KOZGYULESIJEGYZOKONYV
amely keszult a NORDTELEKOM
Tavkozlcsi Szolgaltal6 Nyilvanosan Miiktklo Reszvenytarsasag
(Cg.
01.10-046480, szekhely: 1074 Budapest, Dohany utea 12-14.) 2016. CVokt6ber h6 28. napjan 14:00 orakor a
Tarsasag szekheiyen tartOti rendkivUli kozgyGlesr51.
Jelen vannak:
- ajclen jegyz6k6nyvh6z csatoltjelenleti iv szerint a Tarsasag reszvenyesei, illetve kepviscloik,
- Dr. Gacsi Mihaly Mcdard, az Igazgatotamics elnoke,
- F61desi Ge7-3, Igazgat6tanacsi tag.
- Cs.A.Cs Konyvvi:t.Sgal6 tis Informatikai Szolgaltat6 In. reszerol Kendra Agnes meghivott,
- Nagy Erzsebet, meghivou,
- dr. Sugar Inez, meghivott.
A KozgyUlesl megnyitja Dr. Gilesi Mihaly Mcdard. az Igazgat6tamics elnoke.
A NORDTELEKOM Nyn. a tulajdonaban al10 433800 darab sajat reszvcny alapjan szavazati jogot nem
gyakorolhat, ezen reszvenyck a hat.irozatkepesseg mcgallapit:isanal nem kerillnek figyelembevetelre.
Dr. Gacsi Mihaly Medard a jelen jegyzokonyvhoz csatolt jelenleti iv alapjan megallapitja, hogy a mcgjelent
reszvcnyesek (BELTAV Kft.) 34048609 szavazatot kepviselnek, mely a Icadhat6 szavazatok 70,82 %-a, igy
a kozgyules hatarozatkepes.
(A megjelent rcszvenyesek szavazatai altai kepviselt alaptoke-n!szesedes 6sszesen: 70,74 %.)
Dr. Gacsi Mihaly Mcdard ugy nyilatkozik, hogy a K6zgyiiles egyetertcse es levezeto cln6knek t6rten6
megvalasztasa esetcn vallalja a K6zgyiilest levezeto eln6k feladatainak. ellatasat.

Dr. Gacsi Mihaly Medard Icvezeto clnak t:ijekozt"atja a K6zgyiilest, hogy az i.i\esrOI irasos jegyzokonyv
keszill, amely a n.rsasag szekhelyen megtekintheto, valamint kozzetetelre kerOI a Budapesti Ertekto7.sde.
valamint a Tarsasag honlapjan, tovabba a www.kozzetetelek.hu oldalon.
A K6zgyiilesen torten6 d6nteshozatalhoz
szOkseges irasos anyagok es el6terjesztcsek a K6zgyl1les
helyszinen kioszulsra kerOltek.
Dr. Gacsi Mihilly Medard levezet6 eln6kjegyz6konyvvezetonek
dr. Sugar Inezt, ajegyz6k6nyv hitclcsitcscrc
a BELTAV Kft. reszvenyes kepvisel6jet tov!ibba szavazatszamlal6nak Foldesi Geza igazgat6ta1l8csi lagm es
Nagy Erzsebctetjavasolja.

Dr. Gaesi Mihaly Medard tajekoztatja a Kozgy11lcst. hog)' a jelen kozgyulesen megtargyaland6 napirendi
pontok megegyeznek a kozgyulesi meghiv6ban szereplo, ahibbi napirendi pontokkal:
I. Konyvvizsga16 megvalasztasa cs czzelosszefLiggcsbcn az Alapszabaly mooositaslJ
2. Az Igazgat6tanaes beszamol6ja a Tarsasag 2014. cvi gazdalkodasar61 es a 2014. eyre vonatkozo IFKS
szerinti konszolidalt eves beszamo16 ismertetese
3. A k6nyvvizsgal6 jelentese a Tarsasag 2014. eyre vonatkoz6 WRS szerinti konszoJidalt eves
beszamol6janak vizsgalatar61

