ellenertek
legalacsonyabb
osszege a nevertt~k minusz
90 szazalek,
az ellenertck
legmagasabb osszege a nevertek plusz 90 szazalek.
k) a tarsasag cegbejegyzeset mege16z6en a tarsasag neveben kotott tigyletek j6vahagyasa,
I) azok az tigyek, melyeket a tarsasag igazgat6tanacsa
a k6zgyules eic terjeszt, fiiggetleniii att6t
hogya d6ntes meghozatala az alapszabaIy szerint mas szerv hatask6rebe tartozik
m) d6ntes - ha a jelen alapszabaly
15.1. pontja mas kent nem rendelkezik
- az alapt6ke
fe1emeleser61; dbntes az igazgat6tanacs
felhatalmazAsar6i
az alapt6ke felemelesere; dontes a

jegyzesi els6bbsegi jog gyakorlasanak
kizarasar61. iIIetve az igazgat6sag
felhatalmazasar61 a jegyzesi els6bbsegi jog korlatozasara, iIIetve kizanlsara;
n) dontes - ha a Ptk. maskent nem rende1kezik - az aJapt6ke leszallitasar61
0) k6telez6
dontes
a vezet6 tisztsegvisel6k,
vezet6 allasu munkavallal6k
hosszu
tavu
dijazasanak es oszt6nzesi rendszerenek
iranyelveir6l, kereteir61
p) az audit bizottsag tagjainak megvalasztasar61
q) dontes mindazokban
a kerdesekben,
melycket a jelen alapszabaly a kozgyOles kizar6lagos
hataskorebe utal.
11.3. A kozgyuIes
11.4. Rendes
targya:

rendes kozgy(iles

k6zgytltest

minden

vagy rendkfvtili
ev aprilis

kozgyiiIcs.

30~ig kell megtartani.

Az evi rendes

kozgyl1les

a) az igazgat6taruks
jelentesc az el6z6 evi tizleti tevekenysegr61
b) az igazgat6tanacs
javaslata
a tarsasag
eves beszamo16janak
(eves jelentesenek)
eUogadasara
c) az igazgat6tanacs
evi szamadasa,
inditva..nya az ad6zott eredmeny felliasznahlsara,
az
osztalek megallapitasara
d) a konyvvizsgaJ6 jelentese
e) a szamviteli
torveny
szerinti
beszamol6
eUogadasa,
az ad6zott
eredmeny
felhasznalasar61 va16 dontes es az osztaJe.k mcgallapitasa,
f) az igazgat6tanacs
tagjainak, valamint a konyvvizsga16nak
jar6 dfjazas megallapit<isa

11.5. Az igazgat6tanacs a 5zamviteli Wrveny szerinti beszamo16nak es az
igazgat6tanacs, az audit bizottsAg jelentesenek lenyeges adatait a kozgyGlest
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mege16z6en legalabb 15 nappal nyilvanossagra hozza, valamint a kozgyulest
mege16z6en legalabb huszonegy nappal nyilvanossagra hozza a napirenden
szerep16 tigyekkel kapcsolatos e16terjeszteseket, valarnint a hatarozati javaslatokat.
11.6. Rendkivlili k6zgyl11est ke1l6sszehivni,

ha:

a) azt az e16zo kozgyiiles elrendelte
b) az igazgat6tanacs,
a konyvvizsgaI6 inditvanyozza
c) az alapt6ke legalabb 1%-aval rendelkez6 reszvenyes azt az ok es a eel megjekilesevelaz igazgat6tan.acst61 irasban keri
d) a cegbir6sag hatarozataval erre kotelezi a tarsasagot
e) az igazgat6tanac:s tagjainak szama 6t ft; aLi csokken
f) uj konyvvizsgaI6
megvalaszhisa vaH szuksegesse
g) a reszvenytarsasag
a fizeteseit megsziintette, es vagyona a tartozasokat nem fedezi
h) a reszvenytarsasag
sajat t6keje a vesztescg kovctkezteben
az alapt6ke 2/3-ara
cs6kkent, vagy sajat tokCje a t6rvenyben meghatiirozott minimalis osszeg ala cs6kkent,
i) a reszvenytarsasagot
fizeteskeptelenseg £enyegeti. vah'Y fizeteseit megsziintette, illetvc
ha vagyona tartozasait nem fedezi.
j) minden olyan esetben, ha valamely kerdesben val6 dontes a jelen alapszabaly szerint a
kozgydles hataskoret kepezi
k) a reszvenytarsasag
reszvenyeire tett nyilvanos veteli ajanlattal kapcsolatos reszvenyesi
allasfoglalas miatt vagy az eredmenyes, nyilvanos veteh ajanlatteteli eljarast kovetOen
a befolyasszerz6 kezdemenyezi
1) a Ptk.-ban meghatarozott egyeb esetekben
A rendkivlili kozgyliles osszehivasar61 az igazgat6tamks
nyolc napon bellil k6teles
intezkedni att61 az id6pontt61 szamitottan, amikor a rendkivlili k6zgyules 6sszehivasanak
okar61 tudomast szerzett.
11.7. A k6zgytilest a k6zgyliles kezd6 napjat legalabb 30 nappal mege16z6en az Alapszabalyban
meghatarozott m6don kozzetett hirdetmeny titjan az igazgat6tanacs hivja ossze.
Amennyiben a reszvenytarsasag
reszvenyeire tett nyilvanos veteli ajaruattal kapcsolatos
reszvenyesi aUas£oglaIas miatt vagy az eredmenyes, nyilvanos veteli ajanlatteteli eljanist
kovetoen a befolyasszerz6 kezdemenyezesere
rendkivi.Hi kozgyu.les oS5zehfvasara kertil
sor, a k6zgyulest annak kezd6napj<it legalabb 15 nappal mege16z6en ke1l6sszehivni.
11.8. A k6zgyiilest

6sszehiv6 hirdehnenynek

tartalmaznia

kell:

a reszvenytirsasag
cegnevet, szekhelyet
a kozgyilles helyenek, idejenek, napirendjenek megjel61eset
a k6zgyUles megtartasanak m6djat
konferencia k6zgy11les eseten a szavazasi meghatalmazott nevet, elerhet6seget
a szavazati jog gyakorlasahoz sZiikseges, az alapszaba.lyban e16irt £elteteleket
a k6zgy11les hatarozatkeptelensegenek
esetere a megi<;metelt k6zgyules helyet es idejet,
a napirend kiegeszitesere val6 jog gyakorl<isanak felteleleit is, tovabba a hatarozatlervezetek es a
kozgyule5 eJe terjesztend6 dokumentumok eredeli es teljes terjedelmu szovege elerhet6segenek
helyet.
11.9.

A kozgyiiles elnokenek tisztet az igazgat6tanacs
elnbkenek javaslatiira vaIasztja
kozgyiiles a reszvenyesek, vagy az igazgat6tanacs tagjai kc)ziil az adott kozgyiiIesre.

11.10. A k6zgyiiles eln6ke:

a
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ellen6rzi a rcszvenyesek megjelent kepvisel6inek meghatalmazasat
a
jelenleti
fv
alapjan
meg3llapilja
az
tiles
hah\rozatkcpesseget,
illetve
hatarozatkeptele~g
cseten az illest elhalasztja a megismetelt kozgyiilesre vonatkoz6
e16irasok szermt
javaslatot tesz a kozgyulesnek
a jegyz6konyv
hitelesit6 l'es;{;venyes, tovabba. a
szavazatszamla16k szemelyere
kinevezi a jegyz6konyvvezetOt
a kozgydlest osszehfv6 hirdetmenyben megjelOlt targysonendben
vezeti a tamicskozast
sziikseg eseten mindenkire kiterjed6 altalanos jelleggel korlatozhaqa
az egyes, es az
ismetelt felsz61aIasok id6tartamat,
elrendeli a szavazast, ismerteti eredmenyet es kimondja a k07.gyales hahirozatat
szunetet rendel el
gondoskodik a kozgyGlesi jegyz6konyv es jelenleti IVelkesziteser61
berekeszti a kozgyilU!st, ha az osszes napirendi terna rnegtargyalasra keriilt.
11.11.

