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1. A tarsasag cegneve:

NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltat6 Nyilvimosan MUkod6 Reszvenytarsasag
1.1.

A tarsasag roviditett cegneve:
NORDTELEKOM NY1't.

1.2.

A tarsasag angol nyelvu cegneve:
NORDTELEKOM Telecomnmnications Service Provider Public Limited Company

1.3.

A ta1'sasag angol nyelvu roviditett cegneve:
NORDTELEKOM Plc.

2. A tal'sasag szekhelye:*
1074 Budapest, DoMny utca 12-14.*

3. A tarsasag idotartama:
A tarsasag hatarozatlan id6ta1'tamra alakul.
A tarsasag a NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltat6 Korlatolt Fele16ssegu. Tarsasag
(1052 Budapest, Varmegye u. 3-5., Cg: 01-09-865262) altalanos jogut6dja, a Gt. VI.
fejezetenek 67. § (2) bekezdese szerinti jogut6dlas folytan.

4. A tarsasag tevekenysegi kore:
Vezetekes tavkozles (fotevekenyseg)
Bontas
Epitesi terulet e16keszitese
Elektromos, hiradas-technikai celli kozmu epitese
Tet6fedes, tet6szerkezet-epites
Egyeb m.n.s. epites
Egyeb specialis szakepites m.n.s.
Villan yszereles
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Egyeb befejez6 epites m.n.s.
Egyeb m.n.s. uj aru kiskereskedelme
Egyeb szoftverkiadas
Informaci6- techno16giai szak tanacsadas
Adatfeldolgozas, web-hoszting szolgaltatas
Vilaghal6-portal szolgaltatas
Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
Egyeb takaritas
Forditas, tolmacsolas
M.n.s. egyeb kiegeszit6 ii.zleti szolgclltatas
M.n.s. egyeb oktatas

5. A tarsasag alaptokeje:
5.1.
A tarsasag alapt6keje
372.680.000,- Ft, azaz Haromszazhetvenkett6milli6hatszaznyo1cvanezer forint, mely 253.000.000,- Ft penzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem
penzbeli hozzajarulasb61 all.
Az alapt6ke az alabbi reszvenyek nevertekenek osszegeb61 all:
372.680 db egyenkent 1.000,- Ft neverteku, nevre sz616 dematerializalt tOrzsreszveny.
A penzbeli hozzajarulas rendelkezesre bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megtOrtent.
5.2.

A reszvenyesek

vagyoni hozzajarulasai:

A BELTA V Vagyonkeze16 Korlatolt Fele16ssegu Tarsasag vagyoni hozzajarulasa
291.610.000 Ft, amely osszegb61 173.000.000 Ft penzbeli es 118.610.000 Ft nem penzbeli
hozzajarulas.
A Scandinavian
EQT Invest Limited vagyoni hozzajarulasa
60.800.000 Ft, am ely
osszegb6159.730.000 Ft penzbeli, es 1.070.000 Ft nem penzbeli hozzajarulas.
A Dr. Nagy U gyvedi Iroda vagyoni hozzajarulasa
penzbeli hozzajarulasb61 all.
6.

20.270.000 Ft, mely teljes egeszeben

A tarsasag alapit6i:
6.1.

BELTAv Vagyonkeze16 Korlatolt Fele16ssegu Tarsasag
Szekhelye: 1084 Budapest, Rak6czi ter 6. V. emelet 1.
Cegjegyzekszama: 01-09-967432

6.2.

Scandinavian

EQT Invest Limited

Szekhelye: CY-1105 Nicosia-Ciprus,
Andreas
Nyilvantal'tasi szama: HE 207864
6.3.

Agiu Pavlou

Dr. Nagy Ugyvedi Il'oda
Szekhelye: 2400 Dunalljvaros, Vasmu tel' 1-3.
NyilvantaTtasi szama: 22/1998.

15, LEDRA HOUSE, Agios
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7. A re::.zvenyesek jogai es kotelezettsegei:
7.1.

A reszvenyes koteles a reszveny nevertekenek vagy kibocsatasi ertekene~ ,szolg~ltat~sara.
Ezen felelossege a tarsasaggal szemben all fem1.A tarsasag kotelezettsegelert a reszvenyes
- torvenyben meghatarozott kivetellel - nem felel.
A tarsasaa csak a reszvenytarsasag cegbejegyzesenek megtortente es az alaptoke, illetve ha a res~venyek neverteke es kibocsatasi erteke eltero - a reszvenyek kibocsatasi
ertekenek teljes befizetese, illetve szolgaltatasa utan allithat ki ervenyesen reszvenyt.
A reszvenyeseknek cimzett, a reszvenyek nevertekenek, illetve kibocsatasi ertekenek
befizetesere tbrteno felsz61itast a reszvenytarsasag hirdetmenyi lapjaban, illetve honlapjan
kell kozzetenni.

7.2.

A nem penzbeli hozzajarulast szolgaltat6 reszvenyes a hozzajarulas szolgaltatasat61
szamitott ot even at helytallni tartozni a tarsasagnak azert, hogy az Alapszabalyban
megje16lt ertek nem haladja meg a nem penzbeli hozzajarulasnak a szolgaltatas idejen
fenna1l6 erteket. Ezen idoszakon bellil bekovetkezett tulajdonosvaltozas nem erinti az
apportot szolgaltat6 tag imenti felelosseget, az nem szall at a reszveny uj tulajdonosara
(alapit6i felelosseg).

7.3. Amennyiben a reszvenyes az Alapszabalyban vallalt vagyoni hozzajarulast az ott
meghatarozott idopontig nem teljesiti, az Igazgat6tanacs 30 napos hatarido kiruzesevel
felhivja a teljesitesre. A felhivasban utalni kell arra, hogy a teljesites elmulasztasa a
reszvenyesi jogviszony megszuneset eredmenyezi.
A 30 napos hatarido eredmenytelen eltelte eseteben a reszvenyesi jogviszony a hatarido
lejartat koveto napon szunik meg. Errol az Igazgat6tanacs a reszvenyest koteles ertesiteni
a reszvenytarsasag hirdehnenyi lapjaban, illetve honlapjan. Az alapit6kat nevre sz616an
koteles ertesiteni.
7.4.