4. A 20 14. eYre vonatkoz6 rFRS szennti konszolidalt eves beszamolo elfogadasa
5. Az Igazgat6tanacs beszamol6ja a Tarsasag 2015. evi gazdalkodasar61 es a 2015. eyre vonatkozo IFRS
s7.erinti konszolidalt eves beszamolo ismertetese
6. A k6nyvvizsgal6 jelentese a Tarsasag 2015. eyre vonatkoz6 IFRS szerinti konszolidalt eves
beszamolojanak vizsgalarnr61
7. A 2015. eyre vonatkoz61FRS szerinti konszolidaJt eves bes7.amolo elfogadasa
8. Egycbck
Dr. Gacsi Mihaly Medard tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy a napirendi pontokra vonatkoz6 hatarozati
javaslatok jelcn K6zgyiilest megcl6z6en k6zzetetelre kerUltek a Budapesti Ertekt6zsde es a Ta.rsasag
honlapjan, tovabba a www.kozzctetelek.huoldalon.
Ezt kovclocn a KozgyuUis egyhangu dontessel, 34048609 db igcn szavazattal (ruely szavazatok altai
kcpviselt alapt6ke-reszcsedes
merteke 70,74 %), 0 db ellenszavazattal
cs 0 db szavazastol
tartozkodassal meghozza az ahibbi bahirozatot:
3/2016. (X.28.) sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyUlcs napinmdi pontjai:
I. Kiinyvvizsgalo megvalasztasa cs ezzel osszefiiggesben az AlapszabaJy modositasa
2. Az Igazgat6tanacs
beszamol6ja a Tarsasag 201.4. cvi gazdalkodasar61 Cs a 2014. eyre vonatkoz6
IFRS sZl'rinti konszolidalt eves bes7..amol6 ismertetese
3. A konyvvi7.sgal6 jelentese a Tarsasag 2014. e\'re vonatkoz6 fFRS szerinti konszolidalt eves
beszamolojanllk vizsgalatarol
4. A 20J4. evre vonatkoz6lFRS
szcrinti konszolidalt eves beS7.amolo elfogadasa
5. Az Iga7.gatotanacs beszamoloja a Tarsasag 2015. evi gazdalkodasarol
es a 2015. evre vonatkozo
rrns szerinti konszolidalt eves beszamol6 ismertetese
6. A kooyvvizsgal6 jelentesc a T:irsasag 2015. eyre vonatkozo [FRS szerinti konszolid:ilt eves
bes:t.amoI6janak vizsgalatarol
7. A 2015. eyre vonatkozo rFRS szerinti konszolidalt eves beszamol6 elfogadasa
8. Egyebek
A K6zgyiiles ezt k6velQell - a kozzcten eloterjeszlcsck
napircndi ponlok targyaban torteno donteshozatalt.

