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A NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltat6 Nyilvanosan Miikod6 Reszvenytarsasag (1074 Budapest, Dohany
utea 12-14.) Igazgat6tanaesa ezuton ertesiti a tisztelt reszvenyeseket, hogy a Tarsasag eves rendes kozgyiileset

2013. ev marcius ho 29. napjan 14:00 orara hivja ossze.

A kozgyiiJes megtartasanak helye: a Tarsasag szekhelye (1074 Budapest, Dohany utca 12-14.)

A kozgvfiles napirendje:

1. A IgazgatOtanacs beszamoloja a Tarsasag 2012. evi gazdalkodasarol es a 2012. eyre vonatkozo magyar
szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamolo ismertetese
2. A konyvvizsgalo jelentese a Tarsasag 2012. eyre vonatkozo magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ)
szerinti eves beszamolojanak vizsgalatarol
3. A 2012. evre vonatkozo magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamolo elfogadasa
4. Hatarozat az IgazgatOtamics altai eloterjesztett felelos tarsasagiranyitasi jelentesrol
5. A Tarsasag reszvenyeinek felosztasa kisebb nevertekfi reszvenyekre
6. Alaptoke-emeles uj reszvenyek forgalomba hozatalaval
7. Egyebek
8. A Tarsasag Alapszabaly-mOdositasanak elfogadasa

Reszvetel, kepviselet
A kozgyiilesen a reszvenyesek, a Tarsasag tisztsegvisel6i es a meghivottak vesznek reszt. A tulajdonosi
megfeleltetes id6pontja 2013. ev mareius h6 22. napja.
A kozgyiilesen a reszvenyesi jogok gyakorlasara az a szemely jogosult, akinek nevet a kozgyGles kezd6 napjat
megel6z6 masodik munkanapon 18 6rakor a reszvenykonyv tartalmazza. A reszvenykonyv lezarasa nem
korlatozza a reszvenykonyvbe bejegyzett szemely jogat reszvenyeinek a reszvenykonyv lezarasat kovet6
atruhazasaban. A reszvenynek a kozgyiiles kezd6 napjat megel6z6 atruhazasa nem zarja ki a reszvenykonyvbe
bejegyzett szemelynek azt a jogat, hogy a kozgyiilesen reszt vegyen es az 6t mint reszvenyest megillet6 jogokat
gyakorolja.
A reszvenyes reszvenyei jogait kepvisel6 utjan is gyakorolhatja. Egy kepvisel6 t6bb reszvenyest is kepviselhet,
egy reszvenyesnek azonban csak egy kepvisel6je lehet. A kepviseleti meghatalmazas ervenyessege egy
kozgyGlesre, vagy meghatarozott id6re, de legfeljebb 12 h6napra sz61.

JogosultsagQk
Minden reszvenyes jogosult a kozgyiilesen reszt venni, a Gt.-ben meghatarozotl keretek k6z6tt felvilagosltast
kerni, eszrevetelt es indftvanyt tenni, szavazati joggal rendelkez6 reszveny birtokaban pedig szavazni. A
napirendre tiizott Ugyre vonatkoz6an az Igazgat6tanacs minden reszvenyesnek (reszvenyesi kepvisel6nek) a
szUkseges felvilagositast a napirendi pont targyalasakor, vagy a kozgyiiles napja el6tt legalabb 8 nappal
benyujtott frasbeli kerelmere megadja. Megtagadhatja a felvilagosftast, ha allaspontja szerint az a
reszvenytarsasag Uzleti titkait sertene. Ebben az esetben is koteles megadni a felvilagositast, ha erre a kozgyGles
k6telezi. A szavazatok legalabb 1 %-aval rendelkez6 reszvenyesek a kozgyiiles kezd6napjat legalabb 21 nappal
megel6z6en az ok es eel megjelOlesevel irasban kerhetik az Igazgat6tanaest61, hogy valamely kerdest tilzzon
napirendre, tovabba az egyes napirendi pontokra hatarozati javaslatot terjeszthet e16.

Hatarozatkepesseg, megismetelt kozgyiiles
A kozgyiiles hatarozatkepes, ha azon a szavazasra jogosft6 reszvenyek altai megtestesftett szavazatok t6bb mint
felet kepvisel6 reszvenyes (reszvenyesi kepvisel6) jelen van. A kozgyiiles esetleges hatarozatkeptelensege
esetere az [gazgat6tanaes az emiatt megtartand6 masodik kozgyiilest valtozatlan helyre es napirenddel 2013.
aprilis 9. napjan 14:00 6rara tiizi ki. A megismetelt masodik kozgyiiles az eredeti napirelldell szerepl6 Ugyekben
a megjelentek szamara tekintet nelkUI hatarozatkepes.

A kozgyiilessel kapesolatos infonnaei6k a www.bet.hu, a www.kozzetetelek.hu illetve www.nordtelekoll1.hu
honlapon kerUlnek feltUntetesre a vOllatkoz6 t6rvenyekben es egyeb jogszabalyokban r6gzftelt hatarid6kkel.

NORDTELEKOM Nyrt. Igazgat6tanacsa

http://www.bet.hu,
http://www.kozzetetelek.hu
http://www.nordtelekoll1.hu

