KOZGYULESIJEGYZOKONYV

amely
keszUlt
a
NORDTELEKOM
Tavkozlesi
Szolgaltat6
Nyilvanosan
Mfikod6
Reszvenytarsasag (eg. 01-10-046480,1084 Budapest, Rakoczi ter 6. VII.) 2011. okt6bel' 14. napjan,
10.00 orakor, a tarsasag szekhelyen tartotL, rendkiviili Kozgyuleserol.
Jelen vannak: a jelen jegyzokonyvhoz
csatolt
kepviseloik, a jelenleti IV szerinti Igazgatotamlcsi
A Kozgyulest

megnyitja,

jelenleti
IV szerint a tarsasag
lagok, illetve meghlvottak.

dr. Gacsi Mihaly, az Igazgatolanacs

reszvenyesei,

illetve

elnoke.

A Nordtelekom
Nyrl. a lulajdonaban
allo, 4.338 dal'ab sajat I'eszveny alapjan a Gt. 227. §-anak
megfeleloen
szavazati
jogot
nem gyakorolhat,
emiatt
ezen reszvenyek
a hatarozatkepesseg
megallapltasanal
sem kerUltek figyelembevelelre.
Dr. Gacsi Mihaly a jelen jegyzokonyvhoz
csatolt jelenleti
IV
Nordtelekom
Nyrt-n klvUl - a megjelent reszvenyesek
(BELTAV
Limited) 153.191 db tOrzsreszvennyel
rendelkeznek,
Igy az osszes
megjelent reszvenyesek
153.191 szavazatot kepvisclnck, amely a
meg.

alapjan
megallapltja,
hogy - a
Kft., Scandinavian
EQT Invest
leadhato 198.342 szavazatb61 a
szavazalok
77,23 %-anak felel

Elozoek alapjan dr. Gacsi Mihaly megallapltja,
hogy a Kozgyules hatarozatkepes, lekintettel arra,
hogy azon a szavazasra jogoslto reszvenyek allal megtestesltett
szavazatok tobb, mint a felet kepviselo
reszvenyes jelen van.
Dr. Gacsi Mihaly ugy nyilalkozik,
hogy a Kozgyules
egyetertese
megvalasztasa
eseten vallalja a Kozgyulest levezeto elnok reladatainak
A Kozgyulest

•

ezt kovetoen

hatarozatot

hoz a Kozgyulest

A Kozgyules
levezeto elnoknek egyhangulag,
Gacsi Mihalyt, az Igazgatotanacs
elnokel.

es levezeto
ellatasal.

elnoknek

tOrteno

levezeto elnok megvalasztasar61.

153.191 igen szavazattal

megvalasztja

dr.

Dr. Gacsi Mihaly levezeto elnok tajekoztatja a Kozgyulest, hogy az Lilesrol Irasos jegyzokonyv
keszlil,
amely a tarsasag szekhelyen
megtekintheto,
valamint kozzetetelre
kerLiI a Budapesti
Ertektozsde,
valamint a tarsasag honlapjan, illetve a www.kozzctclclck.h!l
honlapon.
Dr. Gacsi Mihaly jegyzokonyvvezetonek
d •.. Majol'os Melindat nevezi ki, javasolja,
hogy a
jegyzokonyvet
a Beltav Kft. reszvenyes kepviseloje hitelesltse, szavazatszamlaloknak
pedig FOIdesi
Gezat, valamint dr. Sugal' Inezt, a tarsasag munkavallalojat javasolja.

• A

Kozgyules
egyhangulag,
153.191 igen szavazattal Ligy dont, hogy a kozgyulesi
jegyzokonyvet
a Beltav Kft. reszvenyes
kepviseloje
hitelesltse, szavazatszclmlaloknak
pedig
egyhangulag
megvalasztja
Foldesi
Gezat, valamint
dr. Sugar Inezl, egyuttal
szavazasi
m6dkent a nyilt, szavaz6jegy felmutatasaval
tOrteno szavazast hatarozza meg.
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Dr. Gacsi Mihaly tajekoztatja
a Kozgyulest,
hogy a jelen Kozgyulesen
megtargyalando
napirendi
pontok megegyeznek
a rendk[vLili ki:izgyules meghfvojaban
szereplo, alabbi napirendi pontokkal:

I.
2.

Forrasbevonas
Szekhelymodosltas

A Ki:izgyules ezt kovetoen
•

hatarozatot

A Kozgyules
egyhangu
eloteljesztett
napirenclel.

A Ki:izgyules ezt kovetoen

hoz a napirend

elfogadasa

targyaban.

153.191 igen szavazaftal

dontessel,

elfogaclja

a fentiek

szerint

megkezcli a napirencli pontok targyalasat.

1. napirendi pont: Forrasbevonas
AI. Igazgatosag

jelen napirencli pont targyalasat

az alabbiak

miatt javasolta.

