KOZGyDLtSIJEGyz6KONYV

Amely keszult a NORDTELEKOM
Tavkozlesi Szolgaltat6 Nyilvanosan
Miikodo
Reszvenytarsasag (eg. 01-10-046480, szekhely: 1074 Budapest, Dohany utca 12-14.) 2013.
ev marcius h6 29. napjan 14:00 6rakor a Tarsasag szekhelyen tartott eves rendes
kozgyiilesrol.
Jelen vannak: a jelen jegyz6konyvhoz esatolt jelenleti iv szerint a Tarsasag reszvenyesei.
illetve kepvisel6ik, ajelenleti iv szerinti igazgat6tanacsi tagok, illetve meghivottak.
A Kozgyiilest megnyitja Dr. Gacsi Mihaly, az Igazgat6tanacs elnoke.
A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonaban a1I6 4338 darab sajat reszveny alapjan a Gt. 227. §anak megfelel6en szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen reszvenyek a haUlrozatkepesseg
megalIapftasanal nem kerUlnek figyelembevetelre.
Dr. Gacsi Mihaly a jelen jegyz6konyvhoz esatolt jelenleti iv alapjan megallapitja. hogy - a
NORDTELEKOM Nyrt.-n kivul - a megjelent reszvenyesek (BELTA V Kft., Scandinavian
EQT Invest Limited ) 330049 db tOrzsreszvennyel rendelkeznek, igy az osszes leadhat6
368342 szavazatb61 a megjelent reszvenyesek 330049 szavazatot kepviselnek, amely a
szavazatok 89,60 %-a.
(A megjelent reszvenyesek szavazatai altai kepviselt alapt6ke-reszesedes osszesen: 88,56 %.)
El6z6ek alapjan Dr. Gaesi Mihaly megallapitja, hogy a Kozgyiiles hatarozatkepes,
tekintettel arra, hogy azon a szavazasra jogosit6 reszvenyek altaI megtestesftett szavazatok
t()bb, mint felet kepvisel6 reszvenyes jelen van.
Dr. Gaesi Mihaly ugy nyilatkozik, hogy a Kozgyiiles egyetertese es levezet6 elnoknek torten6
megvaIasztasa eseten vallalja a Kozgyiilest levezet6 einok feladatainak ellatasat.
A Kozgyules ezt kovet6en hatarozatot hoz a Kozgyiilest levezet6 elnok megvaiasztasar61.

----I

r/2013. OII.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kc)zgyiiles levezet6 elnoknek egyhangt'ilag, 330049 igen szavazattal
Gacsi Mihal t, az I az at6tanacs elnoket.

megvalasztja

Dr.

I
I

Dr. Gaesi Mihaly levezet6 elnok tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy az Ulesr61 irasos
jegyz6konyv keszlil, amely a Tarsasag szekhelyen megtekinthct6, valamint kozzetetelre kerUI
a Budapesti Ertekt6zsde, valamint a Tarsasag honiapjan, tovabba a www.kozzetetelek.hu
oJdaJon. A Kozgyiilesen !Orten6 donteshozatalhoz szi.ikseges irasos anyagok es el6terjesztesek
a Kozgyiiles helyszinen kiosztasra keri.iltek.
Dr. Gacsi Mihaly jegyzok?nyvvezetonek dr. Kiss [stvan Andrast nevezi ki, javasolja, hogy
a jegyz6konyvet aBEL TA V Kft. reszvenyes kepvise16je hitelesitse, szavazatszamlal6knak
pedig Foldesi Gezat es Nagy Erzsebetet javasolja.

