KOZGYULESIJEGYZOKONYV

amely kesztilt a NORDTELEKOM
Tavkozlesi Szolgaitato Nyilvanosan
Miikod6
Reszvenytarsasag (eg. 01-10-046480, 1052 Budapest, Varmegye utea 3-5.) 2011. januar
11. napjan, 10.00 orakor, a tarsasag szekhelyen tartott, rendkiviili Kozgyiileserol.
Jelen vannak: a jelen jegyz6konyvhoz csatolt jelenleti iv szerint a tarsasag reszvenyesei,
illetve kepvisel6ik, az Igazgat6tanaes tagjai, illetve meghfvottak.
A Kozgytilest megnyitja, dr. Gacsi Mihaly, az Igazgat6tanacs elnoke.
Dr. Gaesi Mihaly a jelen jegyz6konyvhoz csatolt jelen\(~ti IV alapjan megallapitja, hogy a
megjelent reszvenyesek 160.058 db tOrzsreszvennyel rendelkeznek, fgy az osszes leadhat6
202.680 szavazatb61 megjelent reszvenyesek 160.058 szavazatot kepviselnek, amely a
szavazatok 78,97 %-anak felel meg.
El6z6ek alapjan dr. Gacsi Mihaly megallapitja, hogy a Kozgytiles hatarozatkepes, tekintettel
arra, hogy azon a szavazasra jogosft6 reszvenyek altai megtestesftett szavazatok tObb, mint a
felet kepvisel6 reszvenyes jelen van.
Dr. Gaesi Mihaly ugy nyilatkozik, hogy a Kozgytiles egyetertese es levezet6 elnoknek tOrten6
megvalasztasa eseten vallalja a Kozgytilest levezet6 elnok feladatainak ellatasat.
A Kozgytilest ezt kovet6en hatarozatot hoz a Kozgytilest levezet6 elnok megvalasztasar61.
112011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A KozgytiIes levezet6 elnoknek egyhangulag,
Gacsi Mihalyt, az Igazgat6tanacs elnoket.

160.058 igen szavazattal

megvalasztja

dr.

Dr. Gaesi Mihaly levezet6 elnok tajekoztatja a Kozgytilest, hogy az Ulesr61 Irasos
jegyz6konyv keszUl, amely a tarsasag szekhelyen megtekinthet6, valamint kozzetetelre keriH
a Budapesti Ertekt6zsde, valamint a tarsasag honlapjan, illetve a www.kozzetetelek.hu
honlapon. A Kozgytilesen
torten6 donteshozatalhoz
szukseges frasos anyagok es
el6teljesztesek a Kozgytiles helyszlnen kiosztasra kerLiitek.
Dr. Gacsi Mihaly jegyz6konyvvezet6nek dr. Majoros Melinda ugyvedet nevezi ki, javasolja,
hogy a jegyz6konyvet a Beltav Kft. reszvenyes kepvisel6je hitelesftse, szavazatszamlal6knak
pedig FOldesi Geza, valamint dr. Sugar Inezt, a tarsasag munkavallal6jat javasolja.
212011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hahirozat
A Kozgytiles egyhangulag, 160.058 igen szavazaUal Llgy dont, hogy a kozgytilesi
jegyz6konyvet a Beltav Kft. reszvenyes kepvisel6je hitelesitse, szavazatszamlal6knak pedig
egyhangulag megvalasztja Foldesi Gezat, valamint dr. Sugar Inezt, egyuttal szavazasi
m6dkent a kezfelemelessel tOrten6 szavazast hatarozza meg.
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Dr. Gacsi Mihaly tajekoztatja a Kozgyu1est, hogy a jelen Kozgyulesen megtargyaland6
napirendi pontok megegyeznek a kozgyulesi meghivoban szerepl6, ahibbi napirendi
pontokkal:
1. Konyvviteli,