A kozgyOles
hatarozatkepes,
ha azon a szavazasra
jogosit6 reszvenyek
altai
rnegtestcsltett
szavazatok tobb mint felet kepvise16 reszvrnyes, vagy az alapszabaly
11.12. ponlja szerinti rneghatalmazottja
jelen van. Ha a ko:£gyules nem hatarozatkepcs, a
megismetelt klSzgyfiles az eredeti napirenden szerep16 ugyekben a jelenJe\lOk altaI kep\liselt
szavazati jog merteketOI fiiggetJenlil hatarozatkepes, ha azt az ercdeti id6pontot legatabb liz
nappal es legfeljebb huszon~ry nappal kovetO idOpontra hivjak ossze.
A kozgyfrles legfeljebb egy alkalommal felfiiggeszthet6. Ha a kozgyulest felfuggesztik,
azt 30 napon bellil folytah1i kel!. Ebben az esetben a kozgyl1les osszehfvasara
es a
kozgytiles
tisztsegvisel6inek
megvalasztasara
vonatkoz6
szabalyokat
nem kell
alkalmazni. A kozgyiilest csak egy alkalonunallehet
felftiggeszteni. A feifiiggcsztett tiles
folytatasakent mcgtartott kozgyfilesen a hataro7.atkepesseget ugyanugy kell \lizsg<ilnL mint a
kozgyiiles megkezdesekor.

11.12.

A reszvenyes reszvenyesi jogait kepvisel6 utjan is gyakorolha~a. Egy kepvise16 Wbb
reszvenyest is kepviseihet, egy reszvenyesnek
azonban csak egy kepvisel6je lehet. A
kepviseleti meghatalmazas ervenyessege egy kozgyti!esre, vagy meghatarozott id6re. de
legfeljebb 12 h6na pra sz6L

11.12.1.

A kepviseleti
rneghatalmazas
ervenyessege
kiterjed a felftiggesztett
kozgyules
folytaMsara es a hatarozatkepteIenseg
miatt ismetelten osszehivott kozgyUlesre is. A
meghatalmazast
kozokiratba, vagy teljes bizonyt6 erejii maganokiratba foglaltan kell a
tarsasaghoz benytijtani.

11.12.2.

A meghatalmazas
visszavonasa a ta.rsasaggal szemben csak akkor hatalyos, ha azt a
kozgytiles megnyitasa, illetve - ha a rneghatalmazast
egy adott napirendre t6rten6
szavazasra
vonatkozik - a napirend
targyalasanak
megkezdese elOtt a kozgyiiles
eln6kenek benyujtotta.k. A meghatalmaZ<is visszavona.sa.ra a rneghatalmazas
adasara
vonatkoz6 el6irasokat kell alkalmazni

11.12.3.

Nem lehet a reszvenyes meghatalmazottja
az igazgat6tanacs
tagja, a cegvezet6,
reszvenytarsasag
vezet6 aUasu munkavallal6ja, Cs a konyvvizsgaJ.6.

a

11.13. Az ertekpapir-szamJavezet6,
a letetkczc16, vagy az eIszAmol6haz a reszvenyessel irasban
kNott
szerz6des
alapjan,
a reszvenyes
meghatalmazottjakent,
sajat neveben
a
reszvenyes javara gyakorolha~a a reszvenytarsasaggal
szemben a reszvenyesi jogokat. A
szerz6desben
rendelkezni kell a reszvenycs cs a reszvenyesi meghatalmazott
koz6tti
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kapcsolattartas,
az utasitas
teljesitesenek m6djar61.

kikeresenek

es megadasanak,

a hijekoztatasi

kotelezettseg

11.13.1. A reszvenyesi meghatalmazott
tevekenysege rnindazon reszvenyesi jog gyakorlasara
kiterjedhet,
arnely jog gyakorlasara
a reszvenyes
jogosult.
A reszvenyesi
meghatalmazott
kizar61ag az altala vezetett ertekpapirszamlan
nyilvantartott vagy a
mila letetbe helyezett reszvenyek alapjan hryakorolhat reszvcnyesi jogokat.
11,13.2. A reszvenyesi meghatalmazott a reszvenytarsasaggal
szemben reszvenyesi jogokat a
fl2szvenykonyvbe
reszvenyesi
meghatalmazottkent
t6cten6 bejegyzeset
k6vet6en
gyakorolhat.
A bejegyzesnek tartalmaznia
kelt reszvcnyfajtankent
a joggyakorlas
alapjaul szolga16 reszvenyek mennyiseget
11.13.3.

A reszvenyesi
jogok gyakorlasa
soran kt')teies az ilyen szemClytal elvarhat6
gondossaggal
eljami. Koteles felttintetni azt, illetve nyilatkozni arr6l, hogy nem
tulajdonoskent
hanem reszvenyesi meghataJmazottkent
jAr el. E tevekenysege sonin
kozremukod6t
kizar61ag indokolt mertekbcn vehct igenybe. Tevekenysege
nem
iranyulhat joggal va16 visszaelesre.

11.13.4. A reszvenyes, a reszvenytarsasag vagy az MNB felhivasa.ra koteles megjelOlni az altala
kepviselt reszvenytulajdonosokat,
es a reszvenytarsasag vagy a Feltigyelet felhivasara
k6teles
igazolni
a megbizas
fennallasat.
Ha ennek
nem
tesz eleget, a
reszvenytarsasaggal
kapcsolatos szavazati joga nem gyakorolhat6.
A l'eszvenyesi meghatalmazott
koteles a reszvenyest a szerzadesben meghatarozott
m6don es id6ben tajekoztatni a reszvenyta.rsasagnak a Ptk. es a t6kepiacr61 sz616 2001.
evi CXX. torveny (tovabbiakban: Tpt.) elainisai alapjan kozzetett hil'detmenyciral,
a
k6zgyules hatarozatair61, es azok tartalmar61, valamint a reszvenyesi jogok gyakorlasa
k6rehen tett intezkedeseir61 es azok kovetkezmenyeir61.
11,13.5. Koteles a reszvenyest tajekoztatni a reszvenytarsasaggal
kapcsolatban tudomasara
jutott minden, a reszvenyesi jogok gyakorlasat befolyasol6 informaci6r61, valamint a
birtokaba kerult okiratok tartalmar61. Az okiratokr61 a reszvenyes keresere barmikor
koteles masolatot szolgaltatni.
11.13.6. A kozgyG.Iest mege16z6en koteles irasban kikerni a reszvenyes utasitasat. Olyan id6ben
koteles a reszvenyest61 utasitast kerni, hogy a reszvenyesnek az utasitas megadasahoz
kelIa id6 alljon rendelkezesel'e. Az utasitaskcresben
reszletesen ismertehli kell a
kozgyules
napirendi
pontjait es a reszvenytarsasag
altaI a reszvenyeseknek
megktildott e16terjeszteseket.
A reszvenyes
utasitasanak
egyertelmu,
a reszvenyesi
gyakorolhatja.

hianyaban,
illetve ha a reszvenyes
utasitasa
meghatahnazott
a reszvenyes
szavazati jogat

A reszvenyes utasWisanak hhlnyaban a reszvenyesi meghatalmazott
csak abban az
esetben gyakorolhatja a reszvenyes szavazati jogat, ha
a) az utasitaskeresben
a napirendi pontok szerint koz61te az altala javasolt
szavazas tartalmat es indokAt, felteve, hogy
b) a reszvenyesi
meghatalmazott
tevekenysegere
vonatkoz6
szerz6des
kifejezetten
tartalmazza
a reszvenycsi
meghatalmazott
altalanos,
a
reszvenyes reszeral barmikor visszavonhat6 felhatalmazasat arra, hogy ha a
reszvenyes nem valaszol az utasitaskeresre, az a reszvenyesi meghatalmazott
altaI kozolt szavazas tartalmanak j6vahagyasat jelenti.
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A k6zgyG.lesi szavazas saran a n?szvenyesi
meghatalmazott
reszvenyesek
elter6 utasitasanak megfelel6 aninyokat.
11,13.7.

koteles

biztositani

a

A reszvenyesi jogok gyakorlasara k6t6tt szerz6des megszunese eseten e tenyr61 a
n?szvenyesi meghatalmazott a reszvenytarsasagot
haladektalanul ertesiti, amennyiben
korabban a reszvenykonyvbe reszvenyesi meghatalmazottkent
bejcgyzesre kerillt.
A reszvenyesi meghatalmazott a l'eszvenyes erre vonatkoz6 irasos rendelkezese eseten
koteles
haladektalanul
gondoskodni
a
reszvenykonyvben
reszvenyesi
meghatalmazottkent
tOrtent bejegyzese t6rleser61.