2/2013. (III.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangiilag, 330049 igen szavazattal Llgy dont, hogy a kozgyGlesi
jegyz6konyvet aBEL TA V Kft. reszvenyes kepvisel6je hitelesitse, szavazatszamlal6knak
pedig egyhangulag, 330049 igen szavazattal megvalasztja Foldesi Gezat es Nagy Erzsebetet,
egyuttal szavazasi m6dkent a nyilt, szavaz6jegy felmutatasaval torten6 szavazast hatarozza
meg.
Dr. Gacsi Mihaly tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy a jelen Kozgyiilesen megtargyaland6
napirendi pontok megegyeznek a kozgyiilesi meghiv6ban szerepl6, alabbi napirendi
pontokkal:
1. A Igazgat6tanacs beszamol6ja a Tarsasag 2012. evi gazdalkodasar61 es a 2012. eyre
vonatkoz6 magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamol6 ismertetese
2. A konyvvizsgal6 jelentese a Tarsasag 2012. eyre vonatkoz6 magyar szamviteli szabalyok
(MSZSZ) szerinti eves beszamo16janak vizsgalatar61
3. A 2012. eyre vonatkoz6 magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamol6
elfogadasa
4. Hatarozat az Igazgat6tanacs altaI el6teljesztett felel6s tarsasagiranyitasi jelentesr61
5. A Tarsasag reszvenyeinek felosztasa kisebb nevertekii reszvenyekre
6. Alapt6ke-emeles uj reszvenyek forgalomba hozatalaval
7. Egyebek
8. A Tarsasag Alapszabaly-m6dositasanak elfogadasa
A 7. Egyebek napirendi pontban targyaland6 kerdesek:
- Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa sajat reszveny megszerzesere
- Az Alapszabaly 11.2., 11.11., 11.20., 12.8., 15.4.3. pontjainak m6dosftasa
Dr. Gacsi Mihaly tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy a napirendi pontokra vonatkoz6 hatarozati
javaslatok jelen KozgyUlest megel6z6en kozzetetelre kerUltek a Budapesti Ertekt6zsde es a
Tarsasag honlapjan, tovabba a www.kozzetetelek.hu oldalon.
3/2013.

CIU.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat

A Kozgyiiles egyhangii dontessel, 330049 igen szavazattal
fentiek szerint el6terjesztett napirendet.

ugy dont, hogy elfogadja a

A Kozgyiiles ezt kovet6en - a kozzetett el6teljesztesek es hatarozati javaslatok
megkezdi a napirendi pontok targyaban torten6 donteshozatalt.

alapjan

1. napirendi pont - A IgazgatOtamics beszamoloja a Tarsasag 2012. eyi gazdalkodasarol
es a 2012. eyre yonatkozo magyar szamyiteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eyeS beszamolo
ismertetese
Dr. Gacsi Mihaly Medard tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy az ele bocsatott jelentesben a
Hosszu lejaratu kotelezettsegek erteke (12780e Ft) elter az el6teljesztesekben
szerepl6
osszegt61 (19020e Ft), mely elteres indoka Rovid lejaratLI kotelezettsegekbe torten6 atsorolas.
14/2013.

(III.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat

2

A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy - a jelen
jegyz6konyvhoz csatolt el6terjesztesnek megfele16en - elfogadja az Igazgat6tamics 2012.
lizleti evr61 sz616 jelenteset es ebben azon javaslatat, miszerint a Tarsasag merleg szerinti
eredmenye tekinteteben a Tarsasag eredmenyet eredmenytartalekba
helyezi, tovabba a
Tarsasag ad6zott eredmenyenek felhasznalasa es osztalek-megallapltas tekinteteben azt, hogy
osztalek nem keriil kifizetesre.
2. napirendi pont - A konyvvizsgalo jelentese a Tarsasag 2012. eyre vonatkozo magyar
szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamolojanak vizsgalatarol
5/2013. CIII.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy elfogadja a
Tarsasag konyvvizsgal6janak 2012. lizleti evr61 sz616 jelenteset.
3. napirendi pont - A 2012. eyre vonatkozo
szerinti eves beszamolo elfogadasa

magyar szamviteli

szabalyok

(MSZSZ)

6/2013. (III.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal
Tarsasa eves beszamo16' at.

ugy dont, hogy elfogadja a

4. napirendi
pont - Hatarozat
tarsasagiranyitasi jelentesrol

altai

az

IgazgatOtanacs

eloterjesztett

felelos

7/2013. CIII.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat

I

A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy elfogadja az
19azgat6tanacs altai el6terjesztett Felel6s Tarsasagiranyftasi Jelentest.
S. napirendi pont - A Tarsasag reszvenyeinek felosztasa kisebb nevertekii reszvenyekre
8/2013. (III.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy 1000,- forintos
nevertekii reszvenyeit kisebb nevertekii reszvenyekre osztja fel az alabbiak szerint:
- a nevertek-valtoztatasra
tekintettel egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616,
demateriaIizaIt tOrzsreszveny helyebe szaz darab 10Ft
nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt tOrzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt torzsreszveny
tulajdonosa szaz darab, 10Ft
nevertekii, nevre sz616, dematerializalt tOrzsreszveny
j6vairasara jogosuJt,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alapt6keje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcsol6d6 mindennemii jogosultsag es kOtelezettseg a
korabbi reszvenyekhez
kapcsol6d6 jogokkal es kotelezettsegekkel
teljes mertekben
megegyezik.