szamviteli

kimutatasok,

konyvvizsgal6i

jelentes,

ismertetese
2. Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa sajat reszveny megszerzesere
id6tartamra
3. Alapt6ke-emeles uj reszvenyek forgalomba hozatalaval
4. A Tarsasag szekhelyenek megvaltoztatasa
5. Tisztsegvisel6k valasztasa
6. Alapszabaly-m6dosftas
7. Egyebek
Dr. Oacsi
javaslatok
a tarsasag
napirendi

merlegreszlet

tizennyolc

h6nap

Mihaly tajekoztatja a Kozgyulest an6l is, hogy a napirendekre vonatkoz6 hatarozati
jelen Kozgyulest megel6z6en kozzetetelre kerLiltek a Budapesti Ertekt6zsde, illetve
honlapjan, illetve a www.kozzetetelek.hu oldalon. Ennek alapjan a 7. Egyebek c.
pontban a kovetkezo megtargyaland6 kerdesek szerepelnek:

1. Az Igazgat6tanacs

javasoUa a Tarsasag 2010. evi aprilis 30. napjan tartott kozgyulesen
hozott alabbi hatarozatok hatalyon klvUI helyezeset: 8/2010. (IV.30.) sz. kozgyulesi hatarozat,
12/2010. (IV.30.) sz. kozgyulesi hatarozat.

II. Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy a Kozgyu!es az Alapszabaly 11.2. q) pontja es a Ot. 252.
§ (1) bekezdese alapjan adjon felhatalmazast reszere az alapt6ke legfeljebb 250.000.000.- Ft,
azaz Ketszazotven milli6 forint ertekkel barmely m6don torten6 emelesere oteves id6tartamra
a 3. pontban javasolt alapt6ke-emeles osszegen felUl (mivel a 3. pontban megjelo1t alapt6keemelesr61 a Kozgyules dont 2011. ev januar h6 11. napjan)
III. Az Igazgat6tanacs javasolja az Alapszabaly 11.2. I) pontjanak az al<'ibbiak szerinti
m6dosftasat:
"I) a sajat t6ket meghalad6 merteku minden banki hitelfelvetel, minden egyeb kolcsonfelvetel,
kolcson foly6sltas, visszafizetesi kotelezettseggel jar6 tamogatasi szerz6desek, lizing
kotelezettsegek, banki megbfzas akkreditfv nyitasara, banki megbfzas garancia kibocsatasara,
valt6kibocsatas korebe tartoz6 Ugylet letrehozasahoz, m6dosftasahoz, azzal kapcsolatos
kotelezettsegvallalashoz, jognyilatkozat tetelehez az el6zetes j6vahagyas megadasa"

3/2011. (I. 11.) sz. l\.i)zgyiilesi hatarozat

A Kozgyii!es egyhangu
el6teljesztett napirendet.

dontessel,

160.058 igen szavazattal

elfogadja

a fentiek szerint
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A Kozgyiiles ezt kovetoen, a kozzetett eloterjesztesek es hatarozati
megkezdi a napirendi pontok targyaban tOrten6 donteshozatalt.

javaslatok

alapjftn

1. napirendi pont: konyvviteli, szamviteli kimutatasok ismertetese
A Kozgyiilesen a 4. napirendi pontban torteno alaptoke emelesrol sz616 donteshez kiosztasra
kertil a vonatkoz6 szamviteli tervezet.
2. napirendi pont: Az IgazgatOtanacs felhatalmazasa
tizennyolc h6napos idotartamra

sajat reszveny

megszerzeseJ"e

Az Igazgat6tanacs az Alapszabaly 11. 2. j) pontjanak megfeleloen az alabbi javaslatot teljeszti
a Kozgyiiles ele.
Az Igazgat6tamics javasolja a Kozgyiilesnek, hogy a Kozgyiiles hatalmazza fel az
Igazgat6tanacsot jelen dontestol szamitott tizennyolc h6napos idotartamra sz616an sajat
reszveny megszerzesere,
ha annak sZiiksegessege felmertil, az alabbiak szerint. A
megszerezheto reszvenyek:
- fajtaja: tOrzsreszveny
- szama: maximum 50.000 darab reszveny
- neverteke: 1000,- Ft
- az ellenertek legalacsonyabb osszege a nevertek minusz 25 szazalek, az ellenertek
legmagasabb osszege a nevertek plusz 25 szazalek.