11.14. A k6zgyUlesen reszt venni szandekoz6 reszvenyes, illetve reszvenyesi meghatalmazott
nevet a k6zgy1lles kezd6 napjat mege16z6 masodik munkanapig kell a reszvenyk6nyvbe
bejegyezni.
A kozgyt1lesen a reszvenyesi jogok gyakorliisara az a szemely jogosult, akinek nevet a
k6zgyiiles kezdo napj<it megelozo masodik munkanapon 18 6rakar a reszvenykonyv
tartalmazza. A reszvenyk6nyv lezanlsa nem korIatozza a reszvenyk6nyvbe
bejegyzett
szemely jogat reszvenyeinek
a reszvenykonyv
lezfin'asat koveto atruhazasaban.
A
reszvenynek
a kozgyiiles
kezdo napjat mege16z6 atruhazasa
nem zarja ki a
reszvenyk6nyvbe bejegyzett szemelynek azt a jogat, hogy a k6zgyiiIesen reszt vcgycn es
az 6t mint reszvenyest megillet6 jogokat gyakorolja.
11.15. A reszvenyes a reszvenyesi jogok gyakorlasara a reszveny vagy tulajdonosi igazolas
birtokaban, a reszvenyk6nyvbe t6rten6 bejegyzest k6vet6en jogosult.
DematerializaJt
reszveny eseten az ertekpapfrszamla-vezeto
k6teles a reszvenyes
keresere a reszvenyr61 tulajdonosi igazohist kiallitani. A tulajdonosi igazoIa.snak
tartalmaznia kell a reszvenytarsasag eegnevet, a reszvenyfajtat, a reszveny darabszamat,
az ertekpapuszamla-vezet6
eegnevet es eegszerii ahi.irasat, a reszvenycs
nevet
(cegnevet), lak6helyet (szekhelyet).
A k6zgyi11esen vaI6 reszveteli jog gyakorlasahoz
kiallitott
k6zgyiiles vagy a megismetelt kozgyiiles napjaig ervenyes.
A tulajdonosi
igazohls
kiallitasat
k6vet6en
az
ertekpapfrszamlan
a reszvenyre
vonatkoz6 valtozast
egyidejii visszavonasa meHett vezethet at.

tuIajdonosi

igazolas

a

ertekpapirszamIa-vezeto
az
esak a tulajdonosi
igazolas

A reszvenyesi
jogok gyakorlasahoz
nines szukseg tulajdonosi
igazolasra, ha a
jogosultsag megallapitasara
az alapszabaIy rendeIkezese alapjful - az ertekpapirokra
vonatkoz6 tOrveny szerint - tulajdonosi megfeIeltetes utjan keriil sor.
A reszvenytarsasag
altaI kezdemenyezett
tulajdonosi megfeleltetes eseten, ha az a
k6vetkezo
k6zgyGlest
mege16z6
reszvenykonyv-Iezarashoz
kapesol6dik,
a
reszvenyk6nyv
vezet6je a reszvenyk6nyvben
szel'ep16, a tulajdonosi megfeleltetes
id6pontjaban
hataIyos valamennyi adatot torli, es ezzel egyidejiileg a tulajdonosi
megfelelteh~s eredmenyenek megfele16 adatokat a reszvenykonyvbe bejegyzi.
Ha a tarsasag reszvenyei a Budapesti Ertekt6zsdere bevezeksre keriilnek, a tarsasag
tulajdonosi megfeleltetest kezdemenyezhet
a reszvenyes szemelyenek megallapitasa
eeljab61. A tulajdonosi
megfeleltetes
alapjful aktualizalt
reszvenyk6nyv
azon
reszvenyesek
adatait tartalmazza,
akikre vonatkoz6an
az ertekpapjr-szamlavezet6
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adatot szolgaltatott a tulajdonosi megfelelteb2s saran, vagy akire vonatkoz6an
a
reszvenykonyv lezanisat mege16z6en az ertekpapir-szamlavezet6
igazolta - a sZlikseges
egyeb adatok megadasaval
egytitt -, hogy a htlajdonosi megfeleltetes fordul6napjan a
reszveny tulajdonosai voltak.
A fenti feltetelek

teljesib2se eseten a reszvenyes

elismervenyt es szavaz6jegyet

kap.

1L16. A szavaz6jegyen szerepel a reszveny £ajtaja, l1everteke es a reszvenyes altaI gyakorolhat6
szavazati
jog merteke.
A kozgyu!esen
a reszvenyesek
szavazati
jogukat
a
n2szvenykonyv bejegyzese alapjan az ott feltiintetett mertekben gyakoroljak.
11.17. Minden egyes tOrzsreszveny egy szavazatra jogosit. Nem gyakoroIhatja szavazati jogat a
reszvenyes, ha esedekes vagyoni hozzajarulasat nem teljesitette.
11.18. A kozgyiiIesen a hahlrozathozatal
nyilt szavazassal es a kozgyules d()nh~s€onek
fiiggveny€oben
az igazgat6taruics altaI elkeszitett szavaz6jegyek felmutatasaval vagy leadasaval,
vagy
kezfelemelessel, vagy
a helyszinen meghatarozott m6don tortenil.
Az alapt6ke legalabb 1/10-et kepvise16 reszvenyesek inditvanyara
- barmely kerdesben htkos szavazast kell elrendelni
- barmely kerdesben nev szerinh szavazast kcll clrendelni.
11.19. Szavazas soran az osszes m6dosit6 es eredeli hatarozati javaslatot tel kell tenni
szavazasra, fiiggetlentil att61, hogy a javaslat egy id6kozben elfogadott hatarozat miatt
okafogyotta valt-e vagy sem. A kozgy(iU~s els6kent a m6dosit6 javaslatokr61 szavaz a
benyujtasuk sorrendjeben, majd az eredeti hatarozati javaslatot kell feitenni szavazasra.
Amennyiben
a szavazas szavaz6jeggyel
tortenik a nem egyerte1muen
kiti.Ht6tt
szavaz6jeggyelleadott
szavazat ervenytelermek min6stiL Leadott szavazatnak kizar61ag
az "igen" es a "nem" szavazat szamit, a "tart6zkodas" Ie nem adott szavazablak min6siiL
11.20. A kozgyiiles hatarozatait egyszeru sz6t5bbs€oggel hazza, kiveve a jelen Alapszabaly 11.2.
alpontjanak
a)-c), g) €os n) alpontjaiban
meghatarozott
kerdeseket, melyekben a
kozgyiilesen jelen lev6 reszvenyesek legalabb 3/4-es t5bbsegi szavazata eseten sziilctik
kozgyiilesi hatarozat.
11.21. A kozgyuIesr61 jelenIeti ivet, valamint jegyzokonyvet kell kesziteni. A jegyzokonyvnek
tartalmaznia kell:
a) a reszvenytarsasag cegnevet es szekhelyet
b) a kozgyiiIes megtartasanak m6djat, helyet €osidejet
c) a kozgyules
levezet6 eIn6kenek,
a jegyz6konyvvezet6nek
es a jegyzokonyv
hitelesit6jenek, valamint a szavazatszamlal6knak
a nevet
d) a kozgyiilesen lezajlott fontosabb esemenyeket, az elhangzott inditvanyokat
e) a hatirozathozatal
m6djat
f) a hatarozati
javaslatokat,
a hatarozat:okat,
az azokra leadott
szavazatok,
es
ellenszavazatok szfunat, valamint a szavazast61 tart6zkod6k szamat
g) a reszvenyes, az igazgat6sag tagjanak tiltakozasat valamely hatarozat ellen, ha azt a
tiltakoz6 kivanja
h) nev szerinti vagy titkos szavazas esetet, ezen szavazas lefolytatasanak
m6djat, es
eredmenyet
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11.21.1.

A jegyzOkonyvet
a jegyzokonyvvezetO
es a k6zgyiilcs
megvalasztott
jelenlev6 reszvenyes hitelesiti.
A jeIen1eti lvet a kozgyfiles eln6ke es a jegyz6konyvvezetO

elnoke

irja ala es egy erre

alairtisaval

hitelesfti.

11.21.2.

A jegyz6konyv
vagy kivonatanak egy hiteles peldanyat, a jelenleti lvet es a k6zgyules
osszehivasar61
5z616 hirdebnenyt
tartalmaz6 lappeldanyokat
a kozgyiiles befejezeset
kbvet630 napon beltil az igazgat6tamks
koteles a cegbir6saghoz
benyujtani.

11.21.3.

Barmely reszvenyes
az Igazgat6sagt61.

a kozgyiilesi

jegyz6konyvb61

11.22. A kc5zgyG.les a reszvenytarsasag
szekhelyetol.
kozgyiilest kiveve - is megtarthat6.
11.23. A reszvenyesek
11.24.

kozgyiiles

kivonat vagy masolt kiadasat

telephelyet61

kerheti

elter6 helyen - a konferencia-

tarhisa nelkill nem hatarozhablak.