19/2013. (III.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
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A Kozgyiiles egybangu dontessel, 330049 nem szavazattal ugy dont, hogy 1000,- forintos
nevertekii reszvenyeinek kisebb nevertekii reszvenyekre t6rteno alabbi felosztasat elutasitja:
- a nevertek-valtoztatasra
tekintettel egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt
t6rzsreszveny
helyebe otven darab 20 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt t6rzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt torzsreszveny
tulajdonosa otven darab 20 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt
tCirzsreszveny
j6vairasara jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alaptokeje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcsol6d6 mindennemii jogosultsag es kotelezettseg a
korabbi reszvenyekhez
kapcso16d6 jogokkal es kotelezettsegekkel
teljes mertekben
megegyezik.
1012013. CIII.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egybangu dontessel, 330049 nem szavazattal ugy dont, hogy 1000,- forintos
nevertekii reszvenyeinek kisebb nevertekii reszvenyekre t6rteno alabbi felosztasit elutasitja:
- a nevertek-valtoztatasra
tekintettel egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt t6rzsreszveny helyebe negyven darab 25 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt tCirzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt tCirzsreszveny
tulajdonosa negyven darab 25 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt t6rzsreszveny
j6vafnisara jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alaptokeje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcso16d6 mindennemii jogosultsag es kotelezettseg a
korabbi reszvenyekhez
kapcsol6d6 jogokkal es kotelezettsegekkel
teljes mertekben
megegyezik.
1112013. CIIl.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egybangu dontessel, 330049 nem szavazattal ugy dont, hogy 1000,- forintos
nevertekii reszvenyeinek kisebb nevertekii reszvenyekre torteno alabbi felosztasat elutasitja:
- a nevertek-valtoztatasra
tekintettel egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt t6rzsreszveny helyebe huszonot darab 40 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt tCirzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt t6rzsreszveny
tulajdonosa huszonot darab 40 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt t6rzsreszveny
j6vafrasara jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alaptokeje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcsol6d6 mindennemii jogosultsag es kotelezettseg a
korabbi reszvenyekhez
kapcsol6d6 jogokkal es kOtelezettsegekkel
teljes mertekben
me e yezik.
12/2013. CIII.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egybangu dontessel, 330049 oem szavazattal ugy dont, hogy 1000,- forintos
nevertekii reszvenyeinek kisebb nevertekii reszvenyekre t6rteno alabbi felosztasit elutasitja:
- a nevertek-valtoztatasra
tekintettel egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616,
'dematerializalt
tCirzsreszveny helyebe husz darab 50 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt tCirzsreszveny Ie ,
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- igy minden egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt tOrzsreszveny
tulajdonosa otven darab 20 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt tOrzsreszveny
j6vainisara jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alapt6keje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcso16d6 mindennemii jogosultsag es kotelezettseg a
korabbi reszvenyekhez
kapcso16d6 jogokkal es kotelezettsegekkel
teljes mertekben
megegyezik.
13/2013. CIII.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 nem szavazattal ugy dont, hogy 1000,- forintos
nevertekii reszvenyeinek kisebb nevertekii reszvenyekre torten6 alabbi felosztasat elutasitja:
- a nevertek-valtoztatasra
tekintettel egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializaIt tOrzsreszveny helyebe tiz darab 100 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt
torzsreszveny 1ep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt tOrzsreszveny
tulajdonosa tiz darab 100 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt tOrzsreszveny j6vairasara
jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alapt6keje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcso16d6 mindennemii jogosultsag es kotelezettseg a
korabbi reszvenyekhez
kapcso16d6 jogokkal es kotelezettsegekkel
teljes mertekben
me e ezik.
6. napirendi pont - Alapt6ke-emeh~s uj reszvenyek forgalomba hozatalavaI
14/2013. CIII.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy a 11/2011. (1.11.)