4/2011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal felhatalmazza a tarsasag
Igazgat6tanacsat jelen dontestol szamitott tizennyo1c h6napos idotartamra sz616an sajat
reszveny megszerzesere, sziikseg eseten, az alabbiak szerint. A megszerezheto reszvenyek:
- fajtaja: tOrzsreszveny
- szama: maximum 50.000 darab reszveny
- neverteke: 1000,- Ft
- az ellenertek legalacsonyabb osszege a nevertek minusz 25 szazalek, az ellenertek
legmagasabb osszege a nevertek plusz 25 szazalek.
3. napirendi pont: az Alapszabaly m6dositasa
Az Igazgat6tanacs
m6dositasat:

javasolja

a Kozgyiilesnek

az Alapszabaly

al:ibbi rendelkezeseinek

11. 2. 1) pont m6dositasa az alabbiak szerint:
A kozgyiiles kiz:ir61agos hataskore: ,,1) a sajat toket meghalad6 mertekii minden
banki hitelfelvetel, minden egyeb kolcsonfelvetel, kolcson fol y6sitas, visszafizetesi
kotelezettseggel jar6 tamogatasi szerzodesek, lizing kotelezettsegek, banki megbizas
akkreditiv nyitasara, banki megbizas garancia kibocsatasara, valt6kibocsatas korebe
tartoz6
iigylet
letrehozasahoz,
m6dositasahoz,
azzal
kapcsolatos
kotelezettsegvallalashoz, jognyilatkozat teteIehez az elozetes j6vahagyas megadasa",
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11. 20. pontjat a kovetkezok szerint:
"A kozgyules hatarozatait egyszeru sz6tObbseggei hozza, kiveve a jelen Alapszabaly
11.2. alpontjanak a), b), c), g), es r) alpontjaiban meghatarozott kerdeseket, melyekben
a kozgyulesen jelen levo reszvenyesek legalabb 3/4-es tObbsegi szavazata eseten
szliletik kozgyu!esi hatarozat".
5/2011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyules egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal
tarsasag Alapszabalyat az alabbiak szerint:

ugy dont, hogy m6dosftja a

- modositja az Alapszabaly 11. 2. I) pontjat az eddigi rendelkezesek helyett a kovetkezo
megszovegezesre:
"A kozgyiiles kizar61agos hataskore: "I) a sajat toke! meghalado mertekii minden banki
hitelfelvetel, minden egyeb kolcsonfelvetel, kolcson foly6sltas, visszafizetesi kOtelezettseggel
jar6 tamogatasi szerzodesek, lizing kotelezettsegek, banki megbizas akkreditfv nyitasara,
banki megbfzas garancia kibocsatasara, va1t6kibocsatas korebe tartoz6 ugylet letrehozasahoz,
m6dosltasahoz,
azzal kapcsolatos kotelezettsegvallalashoz,
jognyilatkozat
tetelehez az
elozetes j6vahagyas megadasa",
modositja az Alapszabaly 11. 20. pontjat, melynek kovetkezteben az eddigi 11.20.
pont helyebe a kovetkezo szovegezes lep:
"A kozgyules hatarozatait egyszerii sz6tObbseggei hozza, kiveve a jelen Alapszabaly 11.2.
alpontjanak a), b), c), g), es r) alpontjaiban meghatarozott kerdeseket, melyekben a
kozgyulesen jelen levo reszvenyesek legalabb 3/4-es tObbsegi szavazata eseten sztiletik
kozgyiilesi hatarozat".
4. napirendi