Az a reszvenyes, akinek tagsagi jogviszonya a 7.3. pontban foglaltakra tekintettel szunt
meg, a vagyoni hozzajarulas teljesitesenek elmulasztasaval a reszvenytarsasagnak okozott
karert a polgari jog altalanos szabalyai szerinti felelosseggel tartozik.

7.5.

Ne~ gy~korolhat reszvenyesi jogokat a reszveny tulajdonosa, ha olyan reszveny keri.il a
tulaJdonaba, amellyel a tOrveny vagy az Alapszabaly ertelmeben nem rendelkezhet.

7.6.

7.7.

~,r~szvenye~ a jOl?o.kgya~orl~sara, a reszveny, vagy a Gt. eloirasainak megfeleloen
~lalhtott tulaJdonosl 19azolas butokaban a reszvenykonyvbe va16 bejegyzest kbvetoen
Jogosult.
A reszvenyest megilleto vagyoni jogok:

a) ~ reszvenyes a reszvenytarsasagnak a cegjegyzekbe tOrteno bejegyzese es az alaptoke
llletve - ha a reszvenyek neverteke es kibocsatasi erteke eltero" .'
,
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'Sz.a e la az a reszvenyes }ogosult, aki a tu1ajdonosi
leSZveny tzzia;do17osa.

'*.

',.

4

mar tel]'esitett vagyoni hozzajarulasa aranyaban
A reszvenyes az osztalekra esak a
joaosult (osztalekhoz va16jog).
,
'
jogosult a hitelez6k
Ab tarsasag joaut6d nelkuli megszunese eseten ~ reszv:nyes
reszere (likvidaei6s
kielegitese ut~n fenmnarad6 vagyon reszvenyelvel aranyos
hanyadhoz va16jog).
A reszvenyest megillet6 kozgyulesi jogok:

7.8.

7.8.1. Minden reszvenyes jogosult a kozgyulesen reszt venni, a Gt-ben m.eghatarozot~
keretek kozott felvilagositast kerni, valamint eszrevetelt es inditvanyt teml.l, a szavazatl
joggal rendelkez6 reszveny birtokaban pedig szavazni.
7.8.2. A kozgyules napirendjere

ruzott ugyre vonatkoz6an az igazg~t?tan~~s m~~lden
reszvenyesnek, illetve a reszvenyesek kepviseloinek a szukseges felvilagosltast koteles
megadni a naprendi pont targyalasakor.
Az igazgat6tanaes a szamviteli tOrveny szerinti beszamo16nak es az
igazgat6tanaes, az audit bizottsag jelentesenek lenyeges adatait, valamint a napirenden
szereplo ugyekkel kapesolatos e16teljesztesek osszefogla16jeites a hatarozati javaslatokat
a
reszvenytarsasag
hirdetmenyeinek
kozzetetelere
vonatkoz6
alapszabalyi
rendelkezesek szerint, a kozgyulest mege16z6en legalabb 15 nappal nyilvanossagra
hozza.

7.8.3.

A kozgyules napirendjere ruzott ugyre vonatkoz6an az igazgat6tanaes koteles
minden reszvenyesnek a kozgyules napja e16tt legalabb 8 nappal benYlljtott lrasbeli
kerelmere a szukseges felvilagositast megadni. Csak akkor tagadha~a meg a
felvilagositast, ha allaspon~a szerint az a reszvenytarsasag uzleti titkait sertene. Ebben
az esetben is kotelez6 a felvilagositas megadasa, ha ana a kozgywes kotelezi az
igazgat6tanaesot. Az uzleti titkot nem tartalmaz6 felvilagositas megadasa nem
korlatozhat6.

7.8.4.

A reszvenyes a felvilagositashoz va16 joga reszekent a reszvenytarsasag
konyveibe, egyeb uzleti ira taiba betekinthet.

7.8.5.

uzleti

A reszvenyeseket megilleto kisebbsegi jogok:

7.9.

a) Azok a tagok (reszvenyesek), akik a szavazatok legalabb 5 %-aval rendelkeznek, a
ta,rsas~g legf6b~ szervenek osszehivaseit - az ok es eel megjelOlesevel - barmikor
kerhetlk. Ha az 19azgat6tanaes az inditvanyban foglaltaknak harmine napon bellil nem
te,sz el:get, a ,gazdasagi tarsasag legfobb szervenek tileset az inditvanytevo tagok
~erelmere, a k~r:le.~n ben?~jt~sat61 szamitott harmine napon beltil a eegbir6sag hivja
ossze, vagy az ules osszehlvasara az inditvanytevo tagokat jogositja fel.
b) :--,szavaza~ok l~galabb.l%-aval rendelkezo reszvenyesek az ok es a eel megjelOlesevel
HaS?~n ~,e.rhetlk, az, 19azgat6sag~61, hogy valamely kerdest ruzzon a kozgyules
napl:endJ,eI,e'"A re~zv:nyesek ezt a Jogukat a kozgyules osszehivasar61 sz616 hirdetll1eny
~nei?Jel,enese~?1szamltott. nyolc napon beltil gyakorolhatjak. Az igazgat6tanaes az
mdltvanyt koteles felve1Ul1a napirendre.
c)

A s~~va~atok legalabb 1 %-aval rendelkezo n§szvenyesek
alapJan fuggetlen szakerto kirendeleset kerl1etik.

a Gt. 222. § (2) bekezdese
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7.10. Barmely reszvenyes, tovabba az igazgatotanaes barmely tagja a Gt. 45. §-a alapjan kerheti
a kozgyules altaI hozott jogserto hatarozat birosagi fehilvizsgalatat.
7.10.1. A jogserto tarsasagi hatarozat birosagi feliilvizsgalata iranti keresetet a hatarozatrol valo
tudomasszerzestol
szamitott harmine napon bellil a gazdasagi tarsasag ellen kell
meginditani. A hatarozat meghozatalatol szamitott kilenevennapos jogveszto hatarido
elteltevel a hatarozatot akkor sem lehet megtamadni, ha a perlesre jogosulttal azt nem
kozoltek, illetve arrol addig nem szerzett hldomast.
Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazataval a hatarozat meghozatalahoz
- tevedes,
megtevesztes
es a jogellenes fenyegetes eseteit kiveve - szavazataval
maga is
hozzajarult.
7.10.2. Ha a kozgywes elvetette azt az inditvanyt, hogy a tarsasagnak a reszvenyesek, a vezeto
tisztsegviselok, illetve a konyvvizsgalo
ellen tamaszthato kovetelese ervenyesitesre
kerliljon, tovabba, ha a kozgyules a szabalyszeruen bejelentett ilyen inditvany targyaban
a hatarozathozatalt
mellozte, a leadhato szavazatok 5%-aval rendelkezo reszvenyesek a
kovetelest a kozgyules megtartasanak
napjatol szamitott harmine napon beli.il jogvesztes terhe mellett - a gazdasagi tarsasag neve ben birosagi keresettel maguk
ervenyesithetik.