sz. kozgyiilesi hatarozat - mellyel a Kozgyiiles az Alapszabaly q) pontja es a Gt. 252. § (1)
bekezdese alapjan felhatalmazast adott az Igazgat6tanacsnak
az alapt6ke legfeljebb
250.000.000,- Ft, azaz Kett6szazotvenmilli6
forint ertekkel, barmely m6don torten6
emelesere a hatarozatt61 szamitott oteves id6tartamra a 6/2011. (1.11.) sz. kozgyiilesi
hatarozattal elfogadott alapt6ke-emelesen feltil -, a Gt. 313. § (5) bekezdesere figyelemmel
kiegeszitesre kertil azzal, hogy a Kozgyiiles felhatalmazza
az Igazgat6tanacsot
a
t6keemelesre vonatkoz6 felhatalmazas id6tartamara a jegyzesi els6bbsegi jog korlatozasara
es kizarasara.
7. napirendi pont - Egyebek napirendi pontban targyaland6 kerdesek:
- Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa sajat reszveny megszerzesere
- Az Alapszabaly 11.2., 11.11., 11.20., 12.8., 15.4.3. pontjainak m6dositasa
15/2013. (III.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy felhatalmazza az
Igazgat6tanacsot a dontest6l szamitott tizennyolc h6napos id6tartamra sz616an sajat reszveny
megszerzesere
es az ehhez kapcsol6d6 kozbens6 merleg elfogadasara,
ha annak
sziiksegessege felmeri.il az alabbiak szerint:
A megszerezhet6 reszvenyek:
- fajtaja: tOrzsreszveny
- neverteke: reszvenyfelosztast mege16z6en - 1000,- Ft nevertekii reszvenyek eseten - 1000,-
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Ft, reszvenyfelosztast
kovetoen a reszveny-felosztasr61
sz616 dontes eredmenyekent
meghatarozott nevertekii
- szama: maximum az alaptoke osszegenek 25 %-at kitevo szamu reszveny
- az ellenertek legalacsonyabb osszege a nevertek minusz 90 szazalek, az ellenertek
legmagasabb osszege a nevertek plusz 90 szazalek.
16/2013. (Il1.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy az Alapszabaly
11.2. pontja az alabbiak szerint m6dosul:
,,11.2. A kozgyiiles kizar61agos hataskorebe tartozik:
a) dontes - ha a Gt. Elteroen nem rendelkezik - az alapszabaly megallapitasar61 es
m6dositasar61
b) dontes a reszvenytarsasag miikodesi formajanak megvaltoztatasar61
c) a reszvenytarsasag atalakulasanak es jogut6d nelkUli megsziinesenek elhatarozasa
d) a Gt. 37. §-aban foglaJt kivetellel az igazgat6tanacs tagjainak es a konyvvizsga16nak a
megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa
e) a szamviteli tOrveny szerinti beszamol6 j6vahagyasa, ideertve az ad6zott eredmeny
felhasznalasra vonatkoz6 don test is
f) dontes - ha a Gt. elteroen nem rendelkezik - osztalekeloleg fizeteserol
g) az egyes reszvenysorozatokhoz
fiizodo jogok megvaltoztatasa,
illetve az egyes
reszvenyfajtak, osztalyok atalakitasa, az ezekhez fiizodo jogok megvaltoztatasa
h) dontes - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - az atvaltoztathat6 vagy jegyzesi jogot
biztosit6 kotveny kibocsatasr61
i) dontes a felelos vallalatiranyitasi jelentes elfogadasar61
j) dontes - ha a Gt. es jelen alapszabaly maskent nem rendelkezik - a sajat reszveny
megszerzeser61,
ideertve
az igazgat6tanacs
sajat reszveny
megszerzesere
val6
felhatalmazasat is.
A Kozgyiiles 2013. marclUS 29-en felhatalmazta a tarsasag Igazgat6tanacsat a dontest61
szamitott tizennyolc h6napos id6tartamra sz616an sajat reszveny megszerzesere es az ehhez
kapcsol6d6 kozbenso merleg elfogadasara szUkseg eseten, az alabbiak szerint. A
megszerezhet6 reszvenyek:
- fajtaja: torzsreszveny
- neverteke: reszvenyfelosztast mege16z6en - 1000,- Ft nevertekii reszvenyek eseten - 1000,Ft, a 2013. marcius 29-i kozgyiiles altai elrendelt reszvenyfelosztast kovet6en 10,- Ft
nevertekii
- szama: maximum az alapt6ke 6sszegenek 25 %-at kitev6 szamu reszveny
- az ellenertek legalacsonyabb 6sszege a nevertek minusz 90 szazalek, az ellenertek I
legmagasabb 6sszege a nevertek plusz 90 szazalek.
k) a tarsasag cegbejegyzeset megel6z6en a tarsasag neveben k6tOtt ugyletek j6vahagyasa,
I) azok az Ugyek, melyeket a tarsasag igazgat6tanacsa a k6zgyiiles ele terjeszt, ftiggetlenUl
att61, hogy a d6ntes meghozatala az alapszabaly szerint mas szerv hatask6rebe tartozik
m) d6ntes - ha a Gt. es jelen alapszabaly 15.1. pontja maskent nem rendelkezik - az alapt6ke
felemeleser61; d6ntes a Gt. 252. (1) bekezdes szerint az igazgat6tanacs felhatalmazasar61 az
alapt6ke felemelesere
n) d6ntes - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - az alaptoke leszallitasar61
0) kotelezo d6ntes a vezet6 tisztsegvisel6k, vezet6 allasu munkavallal6k hosszu tavu
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dfjazasanak es osztOnzesi rendszerenek ininyelveir61, kereteir6l
p) az audit bizottsag tagj ainak megvalasztasar61
q) dontes mindazokban a kerdesekben, melyeket a Gt., vagy a jelen alapszabaly a kozgyules
kizar61agos hataskorebe utal"