pont: alaptoke-emeles

uj reszvenyek forgalomba

hozatalaval

A 4. napirendi ponthoz kapcso16d6 hatarozati javaslat a kovetkezo volt: "Az Igazgat6tanacs
javasolja a Kozgyiilesnek, hogy az uj reszvenyek forgalomba hozatalaval tOrteno alaptokeemelesre ZARTKORU forgalomba hozatallal kerliljon sor a Tpt. 14. § (1) bekezdesenek b)
pontja alapjan (lejegyzesre 30 nap idotartammal). Javasolja tovabba, hogy az alaptoke-emeles
legkisebb osszege 50.000.000,- Ft, legmagasabb osszege 250.000.000,- milli6 forint. A
kibocsatand6
uj reszvenyek szama legalabb 50.000 es legfeljebb 250.000 darab
dematerializalt m6don el6cillitott torzsreszveny, melyek neverteke es kibocsatasi erteke
1.000,- Ft, bankszamlara tOrteno befizetessel."
Ezt kovetoen a Kozgyiiles a kovetkezo hatarozatot hozta meg.
6/2011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hatarozat

A Kozgyules egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal ugy dont, hogy alaptokeemelest hajt vegre, uj reszvenyek zartkorii forgalomba hozatalaval, a Tpt. 14. § (1)
bekezdesenek b) pontja alapjan (lejegyzesre a mai napt61 6 honapos idotartammal). A
Kozgyiiles ugy dont tovabba, hogy az alaptOke-emeles legkisebb osszege 50.000.000,- Ft,
legmagasabb osszege 250.000.000,- millio forint. A kibocsatand6 uj reszvenyek szama
legalabb 50.000 es legfeljebb 250.000 darab dematerializalt m6don eloallitott tOrzsnSszveny,
melyek neverteke es kibocsatasi erteke 1.000,- Ft, bankszfunlara tOrteno befizetessel.
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5. napirendi pont: a tarsasag szekhelyenek megvaitoztatasa
Az Igazgat6tanacs javasolja a Tarsasag 2010. evi aprilis 30. napjan tartott kozgyulesen hozott
alabbi hatarozatok hatalyon kivtil helyezeset:
812010. (IV.30.) sz. kozgyiilesi hatarozat: "A Kozgyiiles egyhangu dontessel,
182.276 igen szavazattal ugy dont, hogy a tarsasag a szekhelyet a 2161 Csomad,
J6zsef Attila utea 85. sz. ala helyezi at."
12/2010. (IV.30.) sz. kozgyiilesi hatarozat: "A Kozgyiiles egyhangu dontessel,
182.276 igen szavazattal ugy dont, hogy elfogadja a tarsasag Alapszabalyanak jelen
Kozgyiilesen elfogadott valtoztatasoknak megfelelo m6dositasat. "

7/2011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal ugy dont, hogy hatalyon kivtil
helyezi a kovetkezo hatarozatokat:
a 812010. (IV.30.) sz. hatarozatot, mely szerint: "A Kozgyiiles egyhangll dontessel,
182.276 igen szavazattal ugy do nt, hogy a tarsasag a szekhelyet a 2161 Csomad,
J6zsef Attila utea 85. sz. ala helyezi a1.",
es a 12/2010. (IV.30.) sz. kozgyiilesi hatarozatot, mely szerint: "A Kozgyiiles
egyhangli dontessel, 182.276 igen szavazattal ugy dont, hogy elfogadja a tarsasag
Alapszabalyanak
jelen
Kozgyiilesen
elfogadott
valtoztatasoknak
megfelelo
m6dositasat. "
Az Igazgat6tanaes javasolja, hogy a Tarsasag uj szekhelye az alabbi ingatlan legyen: 1084
Budapest, Rak6czi ter 6. szam V. emelet 1. Az ingatlan tulajdonosai az ingatlanra
vonatkoz6an a szekhelyhasznalathoz torteno hozzajarulasukat megadtak.