es hatarozati javaslatok

alapjan - megkezdi a

I. napirendi pont - K6nyvvizsgal6 megvalasztasa es ezzel osszefLiggesbcn az Alapszabalv m6dositasa
A kozzetett hatarozali javaslat:
I\z Audit Bizottsag es az Igazgat6tanacs javasolja,
hogy a Tarsasag k6nyvviz.sgaI6jw13k a Cs.A.Cs
K6nyvvizsgal6 es Informatikai Szolga1tat6 Zn.-t (Cg.04-1 0-00 1631: szekhcly: 5600 Bekcsesaba, Mogyor6
utea 22.; Ad6szama: 25572760-2-04:
kamarai nyilvantanasi
sum:
002653), a konyvviz.sgaJatcrt
szemelychen is felel6s szemelynek Kendra Agnest (regiS7..rnlcios szam: 007024; lFRS nyilvantartasi sum:
lFRSOOOI82; lakcim:5600 Bekescsaba, Gyoni Geza u. utea 11.11117.; szul.: Bekescsaba, 1974.09.10.)
valass7..a meg a kozgyules 2016. ev okt6bcr hO 28. napjatol lev idotartamra - 2017. oktober 28-ig - az
alabbi dijazass..1l: 500.000,- Ft + AFA a 2014. es 2015. lizleti evekre vonatkozo IFRS szcrinti
konyvvizsgalalra. Az Audit Bizonsag es az Igazgatotanacs javasolja tovabbci az Alapszabaly czzel
osszefUgg6 m6dositasat.
A konyvvizsgal6nak
felkert tarsasag reszerol jelenlcv6. a konyvvizsgalalcrt
szemelyben is felelos
kBnyvvizsgal6 - Kendra Agnes - akkcnt nyilatkozik, hogy a k6nyvvizsga16i tisztscget a fentiek szcrinr
elfogadja, lakcime 5600 Bckescsaba, SzabO Dez.sOutea 37.
Ezt ki,velocn a Kozgyules egyhangu dontessel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok altai
kelJViselt alapt6ke-rcszcsedCs
merteke 70,74 %). 0 db cllcnszavazattal
es 0 db szavazast61
tartozkodassal me .hona az alabbi hatarozatot:
4/2016. (X.28.) 51:. kozgyulesi bat:irozat
A Tarsltsag ktinyvvi7..sgaloja a Cs.A.Cs Kouyvvizsgal6 es Infnrmatikai Smlgaltato Zrt. (Cg.04-10001631; sl'.ekhcly: 5600 Rekescsaba,
Mogyor6 utca 22.; Ad6s7..ama: 25572760-2-04;
kamarai
n ilvantartasi
sz'am: 002653 , a kOD izs alatert szemeI eben is felelDs szemel Kendra A Des

(regisztraci6s szam: 007024; lFRS nyilvantartasi szam: IFRSOOOI82; lakcim:5600 Bekescsaba.
Szab6 Dczso utca 37.j sztil.: Bekescsaba, 1974.09.10.) 2016. ev okt6ber ho 28. napjatol 1 ev
idotartamra - 2017. okt6ber 28-ig - az alabbi dijazassal: 500.000.- Ft + AFA a 2014. es 2015. iizleti
evekre vooatkoz6 IFRS szerioti konyvvizsgalatra. A Tarsasag Alapszabalyat cRock megfelelOen
m6dosit·a.
2. oapirendi poot - Az 19azgat6tanacs beszamol6ja a Tarsasag 2014. evi gazdalkodasarol
yonatkozO 'FRS szerinti konszolidaJt eyeS beszamol6 ismertetese

es a 2014. eyre

A k6zzetett hatarozati javaslat
A Nordtelekom Nyrt. igazgat6tanacsajavasolja.,
hogy a K6zgyiiJes az Igazgat6tamics 2014.lizleti cvrol sz616
jelenteset es az IFRS szerinti konszolida1t eves beszarno16jat togadja cl az alabbiak alapjan.
2014 evi konszolidalt IFRS-hez adatok:
Eszkoz oldalhoz:
Penzeszk6z6k es cgyenertekesek: 4 385 e Ft
K6vetelescklvevo: 99071 e Ft
Forras oldalhoz:
R6vid lejaralu k6telezetlseglSzallit6k: 60440 e Ft
Hosszu lejaratll k6telezettseg es hatrasoroit k6lelezettseg: 38 204 e Ft
Eredmenylevezeteshez:
Ertekesftes arbevetele: 81.810 e Ft
Szemelyi jellegu raf: 3.555 e Ft
2014 evi egyedi IFRS-hez adatok:
Eszk6z oldalhoz:
Penzeszk6zok es egyenertekesek: 4.361 e Ft
Koveteiesek/yevo:99 071 e Ft
Forras oldalhoz:
R6vid lejaratll kotelezettsegfSzallit6k: 60430 e Ft
Hosszu lejaratu k6telezettseg es hatrasorolt k6telezettseg: 0 eFt. Dr. Gacsi Mihaly Medard eloadja, hogy
ezen adat a k6nyvvizsgal6ijelentes eredmenyekent az alabbira m6dosult: 38204 e Ft.
Eredmenylevezeteshez:
Ertckesites arbevetele: 81.810 e Ft
Szemelyijellegii nif: 3.555 eFt
Az Igazgat6tanacs javasolja., hogy a k6zgyiiles a 2014. eyre vonalkoz6 magyar szamviteli
szerinti eves beszamolot megerositoleg hagyjaj6va.
Az Igazgat6tanacs javasolja a Tarsasag ad6zott eredmenyenek ercdmcnytartalekba
osztalekfizetesere ne keriilj6n sor.

