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A NORDTELEKOM Titvkozlesi Szolgaltat6 Nyilvanosan Milkod6 Reszvenytarsasag (1074 Budapest, Dohany
utea 12-14.) Igazgatotanaesa ezuton ertesfti a tisztelt reszvenyeseket, hogy a Tarsasag rendkivUli kozgyillest hiv

~ 6ssze.I"

2014. ev februar h6 24. napjan 14:00 Mara.

A kozgyilles megtartasanak helye: a Tarsasag szekhelye (1074 Budapest, Dohany utca 12-14.)
A kozgyilles megtartasanak m6dja: szemeiyes jelenlettel.

A kozgyiiles napirendje:

l. ~z IgazgatOtanacs felhatalmazasa alapt6ke-emelesre
2. Az IgazgatOtanacs felhatalmazasa a Tarsasag reszvetelevel Wrten6 cegalapitashoz, iIIetve tarsasagi
res'zes"e~sze rzes hez
3. Az Igazgat6ta)1acs felhatalmazasa telephely, fi6ktelep letesitesere vonatkozo donteshozatalra
4. Egyebek

ReszveteL kepviselet
A kozgyillesen a reszvenyesek, a Tarsasag tisztsegvisel6i e'sv a meghivottak vesznek reszt. A tulajdonosi
megfeleltetes id6pontja (fordulonap) 2014. ev februar ho 17. napja.
A kozgyillesen a reszvenyesi jogok .gyako-Iasara az a szemely jogosult, akinek nevet a kozgyules kezd6 napjat
"megeI6z6 masodik munkanapon I g,,6rakor a reszvenykonyv tartalmazza. A reszvenykonyv lezarasa nem
korlatozza a ~eszvenykonyvbe bejegyzett szemely jogat reszvenyeinek a reszvenykonyv lezarasat kovet6
atruhazasaban. A reszvenynek a kozgyule~; kezd6 napjat megel6z6 atruhazasa nem zarja ki a reszvenykonyvbe
bejegyzett szemelynek azt a jogar, hogy a kozgyillesen reszt vegyen es az 6t mint reszvenyest megillet6 jogokat
gyakorolj a.
A reszvenyes reszvenyesi jogait kepvisel6 utjan is gyakorolhatja. Egy kepvisel6 t6bb reszvenyest is kepviselhet,
egy reszvenyesnek azonban esak egy kepvisel6je lehet. A kepviseleti meghatalmazas ervenyessege egy
kozgyillesre, vagy meghatarozott id6re, de legfeljebb 12 h6napra sz61.

J ogosultsagok
Minden reszvenyes jogosult a kozgyulesen reszt venni, a Gt.-ben meghatarozott keretek kozoll felvilagosftast
kerni, eszrevetelt es indftvanyt tenni, szavazati joggal rendelkez6 reszveny birtokaban pedig szavazni. A
napirendre ruzott tigyre vonatkoz6an az [gazgat6tanaes minden reszvenyesnek (reszvenyesi kepvisel6nek) a
szUkseges felvilagosftast a napirendi POllt targyalasakor, vagy a kozgyilles napja el6tt legalabb 8 nappal
benyujtott frasbeli kerelmere megadja. Megtagadhatja a felvilagosftast, ha alliispontja szerint az a
reszvenytarsasag Uzleti titkait sertene. Ebben az esetben is kOteles megadni a felvilagosftast, ha erre a kozgyilles
k6telezi. A szavazatok legalabb 1 %-aval ;'endelkez6 reszvenyesek a kozgyilles kezd6napjar legalabb 21 nappal
megel6z6en az ok es eel megjelolesevel :rasban kerhetik az Igazgat6tanaest61, hogy valamely kerdest tilzzon
napirendre, tovabba az egyes napirendi pontokra hatarozati javaslatot terjeszthetnek e16.

Hatarozatkepesseg, megismetelt kozgvules
A kozgyules hatarozatkepes, ha azon a szavazasra jogosfto reszvenyek altai megtestesftett szavazatok t6bb mint
felet kepvisel6 reszvenyes (reszvenyesi '~epviseI6) jelen van. A kozgyules esetleges hatarozatkeptelensege
esetere az Igazgat6tanaes az emiatt megtartand6 masodik kozgyillest valtozatlan helyre es napirenddel 2014.
mareius 7. napjan 14:00 6rara ruzi ki. A megismetelt masodik kozgyil.les az eredeti napirenden szerepl6
Ugyekben a megjelentek szamara tekintet nelkiil hatarozatkepes.

A kozgyulessel kapesolatos informaei6k ~ \vww.beLhu, a www.kozzetetelek.hu illetve www.nordtelekol11.hu
honlapon kerUlnek feltiintetesre a vonatkozo t6rvenyekben es egyeb jogszabalyokban r6gzftett hatarid6kkel.
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