8/2011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal ugy dont, hogy a tarsag
szekhelyet a 1084 Budapest, Rak6czi ter 6. szam V. emelet 1. sz. ingatlanba helyezi at.

6. napirendi pont: tisztsegviselO valasztasa
A levezeto elnok tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy G6dor Zsolt Igazgat6tanacsi es Audit
Bizottsagi tag Igazgat6tanacsi es Audit Bizottsagi tagsagar61 tOrtent lemondasa kovetkezteben
szuksegesse valt ezen tisztsegekre uj tisztsegviseio vaiasztasa.
Az Igazgat6tanaes Igazgat6tanaesi es Audit Bizottsagi tagnak Miszlai Zoitant (anyja neve:
Berenyi Maria, szuletett Hatvanban, 1963. 01. 28-an, 1151 Budapest, Kovacsi K. ter 4/B. sz.
iakos) javasolta.
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9/2011. (I. 11.) sz. kozgyiiIesi hahirozat
A Kozgyules egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal ugy dont, hogy Igazgat6tanacsi
tagnak Miszlai Zoitant (anyja neve: Berenyi Maria, sziiletett Hatvanban, 1963. 01. 28-an,
1151 Budapest, Kovacsi K. ter 4/B. sz. lakos) valasztja meg, 2011. januar 11. napjatol2016.
januar 10. napjaig terjedo hatarozott idotartamra.
Miszlai Zoltan a tarsasag Alapszabalyanak ertelmeben
tagjaval egyiittesen jogosult a tarsasag cegjegyzesere.

az Igazgat6tanacs

barmely masik

1012011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hatarozat

A Kozgyules egyhangli dontessel, 160.058 igen szavazattal ugy dont, hogy Audit Bizottsagi
tagnak Miszlai Zoitant (anyja neve: Berenyi Maria, sziiletett Hatvanban, 1963. 01. 28-an,
1151 Budapest, Kovacsi K. ter 4/B. sz. lakos) valasztja meg, 2011. januar 11. napjatol 2016.
januar 10. napjaig terjedo hatarozott idotartamra.
Igazgat6tanacsi es Audit Bizottsagi
nyilatkozatot tesz.

megvalasztasat

kovet6en

Miszlai

Zoltan

elfogad6

7. napirendi pont: egyeb napirendi kerdesek
Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy a Kozgyules az Alapszabaly 11.2. q) pontja es a Gt. 252. §
(1) bekezdese alapjan adjon felhatalmazast reszere az alapt6ke legfeljebb 250.000.000,- Ft,
azaz Ketszazotven milli6 forint ertekkel, barmely m6don torten6 emelesere, Oteves
id6tartamra a jelen kozgyulesen elfogadott alapt6ke-emeles osszegen feliil.

1112011. (I. 11.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyliles egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal ugy dont, hogy az Alapszabaly
11.2. q) pontja es a Gt. 252. § (1) bekezdese alapjan felhatalmazast
ad az
Igazgatotanacsnak az alapt6ke legfeljebb 250.000.000,- Ft, azaz Ketszazotven milli6 forint
ertekkel, bannely m6don 16rten6 emelesere, jelen hatarozatt6l szamitott Oteves id6tartamra a
jelen kozgyulesen elfogadott alapt6ke-emeles osszegen feli.il.
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8. napirendi pont: Alapszabaly m6dositas

12/2011. (I. 11.) sz. kozgyiih~si hahirozat
A Kozgyules egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal iigy dont, hogy elfogadja a
tarsasag Alapszabalyanak jelen Kozgylilesen elfogadott valamennyi valtoztatasnak megfelelo
m6dosftasat.
A levezeto elnok ezt kovetoen, valamennyi
Kozgyuh~st berekesztette.
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