standard-ck

helyezeset, es azt, hogy

Ezt kovetoen a Kozgyiiles egyhangu dontcssel, 34048609 db igen szavazattal (mely szavazatok altai
kepviselt alaptoke-reszesedes
merh!ke 70.74 %), 0 db ellensz:tvazattal es 0 db szavazastol
tarto:.t:kodassal meghozza az alabbi hatarozatot:
5/2016. (X.28.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyules az Igazgatotamics 2014. iizleti evrOl s7:616jelentcsct es az IFRS szerinti kODszolidalt
eves beszamolojat elfogadja.
(Fobb adatok:
2014 evi konszolidalt lFRS-hez adatok:
Eszkoz oldalhoz:
Penzeszk6zok es cgyencrtekesek: 4 385 c Ft
Kovctcleseklvevo: 99 071 eFt
Forras oldalhoz:
R6vid Icjararu k6telezettseglSzallft6k: 60440 e rt
Hosszu lejaratu kotelezettseg es hatrasorolt k6telezettseg: 38 204 e Ft
Eredmenylevezeteshez:
Ertekesftes arbevetcle: 81.810 e Ft
Szemel i' ellegu raf: 3.555 e Ft

2014 evi egyedi IFRS-hcz adalok:
Eszkoz oldalhoz:
penzcsz.k6z6k es egyenertekesck: 4.361 e Ft
Kovetdesek/vev6:99 071 e Ft
Fomis oldalhoz:
Rovid lejararu k6telezettseglSzallit6k: 60 430 c Ft
Hosszu lejararu kotelezettscg es hatrasorolt kotclczcttseg: 38 204 e Ft
Eredmcnylevezeteshez:
Ertekesites arbcvetele: 81.810 e Ft
Szemelyi jelJegu rar: 3.555 c Ft )
A kozgyules a 20J4. evre vonatkozo
megerositOieg jovlihagyja.

magyar

szamviteli

A Tarsasae: adozott crcdmcllvet eredmenvtartalekba

staodard-ek

szerinti

eves bcszamolot

helvezi, es osztah~kfizetesere nem keriil sur.

napirendi pont - A kBnvvvi7..sgal6 jelentese a Tarsasag 2014. evre vonatkQz6 IFRS szerinti konszolidah
eves beszamol6janak vizsgalalar61
3.

Kozzctcu hatarozati javaslat:
Nordtclckom Nyrt. Igazgatotami:csa javasolja. hogy a K6zgyfiles a Tiirsasag konyvvizsgal6janak
uzleti evrol sz6J6 JrRS szerimi konszolidalt jelenteset fogadja cl.

A

2014.