8. A reszveny kibocscitasa es annak formai kellekei, az ertekpapirszamla:
8.1. A tarsasag a nyilvanos forgalomba hozatal eeljara kizarolag dematerializalt reszvenyeket
boesathat ki. A dematerializalt
reszvenyek nevre szoloak, sorszamuk
nines, es a
hllajdonos nevet, egyertelmu
azonositasara
szolgalo adatokat az ertekpapirszamla
tartalmazza. Nyomdai titon elMllitott reszvenyt esak akkor boesathat ki a tarsasag, ha
azok nem kerlilnek nyilvanos forgalomba hozatalra.
8.2. A kiboesato - ertekpapirnak nem minoslilo - okiratot allit ki, mely tartalmazza:
a) a tulajdonos neve kivetelevel a reszveny jogszabalyban meghatarozott
tartalmi kelleket
b) a kiboesatasrol szolo dontest
e) a kiboesatott teljes sorozat osszneverteket
d) a kiboesatott reszvenyek szamat, neverteket
e) a kiboesato reszvenytarsasag igazgatotanaesa ket tagjanak alairasat
8.3. A kiboesato a 8.2. pont szerinti okiratot a kozponti ertektarban
megbizza a kozponti ertektarat a reszveny eloallitasaval.
8.4.

valamennyi

helyezi el, es egyidejuleg

Ha a tulajdonosnak a reszveny kiadasara vonatkozo kovetelesi joga megnyilt, a kiboesato
haladektalanul koteles a kozponti ertektarat az allokaeio eredmenye alapjan ertesiteni a
reszvenytulajdonos
szamlavezetojenek
szemelyerol, es a kozponti ertekpapirszamlan
jovairando reszveny darabszamarol.
Az ertekpapirszamla-vezeto
- a kozponti ertektarnak a kozponti ertekpapirszamla
megnyitasarol
szolo ertesiteset kovetoen - az abban megjelOlt erteknappal, az altala
vezetett ertekpapirszamlan jovairja a reszvenyt, es errol a tulajdonost ertesiti.
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8.5. Az egy reszvenysorozatba
tartoz6 reszvenyek
osszevont cimleru reszvenykent
is
kibocsathat6k,
tovabba a kibocsatast kbvetoen a reszvenyes keres ere es kbltsegere
osszevont
cimleru reszvennye
alakithat6ak
at. A reszvenyek
bsszevont
cimleru
reszvelU1ye tbrteno atalakitasa - eltero megallapodas hianyaban - nem hoz letre kbzbs
hllajdont; a reszvenyes az bsszevont reszveny alapcimletehez kapcsol6d6 jogaival, az
ertekpapirokra vonatkoz6 tbrvenyi rendelkezesek szerint szabadon rendelkezik.
Az osszevont cimleru reszveny - a reszvenyes keresere es koltsegere - ut6bb kisebb
cimieru bsszevont reszvenyekre, illetve az alapszabalyban
az adott reszvenysorozatra
meghatarozott neverteku reszvenyekre kell bontani.
8.6. Az ertekpapirszamIa:
8.6.1.

Az ertekpapirszamia
ertekpapir-szamlaszerzodessel
jbn letre, mellyel a szamlavezeto
kbtelezettseget vallal arra, hogy a vele szerzodo fel (szamlatuIajdonos) tulajdonaban a116
ertekpapirt a szamlavezetonel megnyitott ertekpapirszamlan
nyilvantartja es kezeli, a
szamlatulajdonos
szabalyszeru
rendelkezeset
teljesiti, valamint a szamlan tbrtent
j6vairasr61, terhelesrol es a szamla egyenlegerol a szamlatulajdonost ertesiti.

8.6.2. Az ertekpapirszamla

tartalm.azza:

a) a szamla szamat es elnevezeset,
b) a szamlatulajdonos azonositasara kulbn jogszabalyban eloirt adatokat,
c) az ertekpapir k6djat (ISIN azonosit6), megnevezeset es mennyiseget, tovabba
d) az ertekpapir zarolasara val6 utalast.
8.6.3. Nem alkalmazhat6 a szamlatulajdonos megnevezesekent szam (szamcsoport), jelige vagy
bannely mas, a szamlatulajdonos szemelyenek elfedesere alkalmas utalas.
8.6.4. Az ertekpapirszamlan
vegrehajtott
muveletrol
a szamlavezeto
a muvelet napJan
visszaigazolast allit ki es azt az uzletszabalyzataban
meghatarozott m6don megkuldi a
szamlatulajdonosnak.
A szamlavezeto az ertekpapirszamla forgalmar61 es egyenlegerol
a szamlatulajdonos keres ere haladektalanul szamlakivonatot allit ki.
A szamlakivonat
az ertekpapir tulajdonjogat hannadik
szemelyek fele a kiallitas
idopontjara vonatkoz6an igazolja. A szamlakivonat nem ruhazhat6 at es nem Iehet
engedmenyezes targya.
8.6.5.

Az ertekpapirszamia
feletti rendelkezesre a szamia tulajdonosa, illetve az a szemely
jogosult, akit erre a szamla tuIajdonosa meghatalmazott.
A szamlavezeto
fele a
meghatalmazas csak akkor hatalyos, ha azt vele az iizletszabalyzataban
meghatarozott
m6don es tartalommal irasban kbzbItek.
Az ertekpapirszamlan
nyilvantartott,
kbzbs
tulajdonban
a1l6 ertekpapir
feletti
rendelkezesi jog egyuttesen vagy a tuIajdonosok altaI valasztott es a szamlavezetonek
bejelentett kbzbs kepviselo litjan gyakorolhat6.

