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

Az Alapszabaly 5. pontja a reszveny-felosztast

kovetoen az ahibbiak szerint modosul:

- Amennyiben a k6zgyiiles az 5. napirendi ponthoz tartoz6 A. javaslatot szavazza meg:
,,5. A tarsasag alapt6keje:
5.1. A tarsasag alapt6keje 372.680.000,- Ft, azaz Haromszazhetvenkettomilli6hatszaznyolcvanezer forint, mely 253.000.000,- Ft penzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem
penzbeli hozzajarulasb61 all.
Az alapt6ke az alabbi reszvenyek nevertekenek 6sszegeb61 all:
37.268.000 db egyenkent 10, - Ft nevertekii, nevre sz616 dematerializaIt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzajarulas rendelkezesre bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megtOrtent."

- Amennyiben a k6zgyiiles az 5. napirendi ponthoz tartoz6 B. javaslatot szavazza meg:
,,5. A tarsasag alapt6keje:

5.1. A tarsasag alapt6keje 372.680.000,- Ft, azaz Haromszazhetvenkettomilli6hatszaznyolcvanezer forint, mely 253.000.000,- Ft penzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem
penzbeli hozzajarulasb61 all.
Az alapt6ke az alabbi reszvenyek nevertekenek 6sszegeb61 all:
18.634.000 db egyenkent 20,- Ft nevertekii, nevre sz616 dematerializalt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzajarulas rendelkezesre bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megtOrtent."
- Amennyiben a k6zgyiiles az 5. napirendi ponthoz tartoz6 C. javaslatot szavazza meg:
,,5. A tarsasag alapt6keje:

5.1. A tarsasag alapt6keje 372.680.000,- Ft, azaz Haromszazhetvenkett6milli6hatszaznyolcvanezer forint, mely 253.000.000,- Pt penzbeli, valamint 119.680.000,- Pt nem
penzbeli hozzajarulasb61 all.
Az alapt6ke az alabbi reszvenyek nevertekenek 6sszegeb61 all:
14.907.200 db egyenkent 25,- Ft nevertekii, nevre sz616 dematerializalt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzajarulas rendelkezesre bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megt6rtent."
- Amennyiben a k6zgyiiles az 5. napirendi ponthoz tartoz6 D. javaslatot szavazza meg:
,,5. A tarsasag alapt6keje:
5.1. A tarsasag alapt6keje 372.680.000,- Ft, azaz Haromszazhetvenkett6milli6-

hatszaznyolcvanezer forint, mely 253.000.000,- Ft penzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem
penzbeli hozzajarulasb61 all.
Az alapt6ke az alabbi reszvenyek nevertekenek 6sszegeb61 ali:
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9.3 J 7.000 db egyenkent 40, - Ft nevertekii, nevre sz6l6 dematerializalt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzajaruhis rendelkezesre bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megtOrtent."
- Amennyiben a k6zgyiiles az 5. napirendi ponthoz tartoz6 E. javaslatot szavazza meg:
,,5. A tarsasag alapt6keje:
5.1. A tarsasag alapt6keje 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 6sszegeb6l all:
7.453.600 db egyenkent 50,- Ft nevertekii, nevre sz6l6 dematerializalt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzajarulas rendelkezesre bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megtOrtent."
- Amennyiben a k6zgyiiles az 5. napirendi ponthoz tartoz6 F. javaslatot szavazza meg:
,,5. A tarsasag alapt6keje:
5.1. A tarsasag alapt6keje 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 6sszegeb6l all:
3.726.800 db egyenkent J 00, - Ft nevertekii, nevre sz6l6 dematerializalt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzajarulas rendelkezesre bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megt6rtent."

Az Alapszabaly 11.2. pontja az alabbiak szerint modosul:
., J 1. 2. A kozgyiJ1es kizarolagos hataskorebe tartozik:
a) dontes - ha a Gt. Elteroen nem rendelkezik - az alapszabaly megallapitasarrj! es
modositasarol
b) dontes a reszvenytarsasag miikodesiformajanak megvalloztatasarol
c) a reszvenytarsasag atalakulasanak es jogutod neLkiili megsziinesenek elhataroz6sa
d) a Gt. 37. §-aban foglaft kivetellel az igazgatotanacs tagjainak es a konyvvizsgalonak a
megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa
e) a szamviteli torveny szerinti beszamolo jovahagyasa, ideertve az adc5zotL eredmeny
felhasznalasra vonatkozo dontest is
f) dontes - ha a Gt. elLeroen nem rendelkezik - osztalekelo!egfizeteserol
g) az egyes reszvenysorozatokhoz
/fJ.zodo jogok megvaltozLatasa, illetve az egyes
reszvenyfajtak, osztalyok atalakitasa, az ezekhezfiizodo jogok megvaltoztatasa
h) dontes - ha a Gt. mas kent nem rendelkezik - az atvaltoztathato vagy jegyzesi jogot
biz/osito kotveny kibocs6tasrol
i) dontes afelelos vallalatiranyitasi jelentes e(fogad6sarol
J) dontes - ha a Gt. es Jelen alapszabaly maskent nem rendelkezik - a saJat reszveny
megszerzeserol, ideertve az igazgatotanacs sajat reszveny megszerzesere valc5felhatalmazasat
is.
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A KdzgyUles 2013. marc ius 29-en Jelhatalmazta a tarsasag 19azgatotanacsat a ddnU!stol
szamitott tizennyolc honapos id5tartamra szoloan sajat reszwjny megszerzesere es az ehhez
kapcsolodo kdzbenso merleg elfogadasara sZiikseg eseten, az alabbiak szerinl. A
megszerezheto reszvenyek:
-Jajt6ja: tdrzsreszveny
- newirteke: reszveny-Jelosztast megelozoen - 1000, - Ft nevertekii reszvenyek eseten - J 000, - Ft, a
2013. marcius 29-i kozgyiiles altaI elrendelt reszvenyfelosztast kovet6en a reszvenyfelosztasr61 sz616
dontes eredmenyekent meghatarozott nevertekii