A kazgyl1les
olyan m6don
is megtarthat6,
meghatalmazottjuk
- nem kozvetlen szemelyes
eszkaz
k5zvetiteseveI
vesznek
reszt, amely
reszvenyesi joggyakorIasra
ad lehet6segct.

hogy azon a reszvenyesek
- vagy
jelcnlettel, hanem elektronikus
hirkoz16
a szemeIyes
reszvetellel
egyenerteku

11.24.1. A kozgyl1les megtarthat6 ugy is, hogy a reszvenyesek reszben kazvet1enlil szemeIyesen
vannak jelen, mig reszben mas reszvenyesek elektronikus hirkt>z16 eszkoz segi~gevel
kapcso16dnak a kozgyt11eshez.
Az a reszvenyes,
aki szemelyesen
kivan jelen lenni a k5zgyulesen,
e szandekat
legala.bb 5t nappal a kozgy1iIes napia elOtt irasban a tarsasag igazgat6saganak
be kell,
hogy jelentse. Azokat a reszvenyeseket,
akik a fenti 5 napos hatarid6n
bellil nem
jelentik be szemelyes jelenleti szandekukat,
ugy kell t.ekinteni, mint akik a konferenciak5zgyGlesen elektronikus hirk6z16 eszkoz utjan ktvannak reszt vemu.
11.24.2.

Az igazgat6sag
a konferencia-kozgyUles
idOtartarniha
szavazasra
meghatalmazott
szemelyt je151 ki, aki a konferencia-kozgyules
idejen valamennyi reszvenyes szamara
elerhetO. A reszvenyesek
szavazati jogukat a szavazasra
meghatalmazott
titjan is
gyakorolhatjak.
A szavazasra
meghatalmazott
nevet, a konferencia-kozgyules
alatti
elerhet6seget a k6zgyiilesi meghiv6ban keJl fe1ttintelni

11.24.3. Nem
a)
b)
c)

11.24.4.

tarthat6 konferenda-kozgyules:
a tarsasag eves rendes k6zgyiilesen,
olyan internet kapcsolat kozbeiktatasaval,
amely hang kazvetite~re
alkalmatlan,
ha a szavazatok legahlbb 1 %-aval rendelkez6 reszvenyesek
az ok megjel61esevel
ez ellen irasban, a k6zgyules megtartasa el6tt legaM.bb 5 nappal tiltakoznak, es
egyben kerik a kozgyUles hagyomanyos
m6don, a reszvenyesek
szemelyes
jelenletevel t6rten6 megtartasat.

Az alapszabaly
felhatahnazza
a k(}zgyillcst arta, hogy k6zgyulesi
hatarozatban
rendelkezzen
az alabbi kerdesekben:
a) a kOzgyuJesen elektronikus hirkozl6 eszk6z ,Uian l'eszt vev6 teszvenyesck,
iIletve
meghatalmazot~uk
szemelyazonossaganak
mikenti ellen6rizcnd6seger61,
b) a szavazas m6djar61 es eredmenyenek
hitclcs megallapitasar61,
c) a k6zgy(1les tisztsegvisel6inek
megvalasztasar6L
d) a reszvenyest megi11ct6 felsz6lalasi es javaslattetcli jog gyakorlasanak
felteteleir61.
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11.24.5.

Az elektronikus hirk6z16 eszk6z kozvetttesevel
tartott kozgyillesen elhangzottakat
es a
hozoH hatarozatokat
hiteles m6don, ugy kell f()gZitCni, hogy az ut6bb iq ellen6rizhet6
legyen. Ha a k6zgytilesen hozott hatarozatot
be kell nyujtani a cegbir6saghoz,
a
felvetel alapjan jegyz6konyvet
kell kesziteni, amelyet az igazgat6sag hitelesit.

11.24.6. A konferenda-kozgyiiles

helve csak a tarsasag

szekhelye

vagy telephelye

lehet.

11.25. Az igazgat6sag tagjai es a konyvvizsga16
tanacskozasi
joggal vesznek
reszt a
k6zgy(ilesen, ott a napirendhez hozzasz6lhatnak,
inditvanyokat
tehetnek, ha pedig ezt
barmely reszvenyes keri, tijekoztatis
adasara k6telesek.
11.26.

Ha a reszvenytarsasag
reszvenyei a Budapesti Ertekt6zsden
bevezetesre
keriiltek, az
igazgat6tami.cs az eves rendes kozgyiilesen
a szamviteli torveny szerinti beszamol6val
egyutt terjeszti a Kozgyiiles eM a felel6s vallalatiIiinyitasi
jelentest. A jelentesben
az
igazgat6tanacs
6sszefoglalja
a tarsasag altaI az el6z6 tizleti evben kovetett fele16s
vallalatiranyitasi
gyakorlatot es nyilatkozik arr6!, hogy milyen elteresekkel alkalmazta a
Budapesti
Ertekt6zsde
Felel6s Tarsasagiranyitasi
Ajanlasait.
A jelentest a tarsasag
honlapjan kozze kell tenni. A jelentes elfogadasar61 a Kozgyiiles ku16n hataroz.

11.27. A tarsasag
torvenyben

a kozgyiilesen
meghatarozott

hozott hatarozatokat
az ertekpapirokra
vonatkoz6,
m6don es id6ben ki.-;teles nyilvanossagra
hozro.

kti16n

12. Az Igazgat6tanacs:
12.1. A tarsasagnal
igazgat6sag
es feliigye16 bizottsag helyett egyseges
megva16sit6,
5 tagti Igazgat6tanacs
mtikodik.
AT. Igazgat6tanacsi
id6tartamra is megvalaszthat6ak.
12.2. Az Tgazgat6tanacs
Az Igazgat6taruics

tagjai 2011. augusztus

2. napjat61 terjed6 hatarozatlan

elnoke:

Dr. Gacsi Mihaly Medard
Lakcim: 1074 Budapest, Dohany utca 16-18. 2. em. 5.
Szuletesi helye es ideje: Szolnok, 1964. 05. 16.
Anyja neve: Bulecza Katalin
Az Igazgat6tanacs

elnokhelyettesei:

Dr. Nagy Peter
Lakcim: 2458 Kulcs, Deak Ferenc utca 118.
Szuletesi helye es ideje: Dunatijvaros, 1964. 12. 14.
Anyja neve: 5iba Bona
Tarany Gabor
Lakcim: 2400 Dunaujvaros,
Fiastyuk utca 8.
Szuletesi helye es ideje: Dunatijvaros, 1965. 11. 21.
Anyja neve: Tabori Anna
Az 19azgat6tanacs
Foldesi

Geza

tovabbi tagjai:

iI,

iranylhisi rendszert
tagok
hatarozatlan

id6tartamra:
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Lakcim: 1027 Budapest, Frankel Le6ut 6. IV. emelet 37.
Sziiletesi helye es ideje: Budapest, 1973. 01. 16.
Anyja neve: Szasz Zsuzsanna
Miszlai Zoltan
Lakcim: 1151 Budapest, Kov{icsi K. tef 4/B.
Sziiletesi helye es ideje: Hatvan, 1963. 01. 28.
Anyja neve: Berenyi Maria
12.3. Az Igazgat6tamks

kizar61agos

hatask6rebe

tartozik:

a) a K6zgytlles osszehivasa, a Ptk-ban meghatarozott eseteket kiveve
b) a t<irsasag szamviteli
t6rveny szerinti beszamo16janak €os a nyereseg felosztasara
vonatkoz6 javaslatnak az elkeszitese, es a K6zgyll1es ele terjesztese
c) a hirsasag szervezeti €os mllk6desi szaba.lyzatanak meghabirozasa
d) legalabb evente egyszer jelentes keszitese a k6zgyiiles reszere es haromhavonta 32 audit
bizottsag reszere a tarsasag tigyvezeteser61, sajat t6ke allapohir61 es lizleti politikajar61,
e) a tarsasag Uzleti nyilvantartasai megfelel6 vezetesenek biztositasa
f) munkaJtat6i jogok gyakorlasa a tarsasag munkavaUa16i felett
g) a K6zgyiilesr6I
keszlilt jegyz6k6nyv
vagy kivonata Cegbir6sagml1 tOrteno letetbe
helyezesenek biztositasa, a vonatkoz6 jelenleti IV hiteles masolataval, az AlapszabaIy
barmely m6dosft<:i.saval, a tarsasagi iratokban foglalt jogok, tenyek, adatok es a bennUk
beaUt valtozasokkal egylitt
h) a tarsasag miik6desenek
es lizletvitelenek
ellen6rzese, dantes a tarsasag lizleti es
fejlesztesi koncepci6ir61, valamint strategiai terver61, tovabba d6ntes az eves lizleti terv
elfogadasar61 es ennek reszekent az eves hitelkeret j6vahagyasar61
i) intezkedes a tarsasag merlegEmek a kozzetetelre vonatkoz6 szabalyoknak
megfelel6
k6zzeteteIe es leb2tbe helyezese rrcint
j) a NORDTELEKOM
Nyrt. reszveteievel miik6d6 tarsasagokkal a jogszaba.lyokban foglalt
valamennyi
feladat ellatasa, beleertve a hivatkozott
tarsasagok legf6bb szervenek
iilesere sz616 felhatalmazasokkal
kapcsolatos d6ntest
k) az osztaleke161eg fizeteset megalapoz6 kozbens6 merlcg elfogadasa
1) a Kozgyulest61 kapott felhatalmazas eseten d6ntes a Tarsasag barmilyen forma ban vagy
uton megszerzett sajat reszvenyeinek elidegeniteser61
m) d6ntes minden olyan ligyben, amely nem tartozik a kozgyiiles kizar61agos hatask6rebe.
12.4. Az Igazgat6t:anacs fele16s bArmely, a tarsasag miikodesere
hatask6rben hozott d6ntesert.
12.5. Az igazgat6tanacs
szukseg szerint, az ilgyrendjeben
ilIesezik. Az igazgat6tamksot az eln6k hivja 6ssze.