8.6.6.

Ha a szamia hllajdonosa csodeljaras, felszamolasi eljaras, illetve vegelszamolas alatt all, a
szamla feletti rendelkezesre
kizar6Iag a vagyonfeliigyelo,
a feIszamo16 vagy a
vegelszamol6 jogosult. A csodeljaras, a felszamolasi eljaras es a vegelszamolas hivatalos
lapban val6 kbzzetetele utan a szamIavezeto szamla feletti rendelkezest csak ezen
szemelyektol fogadhat el.
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A szfunlatulajdonos koteles a vagyonfelligyelo, a felszamo16, a vegelszamo16
kirendelest, kijelolest koveto harom napon bellil a szamlavezetonek bejelenteni.
8.6.7.

A rendelkezesre jogosultak alairasmintajat
meghatarozott m6don kozolni kell.

a szamlavezetovel

nevet a

az uzletszabalyzataban

8.6.8. Az ertekpapirszamla feletti rendelkezesi jog gyakorlasara jogszabaly formanyomtatvany
alkalmazascit irha~a ela.
8.6.9.

Az ertekpapirszamla-szerzodest
a szamlatulajdonos
barmikor
hatarido
nelkUl
felmondhatja, a felmondas - a szamla kimerUlese kivetelevel - azonban csak akkor
ervenyes, ha egyidejuleg mas szamlavezetot megjelol.
A szamlavezeto a szerzodest harntincnapi felmondassal akkor szii.ntetheti meg, ha
tevekenysegevel
felhagy, vagy a szamlahllajdonos
a szamlavezeteshez
kapcso16d6
fizetesi kotelezettseget ismetelt felsz6litas ellenere nem teljesiti. A szamlavezeto a
felmondas kozlesevel egyidejuleg felhivja a szamlahllajdonost,
hogy a felmondasi ido
alatt jelOlje meg az uj szamlavezetot. Uj szamlavezeto kijelOlese hianyaban a felelos orzes
szabalyait kell alkalmazni.
A felmondas csak lrasban ervenyes.
Az ertekpapirszamla kimerulese az ertekpapirszamla-szerzodest
nem szlinteti meg.

9. Reszvenykonyv:
9.1.

A tarsasag
tulajdonosat

igazgat6tanacsa
a II2szvenyesekrol
is - reszvenykonyvet vezet.

9.2. A reszvenykonyvnek

- ideertve

az

ideiglenes

reszveny

legalabb a kovetkezo adatokat kell tartalmazni:

a) a reszvenyes, illetve a reszvenyesi meghatalmazott (a tovabbiakban egyutt: reszvenyes) kozos hllajdonban all6 reszveny eseten a kozos kepviselo - nevet,
b) a reszvenyes lakcimet (szekhelyet),
c) reszvenysorozatonkent
a reszvenyes
reszvenyeinek,
ideiglenes
reszvenyeinek
darabszamat (tulajdoni reszesedesenek merteket), es cimletet
d) a reszvenyes a Gt. 213. §-a szerint meghatalmazottjanak
megnevezeset es postazasi
cimet, amennyiben ezt a reszvenyes bejelenti a reszvenykonyv vezetojenek.
9.3. A reszvenyek atruhazasa a tarsasaggal szemben csak akkor hatalyos, es a reszvenyes a
reszvenytarsasaggal
szemben reszvenyesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha azt a
reszvenykonyvbe szabalyosan bejegyeztek.
9.4. A 9.2. pontban meghatarozott
adatokat a reszvenykonyv
vezetoje szamara tOrteno
bejelentesre,
a reszvenynek
az ertekpapirszamlan
tOrteno j6vairasat
koveto ket
munkanapon belul az ertekpapirszamla-vezeto
koteles. Nem jelentheti be azonban ezen
adatokat, ha a reszvenyes igy rendelkezett.
Ameddig a tarsasag reszvenyei nem kerUlnek bevezetesre a Budapesti Ertektozsdere, a
reszvenykonyvi bejegyzeshez az erintett reszvenyekre vonatkoz6 atruhazasi szerzodes,
vagy mas, az atruhazast es a szerzado felek szemelyet igazo16 dokumenhun bemutatasa is
szukseges.
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9.5.

A reszvenykdnyvbe nem jegyezhetd be az, aki igy rendelkezett; illetve az, aki reszvenyet
tdrvenynek, vagy az Alapszabalynak a reszveny atruhazasara vonatkozo szabalyait serto
modon szerezte meg.

9.6. A reszvenykdnyv
reszvenykdnyvbe

vezetoje - a 9.5. pontban foglalt eseteket kiveve - nem tagadhatja meg a
vaIn haladektalan bejegyzest.

9.7. A reszvenykdnyv
vezetoje kdteles
reszvenyest, aki igy rendelkezett.

a reszvenykdnyvbol

haladektalanul

tOrolni azt a

Ha a reszvenyes tulajdonjoga az ertekpapirszamlan
tOrteno terhelessel megszunt, az
ertekpapirszamla-vezeto
kdteles e tenyt a reszvenykdnyv
vezetojenek a valtozastol
szamitott ket munkanapon
belli.! bejelenteni. A reszvenykdnyv
vezetoje kdteles a
bejelentes alapjan a valtozast a reszvenykdnyvben haladektalanul atvezetni.
Ameddig a tarsasag reszvenyei nem kerii.!nek bevezetesre a Budapesti Ertektozsdere, a
reszvenykdnyvbol
vaIn tOrleshez az erintett reszvenyekre
vonatkozo
atruhazasi
szerzodes, vagy mas, az atruhazast es a szerzodo felek szemelyet igazol0 dokumentum
bemutatasa is szukseges.
9.S. A reszvenyes
a reszvenykdnyvbe
betekinthet
es annak ra vonatkozo
igazgatosagtol,
illetve
annak
megbizottjatol
masolatot
igenyelhet,
reszvenykdnyv
vezetoje dt nap on belUl teljesiteni kdteles. Harmadik
reszvenykdnyvbe betekinthet.
9.9.