- szama: maximum az alaptoke dsszegenek 25 %-at kitevo szamu reszveny
- az ellenertek legalacsonyabb dsszege a n£!vertek minusz 90 szazaIek,
legmagasabb dsszege a nevertek plusz 90 szazaIek.

az ellenertek

k) a tarsasag cegbejegyzeset megelozoen a tarsasag neveben kdtdtt iigyletekjovahagyasa,
I) azok az iigyek, melyeket a tarsasag igazgatotanacsa a kdzgyUles ele terjeszt, fiiggetleniil
auol, hogy a ddntes meghozatala az alapszabaly szerint mas szerv hataskdrebe tartozik
m) ddntes- ha a Gt. esjelen alapszabaly 15.1. pontja maskent nem rendelkezik - az alaptoke
felemeleserol; ddntes a Gt. 252. (1) bekezdes szerint az igazgatotanacs felhatalmazasarol az
alaptoke fe lemeIesere
n) ddntes - ha a Gt. mas kent nem rendelkezik - az alaptoke leszallitasarol
0) kdtelezo ddntes a vezeto tisztsegviselok, vezeto allasu munkavallalok hosszu tavu
dijazasanak es dsztdnzesi rendszerenek iranyelveirol, kereteirol
p) az audit bizottsag tagjainak megvalasztasarol
q) ddntes mindazokban a kerdesekben, melyeket a Gt., vagy a Jelen alapszabaly a kdzgyiiles
kizarolagos hataskdrebe utal"
Az Alapszabaly 11.11. pontja az alabbiak szerint modosul:
,,11.11. A kdzgyUles hatarozatkepes, ha azon a szavazasra jogosito reszvenyek altaI
megtestesitett szavazatok tdbb mint felet kepviselo reszvenyes, vagy az alapszabaly 11.12.
pontja szerinti meghatalmazottja Jelen van. Ha a kdzgyUles nem hatarozatkepes, a
megismetelt kdzgyiiles az eredeti napirenden szereplO iigyekben a megjelentek szamara
tekintet nelkiil hatarozatkepes. A Gt. 234. § (2) bekezdese azzal az elteressel alkalmazando,
hogy a nem hatarozatkepes es valtozatlan napirenddel dsszehivott megismetelt kdzgyUles
eseten legalabb tfz napnak kell eltelnie a megismetelt kdzgyUles dsszehivasa es a megismetell
kdzgyiiles idopontja kdzdtt. "
Az Alapszabaly 11.20. pontja az alabbiak szerint modosul:

,,11.20. A kdzgyiiIes hatarozatait egyszerii szotobbseggel hozza, kiveve a Jelen Alapszabaly
11.2. alpontjanak a)-c), g) es n) alpontjaiban meghatarozott kerdeseket, melyekben a
kdzgyiilesen Jelen levo reszvenyesek legalabb 3/4-es tdbbsegi szavazata eseten sziiletik
kdzgyiilesi hatarozat. "
Az Alapszabaly 12.8. pontja az alabbiak szerint modosul:

" 12.8. Az igazgatotanacs iilese akkor hatarozatkepes, ha azon a tagjai kdziil legalabb 3 fo
Jelen van. Hatarozatait egyszerii szotdbbseggel hozza, szavazategyenloseg eseten az elndk
szavazata ddnt. "
Az Alapszabaly 15.4.3. pontja az alabbiak szerint modosul:
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., 15.4.3. A kozgyiiles az igazgat6tanacs e!oterjesztesero! kote!es az alaptoke-emelesre
vonatkoz6 kozgyiilesi hatarozat meghozatala elott hatarozni. "

Az Igazgat6tanacsjavasolja,
hogy a 15.4.3. alpontb61 keriiljon torlisre az alitbbi rendelkezes:
"A kozgyiilis a jegyzesi elsobbsegi jog kizarasara vonatkoz6 elOterjesztesrol legalabb 91 %os sz6t6bbseggel hataroz. "

Az. Alapszabaly
hatalyban.

m6dosftasokkal

nem erintett

reszei valtozatlan

tartalommal

rnaradnak

4

