A NORDTELEKOM NYRT. 2013. 03. 29-EN TARTANDO KOZGYULESERE
JAVASOLT ALAPSZABALY-MODOSITAs
KIVONATA

Az Alapszabaly 5. pontja a reszveny-felosztast kovetOen az alabbiak szerint m6dosul:
,,5. A tarsasag alapt6kc~je:
5.1. A tarsasag aiapt6keje 372.680.000,- Ft, azaz Haromszazhetvenkett6milli6hatszaznyolcvanezer forint, mely 253.000.000,- Ft penzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem
penzbeli hozzajarulasb61 all.
Az alapt6ke az alabbi reszvenyek nevertekenek osszegeb61 ail:
37.268.000 db egyenkent 10,- Ft neverteku, nevre sz616 dematerializalt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzajarulas rendelkezesre bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajaru]as
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megtOrtent."
Az AlapszabaIy 11.2. pontja az alabbiak szerint m6dosul:
" 11.2. A kozgyiiles kizar6lagos hataskorebe tartozik:
a) donles - ha a Gt. Elteroen nem rendeLkezik - az aLapszabaly megitllapit(isar61 es
modosflitsarol
b) donles a reszvenytarsasag miikodesiformajanak megvaltoztatasar61
c) a reszvenytarsasag atalakulciscinak es jogutod nelkuli megsziinesenek eLhalarozcisa
d) a Gt. 37. §-aban foglaft kivetellel az igazgat6tancics tagjainak es a konyvvizsgal6nak (/
megvalasztcisa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa
e) a szcimviteli tOrveny szerinti beszamol6 j6vahagyasa, ideertve az ad6zol1 eredmeny
felhaszncilasra vonatkoz6 dontest is
f) dontes - ha a Gt. elteroen nem rendelkezik - osztalekelolegfizeteserol
g) az egyes reszwinysorozatokhoz
jiizodo jogok megvciltoztalcisa, illetve az egyes
reszveny[ajtcik. osztalyok citalakitasa, az ezekhez/iizodojogok
megvciltoztatasa
h) dontes - ha a Gt. mas kent nem rendelkezik - az citvaltoztathat6 vagy jegyzesi jogol
bizlosilc5 kotveny kibocscitasr61
i) donles afdelos vallalaliranyifasijelentes
el[ogadcisarc51
)) dontes - ha a Gt. es Jelen alapszabaly mciskent nem rendelkezik - a sajat reszveny
megszerzeserol, ideertve az igazgatc5tancics sajcit reszveny megszerzesere val6felhatalmazasal
is.
A Kozbryiiles 2013. mcircius 29-en Jelhatalmazta a tarsasag Igazgat6tanacsal a dontestol
szcimftott tizennyolc hc5napos idotartamra szc516ansajcit reszveny megszerzesere es az ehhez
kapesol6do kozbenso merleg e?[ogadascira sZiikseg eseten, az alabbiak szerint. A
megszerezhelo reszvenyek:
-fajtaja: torzsreszveny
- neverteke: reszvenyjelosztcist megelozoen - J 000, - Fl neverlekii reszvenyek eseten - 1000,Ft, reszveny-felosztcist kovetoen - J 0,- Ft nevertekii reszvenyek eseten - J O. - FI
- szama: maximum az alaptoke osszegenek 25 %-at kUevo szcimLtreszveny
- az ellenertek legaLacsonyabb osszege a nevertek minusz 90 szcizalek, az ellenerlek
/egmagasabb osszege a nevertek plusz 90 szazalek.
k) a larSaS(-1gcegbejegyzeset megelozoen a tcirsascig neveben kotott ugyletekjovahagyitsa,
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I) azok az iigyek, melyeket a tarsasag igazgatr5tanacsa a kazgyiiles ele lerJeszt, fiiggelleniil
attof, hogy a dontes meghozatala az alapszabaly szerint mas szerv hataskarebe tartozik
/11)dantes - ha a Gt. eSJelen alapszabaly 15.1. pontja maskent nem rendelkezik - az alaplake
felemeleseral; dantes a Gf. 252. (1) bekezdes szerint az igazgalotanacs felhalolmozasarr51 az
alaptokefelemelesere
n) donles - ha a Gt. mas kent nem rendelkezik - az alaptake leszallitas(lrr51
a) kdteleza dontes a vezeta tisztsegviselak.
vezela allasu munkavalla!ok hosszu lenJLI
dijazasanak es oszldnzesi rendszerenek iranyelveiral, kereteiral
p) az audil bizottsag lagjainak megvalasztasarol
q) donles mindazokban a krirdrisekben, melyeket a Gt., vagy a Jelen alapszabaly a kozgyiiles
kizarolagos hataskorebe utal"
Az Alapszabaly

11.11. pontja az alabbiak szerint m6dosul:

,,11.11. A kozgyiiles hatarozatkepes, ha azon a szavazasra Jogositr5 reszvenyek altai
megtestesitetf szavazatak tobb mint felrit kepvisela rriszvenyes, vagy az alapszabaly 1f.12.
pon(ja szerinli meghalalmazottja Jelen van. Ha a kozgyiiles nem halarozalkepes,
0
megismelelt kozgyiiles az eredeli napirenden szerepla iigyekben a megjelentek szamaro
tekintel nrilkiil hatarazatkepes. A GI. 234. § (2) bekezdese azzal az elleressel alkalmazond6,
hogy a nem halarozatkepes es valtozatlan napirenddel osszehivott megisl11riteII kozgyiiles
eselen legalabb tiz napnak kell eltelnie a megisl11elell kozgyiiles osszehivasa es a megisrnelell
kozgyiiles idapon(ja kozott. "
Az AlapszabaIy

11.20. pontja az alabbiak szerint m6dosul:

.,11.20. A kozgyiiles hatarozalait egyszerii szotobbseggel hozza, kiveve a Jelen Alopsz(lbaly
11.2. alpontjanak a)-c), g) es n) alpon(jaiban meghatarozott kerdesekel. l11elyekben (/
kozgyiilesen Jelen leva reszvenyesek legalabb 3/4-es lobbsegi szavazata eselen sziilelik
kozgyiilesi halarazat. "
Az Alapszabaly

12.8. pontja az alabbiak szerint m6dosul:

" 12.8. Az igazgatotanacs ii/ese akkar hatarozatkepes, ha azan a tagjoi kDZiil legalabb 3./0
Jelen van. Hatarozalait egyszerii szotobbseggel hozza, szavazategyenf(Jseg eselen (lZ elnijk
szavazata donI. "
Az Alapszabaly

15.4.3. pontja az alabbiak szerint m6dosul:

" 15.4.3. A kozgyiiles

az igazgatotanacs el6terjeszteseral kdteles
vonalkazo kozgyiilesi hatarozat meghozatala elatl halarozni. "

az alaptake-emelesre

Az fgazgatotanacsjavasolja,
hogy a 15.4.3. alpantbol keriiljon torlesre az alabbi rendelke::es:
"A kDzgyiiles a Jegyzesi elsabbsegijog kizarasara vonalkozo eloterjesztesral legalabb 91 %os szolDbbseggel hataroz. "

Az Alapszabaly
hatalyban.

m6dosftasokkal

nem

erintett

reszei

valtozatlan

tartalommal

maradnak

2