Ezt kovctoen a Kozgyules cgyhangii donh':ssel, 34048609 db igen szavazatlal (mely szavazatok :llhll
kcpviselt alaptoke-rcszcscdes
mertekc 70,74 lYo), 0 db cllenszavazattal
es n db szavazast61
tart6zkodassal me hozza az abibbi hatarozatot:
6/2016. (X.28.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles a Tarsasag konyvvizsgal6janak 2014. iizleti evrol sz616 lFRS szerinti kODszolidall
·t!lenteset elfooad ·11.
4. napirendi pont - A 2014. evre vonatkoz6 IFRS s7.crinti konszolidalt eves beszamol6 clfogadasa
Ki;zzetett hatarozati javaslat:
A Nordtelckom Nyrt. Igazgat6tanacsa javasolja, hogy a Kozgyiiles a Tarsasag 2014. lizleti cvre vonatkoz6
IFRS szerinti konszolidalt eves beszamol6jat fogadja el.
Ezt kovetoen a Kozgyules egyhangu dontesscl, 34048609 db igen szavazaual (mely szavazatok altai
kepviselt alaptoke-reszcsedes
merteke 70,74 0/0). 0 db ellenszavazattal
es 0 db szavlu.:ast()1
tartozkodassal m h07.Zaaz ala.bbi hatarozatot:
7/2016. (X.28.) sz. kozgyUlesi halarozat
A KozgyUles a Tarsasag 2014. iizleti evre vonatkozO IFRS szerinti konszolidah eves bes7.l1mol6jat
elfo ad·a.
5. napirendi pont - Az Ignzgat6tanacs beszamol6ja a Tarsasag 2015. evi gazdl'llkndasar61 es a 2015. eYre
vonatkoz6 [FRS szcrinti konszolid<ilt eves beszamo16 ismcrtct6sc
A k6zzelett hatarozati javaslat:
A Nordtelekom Nyrt.lgazgalotanacsajavasolja,
hogy a KOzgyillcs az igazgal61anacs 2015. iizleti evrol s.oo16
jelenteset es a7.:IFRS szerinti konszolidalt eves bes7..amol6jat fogadja cI az alabbiak alapjan.
2015 evi konszolidaJt lFRS-hez adalok:
Eszkoz oldalhoz:
Penzeszkozok es cgyenel1ekesek: 1 833 e Ft
Kovetel6scklvevo:84 510 e FI
Forras oldalhoz:
Rovid lejaralU kotelezettscglSzallit6k: III 424 e FI Dr. Gacsi Mihaly Med,'trd eJoadja, hogy ezen adal a
k6nyvvizsgal6i jelentes eredmcnyekent az a1abbira m6dosult: 111423 eFt.
Hosszu lejaratu k6telezettseg es harrasoro1t kotclczettseg: 0 e PI

Erednu!nylevezeteshcz:
Ertekesites arbevetele: 68.854 e Ft
Szemelyijellegu nif: 5.785 e Ft
2015 evi egyedi lFRS-hez adatok:
Eszk6z oldalhoz:
Pcnzeszk6z6k cs egyenertekesek: I 833 e Ft
Koveteleseklvev6:84 510 e Ft
Fornis oldalhoz:
Rovid lejaratu k6telezeuseglSzallit6k: III 414 e Ft
Hosszu lejararu k6telezenseg 65 hatrasorolt kotelezettseg: 0 e Ft
Eredmcnylevezeteshez:
Erh~kesites arbevetele: 68.854 e Ft
Szemelyi jcllegu r<lf:5.785 eFt
Az elotcrjesztett adatok a k6nyvvizsgal6 nyilatkozata alapjan a K6zgyulesig m6dosulhatnak.
Az Igazgat6tam'ics javasolja, hogy a k6zgyiiles a 2015. eYre vonatkoz6 magyar szamviteli
szerinti eves beszamol6t megcrositoleg hagyjaj6va.
A7 Igazgat6tanacs javasolja a Tarsasag ad6zolt t':redmenyenek ercdmenytartalekba
osztalekfizctcserc ne kertiljon sor.

