
COAF HU20211005001484 

1 

Meghívó 

 

A NORDTELEKOM Távközlési Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1074 Budapest, 

Dohány utca 20. 4. em.) Igazgatótanácsa ezúton értesíti a tisztelt Részvényeseket, hogy a Társaság 

rendkívüli közgyűlést hív össze 

 

2021. év november hó 8. napján 14:00 órára. 

 

A közgyűlés megtartásának helye:  1074 Budapest, Dohány utca 20. 4. em. és  

Skype: live:.cid.b9fbdcbaa3a0baed 

 

A közgyűlés megtartásának módja: konferencia-közgyűlés a Ptk. 3:280. és 3:281. §-ában és a 3/2021. 

(VI.14.) sz. közgyűlési határozatban1 meghatározott szabályok szerint. 

 

A közgyűlés napirendje: 

 

1. Alaptőke leszállításával kapcsolatos döntések 

2. Egyebek 

 

Az alaptőke-leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatás: 

A Társaság alaptőkéje 515.729.000,- Ft összeggel csökken. Az alaptőke leszállítás oka a jogszabályi 

rendelkezéseknek való megfelelés és veszteségrendezés, a végrehajtásának a módja a részvények névértékének 

csökkentése. A leszállítással érintett részvények: törzsrészvények. 

 

Részvétel, képviselet 

A közgyűlésen a részvényesek, a Társaság tisztségviselői és a meghívottak vesznek részt. A Társaság ezen 

eseményhez a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér, melynek során a KELER Zrt. a saját 

eljárásrendjében foglaltak szerint jár el, mely alapján a tulajdonos megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést 

megelőző 5. tőzsdei nap, azaz 2021. év október hó 29. napja. A közgyűlésen a részvényesi jogok 

gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon 

18 órakor a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe 

 
1 4/2021. (VI.14.) sz. közgyűlési határozat: Konferencia-közgyűlés tartásával kapcsolatos szabályok: 

- a részvényesek azonosítását és a részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközök 

és informatikai alkalmazások:  

a Skype-rendszer mindenkor legfrissebb verziója és az ezt támogató informatikai rendszer, mely mind kép-, mind hangátvitelre alkalmas. 

- a közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonosságának ellenőrzése: 

a konferencia-közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes a közgyűlés napját megelőző napig az info@nordtelekom.hu e-mail címre küldött 

tájékoztatással jelezheti részvételi szándékát a közgyűlésen. Ezen tájékoztatásnak tartalmaznia kell a részvényes nevét, lakcímét, továbbá Skype-

nevét és azonosítóját, melyen a közgyűlés kezdete előtti 45. és 5. perc közötti időintervallumban (Azonosítási időszak) a kibocsátó a 

személyazonossága ellenőrzése céljából eléri. 

Amennyiben az Azonosítási időszakban a részvételi szándékát korábban jelző részvényes az általa megadott Skype-néven, azonosítón nem 

érhető el, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlésen nem kíván résztvenni. 

- a szavazás módja: 

a konferencia-közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik akként, hogy az egyes részvényesek az előterjesztett határozati javaslatra 

egyértelmű igen vagy nem nyilatkozattal szavaznak. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, hogy az előterjesztett határozati javaslattal kapcsolatos 

szavazástól tartózkodnak. 

- a szavazás eredményének hiteles megállapítása: 

az egyes részvényesek által leadott szavazatok összesítését követően megállapításra kerül, hogy az előterjesztett határozati javaslat milyen 

szavazatszámmal került elfogadásra (vagy esetleg elutasításra). 

- a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása:  

a közgyűlés tisztségviselőinek személyére az igazgatótanács elnöke tesz javaslatot, és közgyűlés fogadja el. 

- a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlásának feltételei: 

az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos előterjesztésekkel kapcsolatban a szavazásra bocsátás előtt a részvényes ilyen irányú egyértelmű 

jelzése esetén a felszólamlás lehetőségéről a közgyűlést levezető elnök dönt. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos javaslattételre a Ptk. 

rendelkezései az irányadóak. 

- Amennyiben a konferencia-közgyűlés megnyitását követően bármely részvényes kapcsolata megszakad, illetőleg a kép- és/vagy hangátvitele 

nem folyamatos, úgy kell tekinteni, hogy a közgyűlést elhagyta. 

- A részvényes arra az e-mail címre kap visszaigazolást a leadott szavazatairól, melyről a közgyűlésen való részvételi szándékát jelezte a 

kibocsátónak. 
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bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a 

közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a 

jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. 

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is 

képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviseleti meghatalmazás 

érvényessége egy közgyűlésre, vagy meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól.  

 

Jogosultságok 

Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban meghatározott keretek között 

felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában pedig 

szavazni. A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatótanács minden részvényesnek a 

napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadja, úgy, hogy a részvényes – a közgyűlés napja 

előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére – a szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés 

napja előtt három nappal megkapja. Megtagadhatja a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a 

részvénytársaság üzleti titkait sértené. Ebben az esetben is köteles megadni a felvilágosítást, ha erre a 

közgyűlés kötelezi. Ha a nyilvánosan működő részvénytársaságban együttesen a szavazatok legalább egy 

százalékával rendelkező részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére 

vonatkozó szabályoknak megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi 

ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől 

számított nyolc napon belül közlik az Igazgatótanáccsal, az Igazgatótanács a kiegészített napirendről, a 

részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt 

tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.  

 

Határozatképesség, megismételt közgyűlés 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több 

mint felét képviselő részvényes (részvényesi képviselő) jelen van. A közgyűlés esetleges 

határozatképtelensége esetére az Igazgatótanács az emiatt megtartandó második közgyűlést változatlan 

helyre és napirenddel 2021. év november hó 22. napján 14:00 órára tűzi ki. A megismételt második 

közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 

A megismételt közgyűlés megtartásának is feltétele, hogy az ne ütközzön annak időpontjában hatályos 

jogszabályi rendelkezésbe. 

 

A közgyűléssel kapcsolatos információk a www.bet.hu, a www.kozzetetelek.mnb.hu illetve 

www.nordtelekom.hu honlapon kerülnek feltüntetésre a vonatkozó törvényekben és egyéb jogszabályokban 

rögzített határidőkkel.  

A Társaság Igazgatótanácsa a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket és a határozati 

javaslatokat a mindenkor hatályos jogszabályokban foglalt határidőben közzéteszi a Társaság honlapján 

(www.nordtelekom.hu) és a Magyar Nemzeti Bank közzétételi oldalán (www.kozzetetelek.mnb.hu) és a 

BÉT honlapján (www.bet.hu). 

 

 

 

       a NORDTELEKOM Nyrt. Igazgatótanácsa 
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