vonatkoz6an

sajat es atruhazott

meghatarozott

gyakorisaggal

12.6. Az UU'st annak megkezdese el6tt legalabb 8 nappal - a napirend, a hely es az id6pont
rnegje161esevel- irasban ke1l6sszehivni, szukseg eseten azonban az ules 8 napon beW!re is
osszehivhat6 e-mailjtelefax/telefon
utjan.
Az igazgat6tanaes
barmely tagja irasban, az ok es a eel egyidejii mcgje161ese mellett
kerheti az igazgat6tanacs 6sszehivasat. Az e1n6k ilycn esetben k6teles az igazgat6tanacs
iileset az irasbeli kerelem benyujtasat61 szamitott 15 napon belillre osszehivni
Ha az eln6k az ilyen kerelemnek a hozza erkezest6! szamftott 5 napon bellil nem tesz
eleget, ugy az ulest az igazgat6tanacs barmely tagja kozvetleniil hfvhalja 6ssze.
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12.7. Az igazgat6tam'l.cs iilesenek e16keszftcse Cs levezetese az igazgat6tamics
elnokenek
a
feladata. Az eln6k akadalyoztatasa
eseten az igazgat6tanacs
Altala megbizott tagja hltja el
a jelen pontban leut feladatokat.
12.8. Az igazgat6t:anacs
van. Hatarozatait
szavazata d6nt.

ulese akkor hatchozatkepes,
ha awn a tagjai kozii) legalabb 3 f6 jelen
egyszeru 5z6t6bbseggei
hozza, szavazategyen16seg
esetcn az eillok

12.9. Az igazgat6tamks

iiIeser61 jegyz6konyvet

12.9.1. A jegyzOkonyv
a)
b)
c)
d)

kell felveruu.

tartalmazza:

az tiles helyet, idejet es azt, hogy oS5zehivasa szaha.lyszeru volt-e,
a resztvev6k nevet,
a hozzasz61asok lenyeget es az egyes napirendi pontokr61 hozott hataro7.atokat,
a hatoirozatok elleni esetleges tiltakozasokat

12.9.2. A hatarozati javaslat ellen val6 szavazas es a szavazast61 val6 tart6zkodas
nem jelent tiltakozast, a tiltakozasra kifejezetten utalni ken.
BarmeIy tag keresere sz6szerinti jegyz6konyvet
is kell kesziteni.

6nmagaban

12.9.3. A jegyz6konyvet
az liles eln6ke, valamint a jegyz6k6nyvvezet6,
tovabba egy, az iilesen
Jelen lev6, hitelesit6nek
megvtiJasztott
igazgat6tanflcsi
tag Lrja ala. Az Ules
jegyz6konyvet
az igazgat6taruks
6sszes tagjanak - fiiggetlcnlil att61, hogy az tilcsen reszt
vettek-e - meg kell ktildeni az tih~st k6vet6 harom munkanapon
belli!.
12.10.

Az igazgat6tanacs
Alapszabaly koz6tti
iranyad6k.

maga allapilja meg ugyrendjet,
ha azonban
Ugyrendje
es az
barmilyen eiteres van, akkor az AlapszabAlyban
meghatarozottak
az

12.11.

Az igazgat6tanacs
tagja e tisztseger61 ba.rmikor lemondhat,
azonban ha a tarsasag
mG.kod6kcpessege
ezt megkivanja,
a lemondas csak annak bejelenteset61 szamitott 60.
napon valik hatalyossa, kiveve, ha a tarsasag k6zgyiilese az Igazgat6tanacs
uj tagjanak
megvalasztasar61
e hatarid6 elteHet mege16z6en gondoskodott,
illetve gondoskodni
tudott
voIna. A lemondas hatfllyossa vaIasaig az igazgat6taruks
tagja a halaszthatatlan
d6ntesel
meghozatalaban,
illetve az ilyen intezkedcsek megteteleben kOteles reszt venni.

13. Az Audit Bizottsag:
13.1. A tarsasagmil 3 tag(1 Audit Bizottsag mi1k6dik, mclynek tagjait a k6zgyulcs valasztotta
Igazgat6tanacs
tagjai
k6ztil.
Az Audit
Bizottsag
tagjai hatarozatlan
id6tartamra
megvalaszthatoak.
13.2. Az Audit Bizottsag

tagjai - 2011. auguszt1.lS 2-t61 hatarozatlan

Or. Nagy Peter
Lakcim: 2458 Kulcs, Ocak Ferenc utea 118.
SZiiJetesi helye es ideje: Dunaujvaros,
1964. 12. 14.
Anyja neve: Siba Ilona
Tarany Gabor
Lakcim: 2400 Dunaujvaros,
FiastyUk utca 8.
SzUletesi helye es ideje: Dunaujvaros,
1965. 11. 21.

id6tartanua:

az
is
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Anyja neve: Tabori Anna
Miszlai Zoltan
Lakcim: 1151 Budapest, Kovacsi K. teT 4/ B.
Sziiletesi helye es ideje: Hatvan, 1963. 01. 28.
Anyja neve: Berenyi Maria
13.3. Az Audit Bizottsag hataskorebe

tartozik:

a)
b)
c)
d)

a szamviteli tt)rveny szerinti beszamol6 velemcnyezese
a szamviteli t~rveny szerinti beszamol6 konyvvizsgalatanak
nyomon kovetese;
javaslattetel a konyvvizsga16 szemelyere es dijazasara
a konyvvizsga16val
katendes szerzCides eI6kcszitese, a reszvenytarsasag
kepviseleteben
a
szerz6des alairflsa
e) a konyvvizsga16val
szembeni
szakmai
kovetelmcnyek,
osszeferhetetlensegi
es
fUggetlensegi el61rasok ervenyre juttatasilOak figyelenunel kfsercse, a konyvvizsgaI6vai
va16 egyiHtrrlllktklessel
kapcsolatos teend6k ellatasa, a konyvvizsgaJ6
altai a szamviteli
tbrveny szerinti beszamol6 konyvvizsgalatan
kiviil a reszvenytarsasag
reszere nyujtott
egyeb
szoigaitatasok
figyelemmel
kiserese,
valamint
- sztik~g
eseten
- az
Igazgat6tantics
szamara in~zkedesek
megteteIere val6 javaslattetel;
f) a penziigyi beszamolasi rendszer mOkodesenek
ertekelese es javaslatteteI a sztikseges
intezkedesek
megtetelere
g) igazgat6tamks
munkajanak
segitese a penzugyi
beszamolasi
rendszer
megfele16
ellen6rzese erdekeben
h) bels6 ellen6rzesi es kockazatkezelesi
rendszer hatekonysaganak
figyelemmel kiserese.

13.4. Az Audit Bizottsag Ulesere, miikOdesre az 19azgat6tamks
{i1escre es mUkOdesere
szabalyokat keU megfelelOen alkalmazni, az alabbi kivetelekkel:

vonatkoz6

- Az Audit Bizottsag

tagjai maguk k6ztil elnakN

valasztanak.

- Az Audit Bizottsag

t.ilese akkor hatarozatkepcs,

ha azon a tagjai k6zUI2 £6 jelen van.

14. A konyvvizsga.16:
A tarsasagnal
A tarsasag

konyvvizsgal6

miik6dik.

konyvvizsga16ja:

DEN SZlimvifeli Szolgriltnt6 Kft. (Cg.01-09-361151; szikltely: 1112 Budnpest, NeszmeJyi lit
11/b. 1. elll. 2.; Ad6szrimn: 10829073-3-43), n k6nyuuizsgdlatirt
sIemeiytf/Jell is Jelel6s szel/leJy
Kissne Beesei Ammmtirin (sziiletesi mfv: Beesei Annmntiria; lnkcim: 2000 Szentendre, Szucs
f6zse! II. 57.; lUI.: Grieser Anna; sziil.hely, ida: Szeged, 1964. jlinius 29.; nd6nzonosft6 jel:
83560836n; regisztTiici6s sztim: MKVK 007101)
A kiinyvvizsgtif6

n megbiZiltdst 2016. 1IuljUS31. Ilnpjriig terjed6e1l jogadtn el.