Ha az Igazgatotanacs a reszvenykdnyv
megbizott szemelyet a reszvenytarsasag
kell tenni.

10. A reszvenyek

atruhazasa,

tulajdonjoganak

reszerol az
amelyet
a
szemely a

vezetesere mast biz meg, a megbizas tenyet es a
hirdehl1enyi lapjaban, illetve a honlapjan is kdzze

atszallasa:

10.1.

A nevre szo10 reszveny szabadon atruhazhato. A dematerializalt
ertekpapirszamlan
tdrteno terheles, illetve jovairas lltjan tOrtenik.

reszveny atruhazasa

az

10.2.

Ha a dematerializalt
llton elMllitott reszvenyre
szerzodessel
elovasarlasi
jogot,
visszavasarlasi jogot vagy veteli jogot kdtOttek ki, az a reszvenytarsasaggal,
illetve
hannadik szemelyekkel szemben akkor hatalyos, ha azt az ertekpapirokra
vonatkozo
tdrvenyi rendelkezesek szerint nyilvantartjak.

10.3. A reszveny tulajdonjoganak drdkles, a reszvenyes jogutodlassal tdrteno megszunese vagy
hazastarsi kdzds vagyon megosztasa jogcimen tOrteno atszallasa eseten a jogosult keresere
az ertekpapirszamla-vezeto
vezeti at a tulajdonosvaltozast,
ezzel egyidejuleg ertesiti a
reszvenytarsasag igazgatotanacsat vagy annak megbizottjat, amely a reszvenyest - ha az
elteroen nem rendelkezik - a reszvenykdnyvbe bejegyzi.
10.4.

A reszveny tulajdonjoganak
jogeros birosagi hatarozattal
vagy hatosagi arveresen
tdrteno megszerzese eseten a jogeros birosagi hatarozat, vagy az arveresi jegyzokdnyv
alapjan,
annak
szama
es kelte ertekpapirszamlan
tOrteno felruntetesevel
az
ertekpapirszamla-vezeto
vezeti at az llj tulajdonos javara a tulajdonosvaltozast,
es ezzel
egyidejuleg ertesiti a
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reszvenytarsasag igazgat6tanacsat vagy annak n1.egbizot~at, am ely a reszvenyest
elter6en nem rendelkezik - a reszvenykbnyvbe bejegyzi.
10.5. Az ellenkez6 bizonyitasig azt a szemelyt kell a reszveny tulajdonosanak
ertekpapirszamlajan
a reszvenyt nyilvantar~ak.
10.6. A Gt. reszveny atruhazasanak
alkalmazha t6k.

korlatozasar61

- ha az

tekinteni, akinek

sz616 204-205. §-ainak rendelkezesei

nem

10.7. Ha a tarsasag mas reszvenytarsasagban
vagy korlatolt fele16ssegii tarsasagban
a
szavazatok huszonbt szazalekat meghalad6 merteku befolyast szerez, ezt kbvet6en a
gazdasagi tarsasag a tarsasag reszvenyeinek megszerzesere nem jogosult, a korabban
megszerzett reszvenyeket pedig legkes6bb a tarsasag befolyasszerzeset61 szamitott hatvan
napon belUl kbteles elidegeniteni.
Abban az esetben, ha a gazdasagi tarsasag e
kbtelezettsegenek
teljesiteset elmulasz~a, a tarsasag reszvenyei alapjan tagsagi jogok
gyakorlasara nem jogosult.

11. A reszvenytarsasag

kozgytilese:

11.1. A kbzgyules a tarsasag legf6bb szerve, mely a reszvenyesek
11.2. A kbzgyules kizar61agos hataskbrebe

bsszessegeb61 all.

tartozik:

a) dbntes - ha a Gt. elter6en nem rendelkezik - az alapszabaly megallapitasar61 es
m6dositasar61
b) dbntes a reszvenytarsasag mukbdesi fonnajanak megvaltoztatasar61
c) a reszvenytarsasag atalakulasanak es jogut6d nelkLi.limegszunesenek elhatarozasa
d) a Gt. 37 §-aban foglalt kivetellel az igazgat6tanacs tagjainak es a kbnyvvizsga16nak a
megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa
e) a szamviteli tbrveny szerinti beszamo16 j6vahagyasa, ideertve az ad6zott eredmeny
felhasznalasara vonatkoz6 dbntest is
f) dbntes - ha a Gt. elter6en nem rendelkezik - osztaleke161eg fizeteser61
g) az egyes reszvenysorozatokhoz
fuz6d6 jogok megvaltoztatasa,
illetve az egyes
reszvenyfajtak, osztalyok atalakitasa, az ezekhez fuz6d6 jogok megvaltoztatasa
h) dbntes - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - az atvaltoztathat6
vagy jegyzesi jogot
biztosit6 kbtveny kibocsatasar61
i) dbntes a fele16s vallalatiranyitasi jelentes elfogadasar61
j) dbntes - ha a Gt. es jelen alapszabaly maskent nem rendelkezik - a sajat reszveny
megszerzeser61,
ideertve
az igazgat6tanacs
sajat reszveny
megszerzesere
val6
felhatalmazasat is.
A Kbzgyules 2011. januar 11-en felhatalmazta a tarsasag Igazgat6tam'icsat a dbntest61
szamitott tizem1.yolc h6napos id6tartamra
sz616an sajat reszveny megszerzesere,
szukseg eseten, az alabbiak szerint. A megszerezhet6 reszvenyek:
- fajtaja: tbrzsreszveny
- szama: maximum 50.000 darab reszveny
- neverteke: 1000,- Ft
- az ellenertek legalacsonyabb bsszege a nevertek minusz 25 szazalek, az ellenertek
legmagasabb bsszege a nevertek plusz 25 szazalek.
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k) a tarsasag cegbejegyzeset mege16z6en a tarsasag neveben kotdtt ugyletek jovahagyasa,
1) a sajat t6ket meghalado
merteku
minden
banki hitelfelvetel,
minden
egyeb
ko1csonfelvetel, kolcson folyositas, visszafizetesi
kotelezettseggel
jaro tamogatasi
szerz6desek,
lizing kotelezettsegek,
banki megbizas akkreditiv
nyitasara,
banki
megbizas garancia kibocsatasara, valtokibocsatas korebe tartozo ugylet letrehozasahoz,
modositasahoz, azzal kapcsolatos kotelezettsegvallalashoz,
jognyilatkozat tetelehez az
e16zetes jovahagyas megadasa,
m) barmely vagyontargy
elidegenitese, ha a szerz6des erteke a 100 millio forintot
meghaladja,
n) a tarsasag vagyoni erteku joganak elidegenitese, ha a szerz6des erteke a 100 millio
forintot meghaladja,
0) dont gazdasagi tarsasag alapitasarol,
vagy a mar meglev6 gazdasagi tarsasagban
t6keemelesr6l, dont mas reszvenytarsasagban,
vagy korlatolt fele16ssegu tarsasagban
annak mukodese soran tdrten6 jelent6s befolyas, tobbsegi vagy kozvetlen iranyitast
biztosito befolyas megszerzeser61,
p) azok az ugyek, melyeket a tarsasag igazgatotanacsa a kozgyules ele terjeszt, fuggetleniil
attol, hogy a dontes meghozatala az alapszabaly szerint mas szerv hataskorebe tartozik
q) dontes - ha a Gt. es jelen alapszabaly 15. 1. pontja maskent nem rendelkezik - az
alapt6ke felemeleser6l; dontes a Gt. 252 §. (1) bekezdes szerint az igazgatotanacs
felhatalmazasarol az alapt6ke felemelesere;
r) dontes - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - az alapt6ke leszallitasarol
s) 100 millio forint ertekhatar meghaladasa eseten minden faktoring ugylet, koveteles
vasarlas, koveteles eladas, arbevetel engedmenyezes,
kezesi katelezettsegvallalas,
minden egyeb garancia nylljtasa, megbizas penziigyi szolgaltatas nYlljtasara, valto
befogadas korebe tartozo ugylet letrehozasahoz,
modositasahoz,
azzal kapcsolatos
kotelezettsegvallalashoz,
jognyilatkozat tetelhez az e16zetes jovahagyas megadasa
t) kotelez6 dontes a vezet6 tisztsegvise16k, vezet6 allasu munkavallalok
hosszu tavu
dijazasanak es osztdnzesi rendszerenek iranyelveir6l, kereteir6l
u) az audit bizottsag tagjainak megvalasztasa
v) dontes mindazokban
a kerdesekben,
melyeket a Gt., vagy a jelen alapszabaly a
kozgyules kizarolagos hataskorebe utal
11.3. A kozgyUles rendes kozgyules vagy rendkivuli kozgyules.
11.4. Rendes kozgyulest
targya:

minden

ev aprilis 30-ig kell megtartani.

Az evi rendes

kozgyules

a) az igazgatotanacs jelentese az e16z6 evi uzleti tevekenysegr6l
b) az igazgatotanacs
javaslata a tarsasag eves beszamolojanak
(eves jelentesenek)
elfogadasara
c) az igazgatotanacs evi szamadasa, inditvanya az adozott eredmeny felhasznalasara, az
osztalek megallapitasara
d) a konyvvizsgalo jelentese
e) a szamviteli
tdrveny
szerinti
beszamolo
elfogadasa,
az adozott
eredmeny
felhasznalasarol valo dontes es az osztalek megallapitasa,
f) az igazgatotanacs tagjainak, valamint a konyvvizsgalonak jaro dijazas megallapitasa
11.5. A szamviteli tdrveny szerinti beszamolonak es az igazgatotanacs jelentesenek lenyeges
adatait,
valamint
a napirenden
szerep16 iigyekkel
kapcsolatos
e16terjesztesek
osszefoglalojeit es a hatarozati javaslatokat a tarsasag hirdehnenyeinek kozzetetelere
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vonatkozo alapszabalyi rendelkezesek
nappal nyilvanossagra kell hozni.

szerint,

a kozgyulest

megelozoen

legalabb

15

11.6. Rendkiviili kozgyulest kell osszehivni, ha:
a) azt az elozo kozgyules elrendelte
b) az igazgatotanaes, a konyvvizsgalo inditvanyozza
e) az alaptoke legalabb 5%-aval rendelkezo reszvenyes azt - az ok es a eel megjelOlesevelaz igazgatotanaestol irasban keri (Gt. 49. § (1) bek)
d) a eegbirosag hatarozataval erre kotelezi a tarsasagot
e) az igazgatotanaes tagjainak szama ot fo ala esokken
f) lij konyvvizsgalo megvalasztasa valt sZii.ksegesse
g) a reszvenytarsasag a fizeteseit megszii.ntette, es vagyona a tartozasokat nem fedezi
h) a reszvenytarsasag
sajat tokeje a veszteseg kovetkezteben
az alaptoke 2/3-ara
esokkent, vagy sajat tokeje a Gt. 288. § (1) bekezdeseben meghatarozott
osszeg ala
esokkent,
i) a reszvenytarsasagot
fizeteskeptelenseg fenyegeti, vagy fizeteseit megszuntette, illetve
ha vagyona tartozasait nem fedezi.
j) minden olyan esetben, ha valamely kerdesben valo dontes a jelen alapszabaly szerint a
kozgyules hataskoret kepezi
k) a reszvenytarsasag reszvenyeire tett nyilvanos veteli ajanlattal kapesolatos reszvenyesi
allasfoglalas miatt vagy az eredmenyes, nyilvanos veteli ajanlatteteli eljarast kovetoen
a befolyasszerzo kezdemenyezi
1) a Gt.-ben meghatarozott egyeb esetekben
A rendkiviili
kozgyules osszehivasarol
intezkedni attol az idoponttol szamitottan,
okarol tudomast szerzett.