A Tarsasag
nyilvanos
kotvenyprogramot
hirclet. A kotvenyprogram
celja,
hogy a Tarsasag
iizletfejlesztesere
hatekony finanszfrozas
aiIjon renclclkezesre.
A program celjaval osszhangban
az
egyes kotvenykibocsatasok
soran, fgy annak mertekenek,
idoz[tesenek
meghatarozasakor,
elsosorban
az iizletfejlesztesi
folyamatok
es a piaci kornyezet
aktualis allasat kell figyelembe
venni. Ezen
szempontok meriegelese mellett az Igazgatotanacs
hataskorebe fog tarlozni a kozgyulesi felhatalmazas
alapjan a kotvenyprogram
megindftasarol,
annak teljes i:isszegerol, az egyes kotvenykibocsatasok
osszegerol, idoz[teserol, struktllrajar61,a kibocsatas cgycb reszleteirol sz616 di:intes meghozatala.

AI. Igazgatotanacs

ezen napirencli pont kapcsan

az alabbi hatarozati

javaslat

elfogaclasat

javasolja:

a Kozgyiilesnek, hogy jovahagyasaval
erositse meg az Igazgatosag kotvenypt'ogt'am kibocsatasat'ol szolo donteset, amely alapjan a
Tarsasag 24 honapon beliil az elorelathat6
i.izletfejlesztese celjab61, maximum 900.000.000,- fol'int
(Kilencszaz millio fOt'int) ertekben jogosult kotvenyt kibocsatani.
Ki:izgyules felhatalmazza
az
"A fentiek

figyelembe

vetelevel

az Igazgatotanacs

javasolja

Igazgatotanacsot
a kotvenyprogrammal
kapcsolatos valamennyi
az egyes kotvenykibocsatasokrol
szolo dontes meghozatalara.'·
Ezt kovetoen

•

a Ki:izgyules meghozta

A Kozgyules

nyilvanos

•

egyhangLI

az alabbi hatarozatot

fgy kiilOnosen

a napirencli pont targyaban.

153.191 igen szavazaftal
hirdet, melynek celja, hogy

di:intessel,

kotvenyprogramot

clontes meghozatalara,

ugy dont, hogy a Tarsasag

a Tarsasag
iizletfejlesztesere
hatekony
finanszfrozas
alljon renclelkezesre.
A program celjaval
osszhangban
az egyes
kotvenykibocsatasok
soran, fgy annak Illertekenek, idozitesenek meghatarozasakor,
elsosorban
az iizletfejlesztesi
folyamatok es a piaci kornyezct aktualis allasat kell figyclembe vcnni.
A Ki:izgyules egyhangLI di:intessel, 153.191 igen szavazaftal ugy dont, hogy a Tarsasag 24
honapon beliil az elorelathat6
Lizletfejlesztese
celjab61, maximum 900.000.000,- forint
(Kilencszaz
millio forint) et'tekben jogosult
kotvenyt
kibocsatani.
A Kozgyiiles

felhatalmazza az Igazgatotanacsot a kotvenypt'ogt'ammal kapcsolatos valamennyi dontes
meghozatalara, fgy kiilOnosen az egyes kotvenykibocsatasokrol
szolo clontes meghozatalara,
tovabba
a
kotvenyprogram
kotvenykibocsatasok
osszegerol,
szolo clontes meghozatalara.

meginclftasarol,
annak
teljes
osszegerol,
idoz[teserol,
struktLlrajar61, a kibocsatas
egyeb

az
egyes
reszleteirol
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2. napirendi

pont: Szekhelym6dositas

Az Igazgatosag
teljesztette elo.

a Tarsasag

szekhelyenek

Mhelyezese

kapcsan a kovetkezo

hatarozati javaslatot

Az Igazgat6tanaes keri a KozgyUlest, hogy hozzon dontest a szekhelyvaltoztatasr61. Az Igazgat6tanaes
keri a KozgyUlest, hogy az alabbi felmerUlt lehetosegek kbztil valassza ki a tarsasag szekhelyet:
a. a Tarsasag szekhelye: 1027 Budapest, Tolgyfa utea 28.
b. a Tarsasag szekhelye: 1074. Budapest, Dohany u. 12-14.
e. a Tarsasag szekhelye: 1084 Budapest Rak6ezi ter 6. V. em.
Ezt kovetoen a KozgyUles meghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban.

• A Kozgy(iles egyhangLI dontessel, 153.191 igen szavazattal
szekhelyet a 1074. Budapest,
jogcfmen fog igenybe venni.

•

Dohany

ugy dont, hogy a Tarsasag a
u. 12-14. sz. ala helyezi at, amely ingatlant berlet

A Kozgyiiles egyhangLI dontessel, 153.191 igen szavazattal ugy dont, hogy a Tarsasag
Alapszabalyat
a jelen Kozgyulesen meghozott dontesekhez
igazitja es elfogadja a
Tarsasag Alapszabalyanak
jelen Kozgyiilesen
elfogadott valamennyi
vaitoztatasnak
megfelelo modositasat.

A levezeto elnok ezt kovetoen, a napirendi pont targyalasanak befejezesere
berekesztette.

tekintettel a Kozgyiilest

c

BELTA.V Kft.
jegyzokonyv hitelesito
kepviseli: dr. Gaesi Mihaly
Beltiiv Kft.

OIdes;)a) dd;.£~~~
;t~vazatszamlaI6k

1084 Bp., Rak6czi tar 6. 511.
Tel.: 210-2117
Ad6szam: 13090599-242
Cegj.sz.: 01-09-718274

3