15. Az alapt6ke felemdese:
15.1. Az alapt6ke felemeleserc
- az alapszab:ftly
hatarozata alapjtm kertH SOT.

elter6en

nem

rcndelkezik

- a k6zgyiiles
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A reszvenytarsasag
ki:)zgyu.lese felhatalmazhatja
az igazgat6tanacsot
az alapt6ke
felemelesere.
A felhatalmazasban
meg keJl hatarozni a legmagasabb
osszeget, amelyre
vagy amellyel az igazgat6tamks
a reszvenytarsasag
alapt6kejet
felemelheti, es azt a
legfeljebb bteves id6tartamot, amely alatt az alapt6ke-emelesre
SOT kcrulhet.
Az igazgat6tamicsnak
az alapt6ke
felemelcsere
t5rten6
felhatalmazasa
eseten
az
igazgat6tanacs
dont az aJaptoke feJemelcsevei
kapcsoiatos,
egyebkent
a k6zgyGMs
hataskorebe tartoz6 kerdesekr61 is.
A k6zgyuIes az igazgat6tanacsot
az aJaptOke felemclesere
felhatalmaz6
habirozataban
felhatalmazhatja
a t6keemelesre
vonatkoz6
felhatalmazas
id6tartamara
a jegyzesi
els6bbsegi jog gyakorlasanak
korlatozasara,
illetve kizarasara.
Az igazgat6tanacs
ezen
kozgyillesi hatarozat cegbir6sagnak
tortenO megkuldcsevel
egyidejt11eg gondoskodik
a
hatarozat tartalmanak CegkozlOnyben
torten6 kozzeteteler61.
A tarsasag KozgyCilese felhatalmazast
adott az Igazgat6tanacsnak
az alapt6ke legfe1iebb
250.000.000,- Ft, azaz Ketszazotven
miili6 forint ertekkel,
barmely
m6don
tortenO
erneIesee, 2011. januar 11. napjat61 57..arnitott oteves id6tartamra a 2011. januar 11. napjan
tartott kozgyCilesen elfogadott alapt6ke-emeles
Osszegen feliiL
15.1.1. Az alapt6ke felerneleset elhataroz6 kozgyiilesi hataro7..at crvenyessegtmek
feltetele, hogy
a t6keemelessel
- az alapszabalyban
foglaltak
szerint
- erintettnek
min6s016
reszvenyfajta,
illetve reszvenyosztaly
reszvcnyesei
az alapszabalyban
meghatarozott
m6don az alaptOke felemeIesehez
kOlOn hozzajaruljanak.
Ennek soran a reszvenyhez
ftlz6d6 szavazati jog esetleges korIatozasara vagy kizarasara vonatkoz6 rendelkezesek
ide nem ertve a sajiH reszvenyhez
kapcsol6d6
szavazati jog gyakorhisanak
tilalmat nem alkalmazhat6k.
15.1.2. A hozzAjarulast az adott reszvenyfajtan,
reszvenyosztalyon
bellil egyszeru sz6t6bbseggcl
hozott hatirozattal
kell megadni nyUt szavazassal.
A hozzajaruhis rnegadasara Icgkes6bb azon a kozgyt1.tesen kell hogy sor kerlilj6n, amely
k6zgyiiles az alapt6ke felemeleserOI hataroz. A hozziijaruhis
megadasanak
meg kell
el6znie az alapt6ke felemelesere vonatkoz6 hataro.l.athozatalt.
15,2. Az alapt6ke
a)
b)
c)
d)

felemelese

oj n?szvenyek forgalomba hozatalaval,
az alapt6ken felUli vagyon terhere,
a dolgoz6i reszveny forgalomba hozatalaval,
felMteles alapt6ke-emeleskent,
atvaltoztathat6
tOrtenhet.

k{)tveny forgalomba

hozatalaval

15.3. Ha az alapt6ke felemelesere penzbeli hozzajarulas
cUeneben kerlil sor, a rcszvenyeseket.
ezen behil els6 helyen a forgalomba
hozott reszvenyekkel
azonos reszvenysorozatba
tartoz6
reszvennyel
rendelkezo
reszvenyeseket,
majd az atvaItoztathat6
es vcltik
egysorban a jegyzesi jogot biztosit6 kotvenyek tulajdonosait
- ebben a sorrendben
- az
AlapszabAlyban
meghatarozott
felbHelek szcrint a reszvenyek
atvetelere els6bbsegi jog
illetimeg.
15.3.1. A rl!szvenytar~g
koteles az alapszabalyban
meghatarozott
rn6don tiijekoztatni
a
reszvl!nyeseket,
ilIetve az atvaltoztathat6
es a jegyzesi jogot biztosit6 kotvenyck
tuIajdonosait
a reszvenyek
atveteIere
vonatkoz6
els6bbsegi
jog gyakorlasanak
lehet6seger61
es m6djar61, igy a megszerezhet6
reszvenyek
neverteker61,
illetve
kibocsatasi erteker61, valamint e jog ervenyesftesere
nyitva an6 -legaIabb tizen6t napos id6sz.ak kezd6 es zar6napjar6l
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15.3.2. Az azonos reszvenysorozatba
tartoz6 reszvennyel rendelkezO reszvenyeseket a jegyzesi
els6bbseg a tulajdonukban
iev6, azonos reszvenysorozatba
tartoz6 reszvenyeik
aranyaban
illeti meg, ha t6bb reszvcnycs
klvan elni jegyzesi els6bbsegi jogavaI.
ErteiemszerGen
ugyanezen szabaly alkalmazand6 az atvaltoztathat6
€os a jegy7Rsi jogot
biztosit6
kOtvenyek
tulajdonosainak
egymas
kozti
jogviszonyaban.
ha
tobb
atvaitoztathat6,
iIletve jegyzesi jogot biztosH6 kotveny tulajdonosa kivan eIni jegyzesi
elsObbsegi jogaval.
15.3.3. Olyan t6keemelesr61, amikor az arra jogosultak cls6bbscgi jogukkal elhetnek, az
igazgat6tanacs
a tokeemelesr61 hozott hatarozat meghozataIa.t k6vet6 30 napon belli!
irasban ertesiti a reszvenyeseket, illetve az atvaltoztathat6,
es a jegyzesi jogot biztosit6
k5tvenyek
tulajdonosait
a reszvenyek
atvetelcre
vonatkoz6
els6bbsegi
jog
gyakorlasanak lehet6seger6L es m6djar6t igy a megszerezhet6 reszvcnyek neverb~ker61,
illetve kibocsatasi erteker61, valamint e jog ervenyesitesere nyitva all6 15 napos id6szak
kezdO, es z.Ar6napjAr6L
15.4. Az Igazgat6tanacs
kizarha~a.

in\sbeli e16terjesztese alapjan a kozgyOies az e1s6bbsegi jog gyakorlasat

15.4.1. Az igazgat6tanacs baTffiely tagjanak javaslata alapjan k5teles az el6terjesztes t.argyaban
hatarozni. Ha az igazgat6tamks
az el6terjesztes k5zgyOles ele terjesztesevel egyetert,
ugy az igazgat6tanacs
eln6ke, vagy akadalyoztatasa
eseten az Igazgat6tamics t.ltaJa
megbizott tagja az el6terjesztest megtargyala.s es hatarozathozatal
celjab61 kozgyiiles elc
koteles terjeszteni. Ha az e16terjesztes megtetelere res:£venyes tesz javaslatot. ebben az
esetben az igazgat6tanacs koteles a javaslatnak megfclc16 el6terjesztest megtargyahls es
hatarozathozatal
celjAb61kozgyOles ele terjeszteni.
15.4.2. Az el6terjesztesben
az igazgat6tamksnak
be kell mutatnia az cl6terjeszt~
indokait, a
reszvenyek
tervezett kibocsMasi erh~ket es azt, hogy az el6terjesztes megtetelet ki
javasolta az igazgat6tamksnak.
15.4.3, A kozgyules az igazgat6taruks e16terjeszMser61 kNeles az alapt6ke-emelesre
k5zgyt1Iesi hatarozat meghozatala el6tt hatarozni.
15.4.4. Az igazgat6tanacs
a kozgyiiIes hatarozatat
a cegbir6sagnak
gondoskodik
a hatarozat tartalmanak
megfelelO k5zlemcny
k5zzetetelerOI.
15.5.