az igazgatotanaes
amikor a rendkivuli

15 napon belii.l koteles
kozgyules osszehivasanak

11.7. A kozgyulest a kozgyules kezdo napjat legalabb 30 nappal megelozoen az Alapszabalyban
meghatarozott modon kozzetett hirdehneny litjan az igazgatotanaes hivja ossze.
Amennyiben a reszvenytarsasag
reszvenyeire tett nyilvanos veteli ajanlattal kapesolatos
reszvenyesi allasfoglalas miatt vagy az eredmenyes, nyilvanos veteli ajanlatteteli eljarast
kovetoen a befolyasszerzo kezdemenyezesere
rendkivuli kozgyules osszehivasara kerul
SOl', a kozgyulest annak kezdonapjat
legalabb 15 nappal megelozoen kell osszehivni.
11.8. A kozgyulest

osszehivo hirdehnenynek

tartalmaznia

kell:

a reszvenytarsasag eegnevet, szekhelyet
a kozgyules helyenek, idejenek, napirendjenek megjelOleset
a kozgyules megtartasanak modjM
konfereneia kozgyules eseten a szavazasi meghatalmazott nevet, elerhetoseget
a szavazati jog gyakoriasahoz sziikseges, az alapszabalyban eloirt felteteleket
a kozgyules hatarozatkeptelensegenek
esetere a megismetelt kozgyules helyet es idejet.
11.9.

A kozgyules elnokenek tisztet az igazgatotanaes
elnokenek javaslatara valasztja
kozgyules a reszvenyesek, vagy az igazgatotanaes tagjai kozul az adott kozgyulesre.

a
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11.10. A kozgyiiles elnoke:
ellenorzi a reszvenyesek megjelent kepviseloinek meghatalmazasat
a
jelenleti
iv
alapjan
megallapitja
az
tiles
hatarozatkepesseget,
illetve
hatarozatkeptelenseg
eseten az ulest elhalasztja a megismetelt kozgyu.lesre vonatkoz6
e16irasok szerint
javaslatot
tesz a kozgyu.lesnek a jegyzokonyv
hitelesito reszvenyes,
tovabba a
szavazatszamlal6k szemelyere
kinevezi a jegyzokonyvvezetot
a kozgywest osszehiv6 hirdetmenyben megjelOlt targysorrendben vezeti a tanacskozast
sZiikseg eseten mindenkire kiterjedo altalanos jelleggel korlatozhatja az egyes, es az
ismetelt felsz6lalasok idotartamat,
elrendeli a szavazast, ismerteti eredmenyet es kimondja a kozgyu.les hatarozatat
szunetet rendel el
gondoskodik a kozgyu.lesi jegyzokonyv es jelenleti iv elkesziteserol
berekeszti a kozgyu.lest, ha az osszes napirendi tema megtargyalasra keriilt.
11.11.

A kozgyu.les hatarozatkepes,
ha azon a szavazasra
jogosit6 reszvenyek
altaI
megtestesitett szavazatok wbb mint felet kepviselo reszvenyes, vagy az alapszabaly
11.12. pontja szerinti meghatalmazottja jelen van. Ha a kozgyu.les nem hatarozatkepes, a
megismetelt
kozgyu.les az eredeti napirendben
szereplo ugyekben a megjelentek
szamara tekintet nelkul hatarozatkepes. A megismetelt kozgyu.les a nem hatarozatkepes
kozgyu.les napjan megtarthat6.
A kozgyu.les legfeljebb egy alkalommal felfuggeszthet6. Ha a kozgyu.lest felfiiggesztik,
azt 30 napon beltil folytatni kell. Ebben az esetben a kozgyu.les osszehivasara es a
kozgyu.les tisztsegviseloinek
megvalasztasara
vonatkoz6
szabalyokat
nem kell
alkalmazni. A kozgyu.lest csak egy alkalomn,allehet felfuggeszteni.

11.12.

A reszvenyes reszvenyesi jogait kepviselo lltjan is gyakorolhatja. Egy kepviselo tObb
reszvenyest is kepviselhet, egy reszvenyesnek azonban csak egy kepviseloje lehet. A
kepviseleti meghatalmazas ervenyessege egy kozgyu.lesre, vagy meghatarozott idore, de
legfeljebb 12 h6napra sz61.

11.12.1.

A kepviseleti meghatalmazas
ervenyessege
kiterjed a felfuggesztett
kozgyu.les
folytatasara es a hatarozatkeptelenseg
miatt ismetelten osszehivott kozgyu.lesre is. A
meghatalmazast kozokiratba, vagy teljes bizonyt6 ereju. maganokiratba foglaltan kell a
tarsasaghoz benyujtani.

11.12.2.

A meghatalmazas visszavonasa a tarsasaggal szemben csak akkor hatalyos, ha azt a
kozgyu.les megnyitasa, illetve - ha a meghatalmazast
egy adott napirendre Wrteno
szavazasra vonatkozik - a napirend targyalasanak megkezdese elott a kozgyu.les
elnokenek benyujtottak. A meghatalmazas visszavonasara a meghatalmazas adasara
vonatkoz6 eloirasokat kell alkalmazni.

11.12.3.

Nem lehet a reszvenyes meghatalmazottja
az igazgat6tanacs tagja, a cegvezeto,
reszvenytarsasag vezet6 allasu munkavallal6ja, es a konyvvizsgal6.

a
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11.13. Az ertekpapiT-szamlavezeto, a letetkezelo, vagy az elszamol6haz a reszvenyessel irasban
kotOtt szerzodes
alapjan, a reszvenyes
meghatalmazottjakent,
sajat neveben
a
reszvenyes javara gyakorolhatja a reszvenytarsasaggal szemben a reszvenyesi jogokat. A
szerzodesben rendelkezni ken a reszvenyes es a reszvenyesi meghatalmazott
kozotti
kapcsolattartas, az utasitas kikeresenek es megadasanak, a tajekoztatasi kOtelezettseg
teljesitesenek modjarol.
11.13.1.

A reszvenyesi meghatalmazott
tevekenysege mindazon reszvenyesi jog gyakorlasara
kiterjedhet,
amely jog gyakorlasara
a reszvenyes
jogosult.
A reszvenyesi
meghatalmazott
kizar6lag az altala vezetett ertekpapirszamlan
nyilvantartott vagy a
nala letetbe helyezett reszvenyek alapjan gyakorolhat reszvenyesi jogokat.

11.13.2.

