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A NORDTELEKOYl TavkOzil!si Szolgaltato Nyilvanosan M(ikOdO Reszvenytarsasag (1074 Budapest, Dohany utea
12-14.) Igazgat6tanaesa ezuton ertesiti a tisztelt reszvenyeseket. hogy a Tarsasag eves rendes kOzgyCileset

1016. h aprilis b619. napjaD 14;00 6rlira hivja Ossze.

A kOzgyUies megtartAsanak helye; a Tarsasag szekhelye (1074 Budapest, Dohany utca 11-14.)
A ktilgyUles megtartasanak m6dja: slem61yesjelenlenel.

A kfizgvulis napirendje;
I. K6nyvvizsgalo megvalasZhha H ezzel osszcfiiggesben az Alapszabaly modositasa
1. Az Igazgatotanacs beszamol6ja a TaNiasag lOIS. evl gazdalkodaslr61 H It 2015. hre vooatkozo magyar
szimviteli szabl'ilyok (MSZSZ) szerinti eves beszamol6 ismertetese
3. A kijoyvvu.sgal6 jelentese a TArsasfig lOIS. eyre vonatkoz6 magyar szfimviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti
eves heszamolojAnak vizsgalaUr61
4. A 2015. hre vonatkoz6 magyar sziimviteli szabalyok (MSZSZ) surinti eves beszamol6 elfogadasa
5. lIatarozat az Igazgat6tanacs altai eltiterjeszten feJel6s tarsasAgiranyitfisi jelenthr61
6. Egyebek

Reszvelel k¢Pviselel
A kijzgyiUesen a reszvenyesek, a TJirsasag lisnsegvisel6i es a meghivonak ves.znek reszt. A lulajdonosi megfeleiEeles
id6ponlja 2016. cv Aprilis h6 22. napja.
A kOzgyulesen a rtszv~nyesi jogok gyakorlasara az 3 szemety jogosult, akinek nevet a kOzgyiUes kezd6 napjlil
megel6z& ffiasodik munkanapon 18 6rakor a reszvenykBnyv tartalmazza. A reszvenykOnyv lezarasa nem korhitozza a
reszvenykOnyvbe bejegyzeu szemely jogal reszvenyeinek a reszvenykOnyv lezanisat kOvetO atmhazasaban. A
reszvenynek a kBzgyfiJes kezd6 napjat megeiOzO Mmhazasa nem zarja ki a n!szvenykOnyvbc bejegyzeu szemelynck
azt ajogat, hogy a kBzgyiilesen reszt vegyen es az 15tminI r~szvenyest megi11eto jogokat gyakorolja.
A reszvenyes reszvenycsi jogait kepvisei3 utjan is gyakorolhalja. Ha a rcszvenyest tObb kepvisel6 kepviseli, es ezek
egymast61 elter5en szavaznak vagy nyilatkoznak, valamcnnyiUk altai leadott szavazat. illctvc megtett nyilatkozal
semmis. A kcpviseieli meghatalmazas ervenyessege cgy kozgyUJesre. vagy meghatlirozott id6re, de legfeljebb 12
h6naprasz61.

JogosultsAgok
Minden reszvenyes jogosult a kOzgyOlesen reszt vcnni. a Pllc-ban meghatarozott kerelck kOzOtt felvilagosttast kemi,
eszrcveteJt es inditv{myt (cnni, sZ3vazati joggal rendelkezo reszveny birtokAban pedig szavazni. A kMgyilles
napirendjere tiizOtt Ugyre vona\koz6an az Igazgat61amics minden reszvenyesnek a napirencli pont targyalasahoz a
szUkseges tajekoztatasl megadja. uS)'. hogy a reszvenyes - a kOzgyiiles napja elon IcgalAbb nyole nappal benyujtotl
irasheli kerelmere - a sZUkseges fcivilagositiLsl legkesObb a ktlzgyiiles napja ell'l11 harom nappal megkapja.
Mcgtagadhatja a felvilAgosit6st, ha allasponua szerint az a reszvenytarsasag ilzleti tilkait sertene. Ebben az esetben is
kOteles mcgadni a felvihlgosftAst, ha erre a kOzgyUles kOlelezi. Ha a nyilvanosan miikM6 reszvenytarsasagban
egyUtlesen a szavazatok legal6bb egy sz:iz.a!ekaval rendelkezO reszvenyesek a napirend kiegeszitescre vonatkoz6 - a
napirend reszletezclIsegert vonalkozo szabalyoknak megfelel6 - javaslalol vagy a napirenden szerepl6 vagy arra
felvcendo napirendi ponnal kapcsolalos hatarozallervczetet a kOzgyiUes osszehivasar61 sz610 himctmeny
megjeienesCtol stiunitort nyole napon belul kOzlik az Igazgal6lanAccsal, az Igazgal61anacs a kiegeszilell napirendr61, a
reszvenyesck Alta! ellllerjesztett hatarozaltervezelekr61 a javaslat vele val6 kOzlesel kOvelOen hirdetmenyt tesz Kozze.
A hirdetmenyben megjeltllt kerd~st napirendre ttlzOttnek keli tekinteni.

Hatarozalkepcsseg megismetelt kOzgyiiles
A kOzgyfilcs hatArozatkepes, ha azon a szavazasra jogosit6 reszvenyek altaI megtestesftett szavazatok IObb mint felel
kepviselo reszvcnyes (reszvenyesi kepvisel6) jelen van. A kOzgyiiles esetleges hatarozatkepteJensege esetere az
Igazgat61anacs az emiart megtartand6 mflsodik kBzgyiilest valtozatlan hclyre es napircnddel 2016. ev majus h6 il.
napja.n 14:00 6rara lfizi ki. A megismelell masodik kOzgyiiles az eredeti napirenden szereplO Ugyekben a megjelentek
szli.mara lekintet neJkUl halaro7.atl<epes.

A kOzgytl!esseJ kapcsolalos informaci6k a www.bet.hu a www.kozzctelelek.hu iIletve www.nordtelc-kom.hu honlapon
keri.llnek feitiintClesre a vonatkoz6 tfirvcnyekben es egyeb jogszabalyokban rtigz.iteU halaridOkkel. A
hatarozattcrvezetek ts a kOzgyules elt terjesztend6 dokumentumok eredeti es tdjes lerjedelmii szllvege e16rhcto a
Tarsasag szekhelyen.

1)l?RDTELEKOM Nyrt. ~16lanacsa~ff'v'--'.. ~~.~ "

http://www.bet.hu
http://www.kozzctelelek.hu
http://www.nordtelc-kom.hu