OJ reszvenyek nyilvanos forgalomba hozatalaval megva16sul6
penzbeli hozzAjArula.s szoIgaItatasaval keriilhet sor.

vonatkoz6

megkiildi, egyidejuleg
CegkozlOnyben
tOrtenO

alaptOke-emelesre

csak

15.5.1. Nyilvfmos reszvenykibocsatas
soran nem keriil sor a reszvenyek atvetelere vonatkoz6,
el6zetes kotelezettsegvaIlal6
nyilatkozat
megadasara,
a t6keemeles elhatarozAsar61
d/jntO k5zgytilesi hatarozat a t6keemelesben resdvcv6 leend6 reszvcnyesek koret nem
hatarozza meg. Az uj reszvenyeket megszerezni kfvan6 szemelyek az ertekpapirokra
vonatkoz6 torvenyi rendelkezesek szerint jegyzesi eljaras soran vAllaljak a reszvenyek
ellenertekenek megfizeteset es vAlnak jogosultta a reszvenyekre.
15.5.2, Amennyiben az alapt6ke-emeles
soran a reszvenyek kibocsatasi erteke a neverteket
meghaJadja, a kii16noozetet a reszvenyjegyzeskor
telies cgeszeben meg kell fizetni
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15.6. A reszv~nytarsasag
alapt6kejet
alapt6ken feltili vagyon .•1val vagy atu1ak egy resl.evei
fclcmelheti. ha a szamviteli torveny szerinti, az el6z6 tizleti eyre vonatkoz6 5zamviteli
t6rveny szerinti beszamo16janak
merlege vagy a tarb'Y€:vi k6zbens6 ffierlege alapjan a
t6keemeles fedezete biztositott, es a reszvenytarsasag
alapUSkeje a t6keemelest k6vet6cn
sem haladja meg a sziimviteli torveny szerint helyesbitett sajat tOke 6sszeget.
A feleme1t alapt6ket
megtestesit6
reszvenyek
a res:lvenytarsasag
ellenertek nelkU!, reszvenyeik nevertekenek aranyaban illctik meg.

reszvenyeseit

Az Igazgat6tanacs
az alapt6ke-emeles
bejcgyzcset k6vct6 15 napan belli! ertesiti a
kozponti ertektarat e.s a reszvenyes
erb~kpapirszamla-vezet6iH
az alapt6ke-emeies
k/jvetkezteben a reszvenyes reszvenytulajdonaban
beaUt valtozasr61.
15.7.

Az alapt6ke
alkalmazni

16. Az aJapt6ke

felemelesere

egyebekben

a hatalyos

Wrvenyi

rendelkezesekct

kcll

leszAlHtasa:

16.1. A kozgyG.ies az alapt6ket leszallithatja,
aJapt6ke Jeszallitasa kotelez6.

a Ptk-ban

meghatarozott

esetekben

pedig

az

Az aJapt6ke nem szallithat6 Ie az alapt6ke torvcnybcn mcghatarozott
minimalis osszege
ala, kiv~ve, ha az alaptoke leszallitasar61 5z616 hatarozattaJ egyidejfileg sor keriil a7alaptOke felemelesere is, amelynek kovctkezmenyekent
a leszallitott €osfelemelt alapt6kc
6sszege eleri legalabb a Ptk.-ban meghatarozott minimalls osszeget.
16.2. A kozgytilesnek az alapt6ke leszallftasaval kapcsolatos hatarozata ervenyessegehez
- ha a
tarsasag
elter6
reszvenyfajtaba,
reszvenyosztalyba
tartoz6
reszvenyeket
hozott
forgalomba - az is sziikseges, hogy az alapt6ke leszallitassal k6zvetlentil erintett, tovabba
az alapszabaly altaI erintettnek min6sitett reszvenyfajta, reszvenyosztaly
reszvenyesei az
alapt6ke
leszaIlitasahoz
reszvenyfajtankent,
illetve r~szvenyosztalyonkent
ktil6n, a
hatarozati javaslatot elfogad6 szavazatok legalabb 3/4-es Wbbsegevel, nyflt szavazassal ,
az alapt6ke JeszaIlitasara vonatkoz6 hatarozat meghozatalat
mege16z6en, legkes6bb a
hatarozatot meghoz6 k6zgyt11esen hozzajaruljanak.
16.3.

AlaptCike leszallitasa eseten mindenckel6tt
reszvenyeket keU bevonni.

16.4.

Dematerializalt reszvenyek eseten az igazgat6sag az aJapt6ke leszaIlitasanak. bejegyzeset
kovet6, az alapszabalyban
meghatarozott
idOn, elUlek hianyaban tizenot napon behil
ertesiti a kozponti ~rh~ktarat es a reszvcnyes ert~kpapirszamIa-vezetoj~t
az alapt6ke
Jeszallitasa kl)vetkezteben
a r~szvenyes reszvcnytuJajdonaban
beaUt vaito:msr61 A
reszvenyesnek csak az alapt6ke-leszallitas
cegjegy7.ekbe torten6 bejegyzcse utan szabad
az alapt6ke, illetve az alapt6ken feliili vagyon terhere kiflzetest teljesiteni vagy a
reszvenyre vonatkoz6, meg be nem fizetett penzbeli, illetve meg nem szotgaltatott nem
penzbeli hozzajarulas teljesiteset elengedni.

16.5.

Az alapt6ke
mazni.

leszallitasara

17. A tarsasag kepviselete,

egyebekben

cegjegyzese:

a reszvl!nytArsasag

a hatalyos

t6rvenyi

tulajdonaban

rendcIkezeseket

ail6 sajat

keU alkal-
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17.1. A hirsasag cegjegyzese a tarsasig
i1'atokat a gazdasagi tarsasag
megfele16en, sajat nevahiini.sukkal
17.2. A tarsasag

o~gjegyzesere

Az Igazgat6tanacs

iratain ugy t:ol'tenik, hogy a kepviseletre jogosultak az
cegneve
alatt, hiteles cegalairasi nyilatkozatuknak
hltjak eL

jogosultak:

eln6ke omH16an, az Igazgat6tamks

barmely

18. A tarsasagi vagyon vedelme, osztaiekra vonatkoz6 szabalyok,

ket tagja pedig egytittesen.
iizleti ev:

18.1. A reszvenytarsasag
sajat t6kejeb61 a reszvcnyes javara, annak tagsagi jogviszonyara
figyelemmel kifizetest a tarsasag fennallasa saran kizar61ag a Ptlc-ban meghamrozott
esetekben es - az alapt6ke leszaIlitasanak esetet kivcvc - esak a szamviteli torvenyben
rneghatarozott
feltetelek teljestilese eseten, a targyevi ad6zott eredmenyb6L
illetve a
szabad eredmenytartalekkal
kiegeszitett targyevi ad6zott eredmenyb61 teljesithet.
OsztaIekra az a reszvenyes jogosult, aki az osztalckfizetes
megfeleltetes fordul6napj.in a reszveny tulajdonosa volt.

miatt elrendelt

18.1.1. Nem keriilhet sor kifizeb~sre, ha a reszvenytar-sasagnak
a szamviteli
helyesbitett sajat t6keje nem eri eI vagy a kifizetes kovetkezteben
reszvenytarsasag
alapt6kejet.

tulajdonosi

tOrveny szerint
nem erne eI a

18.1.2. A Ptk. 3:261. § (1) bekezdes alkalmazasaban
kifizeb2snek min6si.i1 minden penzbeli es
nem penzbeli vagyoni juttatas, kiveve az in&l'enesen vagy kedvezmenyesen
juttatott
dolgoz6i reszveny, valamint az alapt6ken felilli vagyon alapt6keve alakitasaval felemelt
alapt6keb61 ellenertek neIkiil juttatott reszveny juttatasa.
18.1.3. A Ptk. 3:261. § (5) bekezdeseben
foglaltaknak
megfelel6en azokat a kifizeteseket,
amelyeket- a Ptk. 3:261. § (1) bekezdes
rendelkezesei
ellenere
teljesitettek,
a
reszvenytarsasag
felsz6litasara a tarsasag reszere vissza keU iizetni, ielteve, hogy a
tarsasag bizonyftja, hogy a fl2szvenyes a kifizetes feltetelei fennallasanak
hianyar61
tudott vagy tudnia kellett. A Ptk. 3::;61. § (5) bekezdesenek rendelkezeseit megfele16en
alkalmazni keU a reszvenyes javara nem tagsagi viszonyon alapul6 kifizet-esekre is, ha
azok 6sszeegyezt-ethet-etlenek a fele16s tarsasagi gazdalkodas kovetelmenyeiveL
18.2.

A tarsasag vagyonar61 minden
beszamo16t ken kesziteni.

iizleti

ev

vegevel

a szamviteli

torveny

szerinti

18.3.