1712013. (III. 29 .) sz. kozgyulesi hatarozat
A Kozgyules egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy az Alapszabaly
11.11. pontja az alabbiak szerint m6dosul:
,,11.11. A kozgyules hatarozatkepes, ha azon a szavazasra jogosit6 reszvenyek altaI
megtestesitett szavazatok tObb mint felet kepvisel6 reszvenyes, vagy az alapszabaly 11.12.
pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a kozgyules nem hatarozatkepes, a
megismetelt kozgyules az eredeti napirenden szerepl6 ligyekben a megjelentek szamara
tekintet nelklil hatarozatkepes. A Gt. 234. § (2) bekezdese azzal az elteressel alkalmazand6,
hogy a nem hatarozatkepes es valtozatlan napirenddel osszehivott megismetelt kozgyules
eseten legalabb tiz napnak kell eltelnie a megismetelt kozgyules osszehivasa es a
megismetelt kozgyules id6pontja kozott.
A kozgyules legfeljebb egy alkalommal felfilggeszthet6. Ha a kozgyulest felfilggesztik, azt
30 napon bellil folytatni kell. Ebben az esetben a kozgyules osszehivasara es a kozgyules
tisztsegvisel6inek megvalasztasara vonatkoz6 szabalyokat nem kell alkalmazni. A kozgyulest
csak egy alkalommallehet felfliggeszteni."
18/2013. (IIL29.) sz. kozgyulesi hatarozat
A Kozgyules egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy az Alapszabaly
11.20. pontja az aHibbiak szerint m6dosul:
,,11.20. A kozgyules hatarozatait egyszeru sz6tObbseggei hozza, kiveve a jelen Alapszabaly
11.2. alpontjanak a)-c), g) es n) alpontjaiban meghatarozott kerdeseket, melyekben a
kozgyulesen jelen lev6 reszvenyesek legalabb 3/4-es tObbsegi szavazata eseten szilletik
kozgyulesi hatarozat."
19/2013. CIII.29.) sz. kozgyulesi hatarozat
A Kozgyules egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, bogy az Alapszabaly
12.8. pontja az alcibbiak szerint m6dosul:
" 12.8. Az igazgat6tanacs illese akkor batarozatkepes, ha azon a tagjai kozill legalabb 3 f6
jelen van. Hatarozatait egyszeru sz6tObbseggei hozza, szavazategyen16seg eseten az elnok
szavazata dont."
20/2013. (IIL/9.) sz. kozgyulesi hatarozat
A Kozgyules egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy az Alapszabaly
15.4.3. pontja az alabbiak szerint m6dosul:
,,15.4.3. A kozgyules

az igazgat6tanacs

e16terjeszteser61 koteles

az alapt6ke-emelesre

7

vonatkoz6 kozgyiilesi hatarozat meghozatala elott hatarozni."
A. 15.4.3. alpontb61 tOrlesre keri.il az alabbi rendelkezes:
"A kozgyiiles a jegyzesi elsobbsegi jog kizanisara vonatkoz6 eloterjesztesrol
os sz6tObbseggel hataroz."

8. napirendi pont - A Tarsasag Alapszabaly-modositasanak

legalabb 91 %-

elfogadasa

2112013. (III.29.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 330049 igen szavazattal ugy dont, hogy elfogadja a
Tarsasag Alapszabalyanak
jelen Kozgyiilesen
elfogadott hatarozatoknak
megfelelo
m6dosftasat.

Budapest, 2013. marcius 29.
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