standard-ek

helyezesct. es aZ1. hogy

Ezt kovctoen a Kozgyiiles egyhangu dontesscl, 34048609 db igen szavazattal (mely SzaV37..atokaltai
kepviselt alaptoke-reszesedcs
merteke 70,74 %), 0 db ellenszavazattaJ es 0 db szavazast61
tart6zkodassal mCl!hOn9 az alabbi hatarozatot:
8/2016. (X.28.) sz. kozgyGlesi hatarozat
A Kozgyiiles az Igazgat6tanacs 2015. ilzlcti cvrol 5z616jelenteset cs az •.FRS szerinti kons7.olidaJt
cves beszamol6jat clfogadja.
(Fobb adatok:
20 t 5 evi konszolida1t tFRS-hcz adalok:
Eszk6z oldalhoz:
Penzeszk6lok cs egyenertekesek: I 833 e Ft
K6veteh::seklvevo:84 SlOe Ft
Forras oldalhoz:
R6vid lejaratu k6tclczeltseglSzallit6k: III 423 e Ft
Hosszu lejaratu kotclezettseg es hatrasorolt k6tclezettseg: 0 e Ft
Eredmenylcvezeh~shez:
Ertekesftes arbevetele: 68.854 e Ft
Szemelyi jellegii raf: 5.785 e Ft
2015 evi egycdi IFRS-hez adatok:
Eszkoz oldalhoz:
Pcnzcszk6z6k es egyencrtekesck: I 833 e Ft
K6veteleseklvevo:84 510 c rt
Forras oldalhoz:
R6vid lejaratu k{)telezenscglSzal1ft6k: III 414 e Ft
Hosszu lejaratu kotelezetteseg cs hlitrasorolt k6telezettseg: 0 e Ft
Ercdmcnylevezeteshez:
Ertckcsftes arbevetele: 68.854 c Ft
Szemelyi jellegG nlf: 5.785 eFt)
A Kozgyiiles a 2015. eyre vonatkoz6
megcrositoleg j6vahagyja.

mag}'ar S7..3nn'iteli standard-ek

A Tarsasag ad6zott ercdmenyet eredmenytartalckba

szcrinli

helyezi, es osztalekfizetescre

eves beszamol6t

nem keriil sor.

6. napirendi pont - A k6nyvvizsmil6 jelentese a Tarsasag 2015. eyre vonatkoz6 IFRS szcrinti konszolidalt
eves beszrunol6janak vizsgalatar61

Kazzetett hatarozati javaslat:
A Nordtelckom Nyrt. Igazgatolanacsa javasolja, hogy a KazgyUles
tizleti evrol sz616 LFRS szerinti konszolidaltjelentcset fogadja el.

a

H.rsasag k6nyvvizsga16janak

2015.

7. napirendi oont: A 2015. evre vonatkoz6 IFRS szcrimi konszolidalt cves besziimol6 cJfogadasa
Kazzetett hatarozati javaslat:
A Nordtelekom Nyrt. Igazgat6tanacsa javasolja, hogy a KazgyiHes
IFRS szerinti konszolidalt eves beszamol6jat fogadja cl.

a

Tarsasag 2015. Uzleti eyre vonatkoz6

Ezt kovct6en a Kozgyules egyhangu dontessel, 34048609 db igco szavazaUal (mely szavazatok li.ltal
kcpvisclt alaptoke-n!szescdes
mertekc 70,74 %), 0 db ellenszavazanal
Cs 0 db szav3zlistol
tartozkodassal me hozza az allihbi hatarozatot:
10/2016. (X.28.) sz. kozgyulesi hatarozat
A Kozgyules a Tarsasag 2015. iizleti eyre vonatkozo rFRS szerinti konszolidalt eves heszamolojal
clfo ad·a.
8. napirendi pont: Egvebek
Egyeb napirendi ponti javaslat nem erkezett.
Budapest, 2016. okt6ber

28.
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Dr. Gacsi Mihaly Medard
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Agnes

meghivott/konyvvizsgal6
Cs.A.Cs Konyvvizsgal6 es Infonnatikai Szolgaltat6 Zrt. reszer61
cs
a konyvvizsgillatert szemclyeben is felel6s szemelykent
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