A kozgyiiles az osztalek fizeteser61 az igazgat6tanacs audit bizottsag altaI j6vahagyott
javaslatara
a szamviteli
torveny
szerinti
beszamol6
elfogadasaval
egyidejilleg
hatirozhat.

18.3.1. A reszvenyest a reszvenytarsasagnak
a feloszthat6 cs a k6zgyt11es altai felosztani rendelt,
a szamviteli tOrveny szerint meghatarozott
targyevi ad6zott eredmenyb61, illetve a
szabad eredmenytartalekkal
kiegeszttett targyevi ad6zott eredmenyb61 a reszvenyei
nevertekere jut6 aranyos hanyada (osztalek) illeti meg. A fl2szvenyes az osztalekra csak
a mar teljesitett vagyoni hozzajaruhisa aranyaban jogosult.
18.4. Ket, egymast k6vet6 szamviteli torveny szerinti beszamo16 elfogadasa kozotti id6szakban
a n~szvenytarsasag kozgyiilese osztaIeke161eg fizeteser61 akkor hatarozhat, h<l:
a) a szamviteli torveny szerint keszitett k6zbens6 merleg alapjan rnegaIlapithat6, hogy a
reszvenytarsasag
rendelkezik az osztalekel6leg fizet-esehez sZilkseges fedezettel azzal,
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hogy a kifizetes nem haladha~a
meg az utols6 eves beszarnolo szerinti iizleti ev
ktlnyveinek
lezanisa 6ta keletkezett eredmenynek
a s:tcimviteli torvenyben
foglaltak
alapjan megaUapitott,
illetve a szabad eredmenytartaIekkal
kiegeszitett osszeget, es a
reszvenytarsasagnak
a szamviteli torveny szerint helyesbitett sajat t6keje a kifizetes
folytan nem csOkkenhet az alaptOke osszcge ala, tov::'ibba
b) a reszvenyesek
vallaljak az osztalekeJ61eg visszafizetcset,
amennyiben
ut6bb a szamviteli torveny szerinti beszamo16 alapjan az osztalekfizetesre
nem lenne jogszabAlyi
lehet6seg.
IS.S. Az osztaiek kifizetesere
az osztalekfizet~r61
5z616 kozgyi11esi hatarozat
meghozatalat
kbvet61S. munkanapt61 keriilhet SOT. A kifizetesrOI az igazgat6sag kotcles gondoskodrU,
18.5.1. Az esedekessegt61 szamitott 60 napon beli.il a reszvenyes koteles az osztalekot felvenni.
A reszvenyes kesedelme eseten a tarsasagt61 osztaleka utan kamatra nem tarthat igenyt.
Az el6z6ek szerint meghatarozott
id6tartamon
beltil fel nem vett osztalekot a reszvenyes
az osztalekfizetes
idOpontjat61 kezd6do
6t eves eievUlcsi idOn beWI k6vete1heti, a
tarsasag
a reszvenyessel
eIOzetesen
egyeztetctt
id6pontban
a reszvenyesnek
szemelyesen
a tarsasag szekhelyen
vagy - a Teszvenyes keresere es kbltsegere
ahitalAssal fizeti ki.
18.5.2.

A reszvenyes
ktHelezhet6.

a j6hiszemuen

felvett

osztalek,

osztaleke101eg

visszafizetesere

nem

18.5.3. J6hiszemuen
felvett osztaleknak
kizar61ag a kozgyiiles
altaI elfogadott
s7.amviteli
t5TVeny szerinti
beszamol6
alapjan
megallapftott
osztalekalapb61
a reszvenyes
reszvenyeire
jut6 osztalek felvetelc m.inOsiil, feltevc, hogy nem all fenn a reszveny
megszerzesere
vonatkoz6 kizar6 feltetel a reszvenyessel szemben.
18.6. Az osztalek uhio a tarsasagot kamatfizetesi
kesik az osztalek kifizetescvel.

kotelczettseg

nem terheli, kiveve, ha a tcirsasag

18.7. Nem reszesedhet
a tarsasag
hozzajaruIasat
nem teljesitette

nyeresegebOl
az a reszvcnyes,
aki az esedekes
a jelen alapszabalyban
meghatarozott
m6don.

18.8. A tarsasag

evvel megegyezik.

19. A tarsasag
19.1. Megszllnik

tizleti eve a naptari

vagyoni

megszunese:
a tarsasa~

ha:

a) a tarsasagi szerz6d~ben
meghatarozott
id6tartam eltelt, vagy mas megsztinesi feltetel
megval6sult
a tarsasag legf6bb szerve elhatarozza a tarsasag jogut6d nelktili megszftneset
a tarsasag legf6bb szerve elhatarozza a tarsasag jogut6dlassal
t5rten6 megsziineset
a tarsasag tagjamak szama egyre csokken, kiveve ha a Ptk. maskent rendelkezik
a ccgbir6sag a Ctv.-ben meghatarozott
okok miatt megszUnteti
jogs7..abaIy igy rendelkezik

b)
c)
d)
e)
f)
19.2.

A reszvenytarsasag
k5zgyl1lese
a szavazatok
elhatarozhatja
a reszvenytarsasag
megsz11neset.

haromnegyedes

sz6t6bbsegevel

19.3. A reszvenytarsasag
jogut6d nelkiili megszunese
esct~ben a tartozasok kiegyenlitese utan
fennmarad6
vagyont . torveny elterO rendelkezese
hianyaban - a reszvenyesek
kozott az
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altaluk
a r~szvenyekre
tenylegesen
teljesitett
befizetesek,
illetve
nem
penzbeli
hozzajarulasok
alapjan, reszvenyeik ncvertekenek anlnyaban kcll felosztani.
Ha a reszvenytarsasag
Iikvidad6s
hanyadhoz
fuz6d6 els6bbscget
biztosit6 reszvenyt
bocsatott ki, a vagyon felosztasakor az els6bb~gi Teszveny biztositotta jogokat figyelembc
kell veruU.
19.4. Ha
a vegelszamolas
meginditasakor,
iUetve
a felszamolas
elrcndelesekor
a
reszvenytarsasag
alapt6keje
nem kerult teljes cgeszeben
befizetesre,
a vegelszamo16,
illetve
a felszamol6
jogosult a meg nem teljesttett peru:beli
es nem renzbeli
szolgaItatasokra
vonatkoz6 k6telezettsCget azonnal esedekesse tenni es azok teljesiteset a
reszvenyesekt61
k5vetelni,
ha arra a reszvenytarsasag
tarto:aisainak
kiegyenlitese
erdekeben van 5z0kseg.
20. A ta.rsasag hirde1menyei:
A tarsasag a hirdetmenyeit
a tarsasag honlapjan - www.nordtelckom.hu
-, jogszabalyban
meghatarozott
esetekben a Cegkoz16nyben
teszi k6zze. A tarsasag a reszvenyek
Budapesti
Ertekt6zsdere
t6rten6 bevezeteset
k6vet6en
a hirdetmenyeit
a Budapesti
Ertekt6z.sde
honlapjan - www.bet.hu-is
kozze fogja lenni.
A kibocsat6 hirdetmenyeit
es kozlemenyeit a Penziigyi Szervezetek AUami Feliigyelete altai
iizemeltetett
www.kozzetetelek.hu
honlapon is kazzeteszi, eleget teve ezzel a Feh.igyelet
feU~felma1l6 kotelezettsegenek.
21. Egyeb rendelkezesek:
21.1. A tarsasag magyar jogi szemely,
rendelkezesei
iranyad6k.
21.2. A tcirsasag mti.k6desenek

hivatalos

ra a mindenkor

hatalyos

belf5ldi

jogszabalyok

nyelve a magyar.

21.3. A jelen Alapszabalyban
nem erintett, vagy nem teljes k5ruen szabalyozott
kerdesek
vonatkozasaban
a mindenkor hatalyos jogszabaIyok rendc1kezcsei iranyad6ak azzal,
hogy az elterest enged6 rendelkezesek
kizar61ag akkor vchet6k figyelembe, ha az
Alapszabaly ezzel ellentetes kik6test nem tartalmaz.

Alulirottak a jelen tarsasagi Alapszabalyt,
helyen j6vahagy61ag alairtuk.
Budapest.

mint akaratukkal

megegyezOt,

az alulirott

napon

es
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Ellenjegyzem
Budapesten
2016. ev aprilis h6 29. napjan es igazolom, hogy a letesit6 okirat
egyseges szerkezetbe
foglalt szovege megfelel a h~tesit6 okirat-m6dosftasok
alapjan hatalyos
tartalmanak
(az egyseges szerkezetii okirat e[keszltesere a [elesitO okirat 14. pontjanak v;iltoztisil adott okuf): _
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';,~afD~cdii:mda
dr. Sugar Ine1. ugyvM
1074 Buuapesl,
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