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A NORDTELEKOM Tavkozh!si Szolgaltat6 Ny;lvanosan Mtlk/jd5 ReszvenytArsasag (1074 Budapest, Dohany Ulea
12-14.) Igazgat6tanaesa ezuton erteslti a tisztclt reszvenyesekel, hogy a Tarsasag rendkfvllii kozgyGlest tart, mclyet

2016. ev szeptember bo ]6. napon 14:00 {mIra hiv ossze.

A kozgyii1es megtartasanak helye: a Tarsasag szekhclyc (1074 Budapest, DoMny utca 12-14,)
A kozgyuJcs megtartisanak m6dja: szemelyesjeJenletteJ.

A klizgyules napirendje:
1. K6nynizsgalo megv8lasztasa es ezzel osszeruggesben az Alapszabaly m6dositasa
2. Az IgazgatOtanacs beszamo16ja a Tarsasag 2015. tvi gazdalkodasar61 es a 201S. evre vonatkoz61FRS szerinti
konszolidalt eves heszamol6 ismertetese
3. A k6nyvvizsgal6 jelentese a Tarsasag 2015, evre vonatkoz6 WRS szerinti konszolidalt eves heszamol6j{mak
vizsgalatar61
4. A 201S. eyre vonatkoz6 IFRS szerinti konszolidlilt eves beszamol6 elfogadasa
5. Egyebek

ReszveteJ kepviseJet
A kozgyiilesen a reszvenyesek, a Tirsasag tisztsegvise16i es a meghivottak vesznek reszt. A tuJajdonosi megfeJcltetes
id6pontja 2016. ev szeptember h6 9. napja.
A kozgytilesen a reszvenyesi jogok gyakorJasara az a szemely jogosult, akinek nevet a kozgyiiles kezd6 napjat
megel5zo masodik munkanapon 18 6rakor a reszvenykonyv tartalmazza. A reszvenyk6nyv Jen\.rasa nem korJatozza a
reszvenykOnyvbe bejegyzeu szemCly jogat reszvenyeinek a reszvenykonyv le7..aras:\.t kovet5 atruhazasaban. A
reszvenynek a kozgyiiles kezd5 napj:\.t megeloro atruhazasa nem :clrja ki a reszvenykonyvbe bejegyzett szemelynek
azt ajog:\.t, hogy a kOzgyiih!sen reszt vegyen es az 5t mint reszvenyest megil1eto jogokat gyakorolja.
A rcszvenyes TI!szvenyesi jogait kepv;sel5 utjan is gyakorolhatja. Ha a reszvenye;t wbb kcpviseio kcpviscli, cs ezck
egymast61 dlcrOen szavaznak vagy nyilatkoznak. valamennyilik altaI leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat
semmis. A kepviseleti meghatalmazas ervenyessege egy kozgyu1esre, vagy meghalarozott idore, de legfeljebb 12
h6naprasz6!.

Jogosultsagok
Minden reszvenyes jogosult a kozgyiilesen reszt venni, a Pt:k.-ban meghataro"lOtt keretek kozott felvilagositast kerni,
eszreveteJt es indftvanyt tenni, szavazati joggal rendelkezo reszveny birtokiban pedig szavazni. A kozgyii1es
napirendjere tU71:\ttOgyre vonatkoz6an az Igazgat6tanaes minden reszvenyesnek a napircndi pont targyahisahoz a
szlikscges tijekoztatast megadja, ugy, hogy a reszvenyes - a k6zgyiiles napja elatt JegaJabb nyole nappal benyujlott
frasbeli kereJmere - a szlikseges felvilagositast legkesobb a kOzgyii1es napja el5tt harom nappal megkapja.
Megtagadhatja a felvilagosftast, ha allasponlja szerint az a reszvenytarsasag uzJeti titkait sertenC. Ebben az esctbcn is
k6teles megadni a felvilagosititst. ha erre a kozgyii1es k5telezi. Ha a nyilvanosan miikMo reszvenytarsasagban
egyUttesen a szavazatok legalabb egy sz:izaleka.val rendelkero reszvenyesek a napirend kiegeszitesere vonatkoz6 - a
napirend reszletezcttsegere vonatkoz6 szabaJyoknak megfeleli) - javasJatot vagy a napirenden szereplo vagy arra
felveendo napirendi ponttal kapcsoJatos hatArozattervezetet a kozgyuJes osszchivasar61 s2616 hirdetrneny
megjelenesetol s:clmitott nyole napon belUJ k6zlik az Igazgat6tanaccsaJ, az Jgazgat6tanaes a kiegeszitett napirendrol, a
reszvenyesek altaI e16terjesztett hatar07.attervezetekr61 a javaslat vele val6 kozleset kovet5en hirdetmenyt tesz kOzze.
A hirdctmcnyben megje10lt kerdest napirendre tiizottnek kell tekinteni.

Hatarozatkeoesseg megismcte1t kozgyules
A kozgyiiles hatarozatkepes, ha azon a szavazasra jogoslt6 reszvenyek altai megtestcsitt..1t szavazatok 15bb mint felet
kepvisel0 reszvenyes (reszvenyesi kepviselo) jelen van. A kozgyiiles esetleges hatarozatkeptelensege esetere az
19azgat6tanacs az emiatt megtartand6 masodik k5zgyiilest viltozatlan helyrc es napirendde1 2016. cv szcptembcr h6
28. napjan 14:00 6rara tl1zi ki. A megismCielt masodik k6zgyu]es az eredeti napirenden szcrep15 lIgyekben a
megjelentek szamara tekintet nelkUl hatarozatkepes.

A kozgyiilesscl kapcsolatos informaei6k a www.bet.hu, a www.kozzctclclek.hu il1etvc www.nordtclekom.hu honJapon
kerillnek feltontetesre a vonatkoz6 Wrvenyekben es egyeb jogszabfUyokban r6gzltett hatirid5kkel. A
hatarozattervezetek es a kOzgyiiles cle terjesztend6 dolrumentumok eredeti es teljes lerjedelmtl sz5vege eh~rhet6 a
Tirsasagszekhelyen.

NORDTELEKOM Nyrt. Igazgat6tanaesa
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