A reszvenyesi meghatalmazott a reszvenytarsasaggal
szemben reszvenyesi jogokat a
reszvenykonyvbe
reszvenyesi meghatalmazottkent
tOrteno bejegyzeset kovetoen
gyakorolhat. A bejegyzesnek tartalmaznia kell reszvenyfajtankent
a joggyakorlas
alapjaul szolgal6 reszvenyek melmyiseget.

11.13.3.

A reszvenyesi
jogok gyakorlasa
soran koteles az ilyen szemelytol
elvarhat6
gondossaggal
eljarni. Koteles feltlintetni azt, illetve nyilatkozni arrol, hogy nem
tulajdonoskent, hanem reszvenyesi meghatalmazottkent
jar el. E tevekenysege soran
kozremukodot
kizar6lag indokolt mertekben vehet igenybe. Tevekenysege
nem
iranyulhat joggal valo visszaelesre.

11.13.4. A reszvenyes, a reszvenytarsasag
vagy a penzii.gyi Szervezetek Allami Felugyelete
(tovabbiakban:
Feli.i.gyelet) felhivasara
koteles megjelOlni az altala kepviselt
reszvenytulajdonosokat,
es a reszvenytarsasag vagy a Feli.i.gyelet felhivasara koteles
igazolni a megbizas fennanasat. Ha elmek nem tesz eleget, a reszvenytarsasaggal
kapcsolatos szavazati joga nem gyakorolhato.
A reszvenyesi meghatalmazott koteles a reszvenyest a szerzodesben meghatarozott
m6don es idoben tajekoztah1i a reszvenytarsasagnak
a Gt. es a tokepiacr61 sz6lo 2001.
evi CXX. tOrveny (tovabbiakban: Tpt.) eloirasai alapjan kozzetett hirdehl1enyeirol, a
kozgyules hatarozatairol, es azok tartalmarol, valamint a reszvenyesi jogok gyakorlasa
koreben tett intezkedeseirol es azok kovetkezmenyeirol.
11.13.5. Koteles a reszvenyest tajekoztah1i a reszvenytarsasaggal
kapcsolatban
tudomasara
jutott minden, a reszvenyesi jogok gyakorlasat befolyasol6 infonnaciorol, valamint a
birtokaba kerult okiratok tartalmar61. Az okiratokr61 a reszvenyes keresere barmikor
koteles masolatot szolgaltah1i.
11.13.6. A kozgyulest megelozoen koteles irasban kikerni a reszvenyes utasitasat. Olyan idoben
koteles a reszvenyestol utasitast kerni, hogy a reszvenyesnek az utasitas megadasahoz
keno ido alljon rendelkezesere.
Az utasitaskeresben
reszletesen ismerteh1i ken a
kozgyules
napirendi
pontjait es a reszvenytarsasag
altaI a reszvenyeseknek
megki.i.ldott eloteljeszteseket.
A reszvenyes
utasitasanak
egyertelmu,
a reszvenyesi
gyakorolhatja.

hianyaban,
illetve ha a reszvenyes
utasitasa
meghatalmazott
a reszvenyes
szavazati jogat

nem
nem
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A reszvenyes utasitasanak hianyaban a reszvenyesi meghatalmazott
esak abban az
esetben gyakorolhatja a reszvenyes szavazati jogat, ha
a) az utasitaskeresben
a napirendi pontok szerint kbzblte az altala javasolt
szavazas tartalmat es indokat, felteve, hogy
b) a reszvenyesi
meghatalmazott
tevekenysegere
vonatkoz6
szerzodes
kifejezetten
tartalmazza
a reszvenyesi
meghatalmazott
altalanos,
a
reszvenyes reszerol barmikor visszavonhat6 felhatalmazasat alTa, hogy ha a
reszvenyes nem valaszol az utasitaskeresre, az a reszvenyesi meghatalmazott
altaI kbzblt szavazas tartalmanak j6vahagyasat jelenti.
A kbzgyulesi szavazas saran a reszvenyesi meghatalmazott
reszvenyesek eltero utasitasanak megfelelo aranyokat.
11.13.7.

kbteles

biztositani

a

A reszvenyesi jogok gyakorlasara kbtbtt szerzodes megszunese eseten e tenyrol a
reszvenyesi meghatalmazott a reszvenytarsasagot
haladektalanul ertesiti, amem1yiben
korabban a reszvenykbnyvbe reszvenyesi meghatalmazottkent
bejegyzesre keriilt.
A reszvenyesi meghatalmazott a reszvenyes erre vonatkoz6 irasos rendelkezese eseten
kOteles
haladektalanul
gondoskodni
a
reszvenykbnyvben
a
reszvenyesi
meghatalmazottkent
tbrtent bejegyzese tbrleserol.

11.14.

A kbzgyulesen reszt venni szandekoz6 reszvenyes, illetve reszvenyesi meghatalmazott
nevet a kbzgyulest megelozo munkanap vegeig kell a reszvenykbnyvbe bejegyezni.
A kbzgyulesen a reszvenyesi jogok gyakarlasara az a szemely jogosult, akinek nevet
lezarasanak idopontjaban
a reszvenykbnyv
tartalmazza. A reszvenykbnyv
lezarasa
korlatozza a reszvenykbnyvbe bejegyzett szemely jogat reszvenyeinek a reszvenykbnyv
lezarasat kbveto atruhazasaban.

11.15. A reszvenyes a reszvenyesi jogok gyakorlasara a reszveny vagy tulajdonosi igazolas
birtokaban, a reszvenykbnyvbe tbrteno bejegyzest kbvetoen jogosult.
Dematerializalt
reszveny eseten az ertekpapirszamla-vezeto
kbteles a reszvenyes
keresere a reszvenyrol
tulajdonosi igazolast kiallitani. A tulajdonosi igazolasnak
tartalmaznia kell a reszvenytarsasag eegnevet, a reszvenyfajtat, a reszveny darabszamat,
az ertekpapirszamla-vezeto
eegnevet es eegszeru alairasat,
a reszvenyes
nevet
(eegnevet), lak6helyet (szekhelyet).
A kbzgyulesen
va16 reszveteli jog gyakorlasahoz
kiallitott tulajdonosi igazolas a
kbzgyules vagy a megismetelt kbzgyules napjaig ervenyes.
A tulajdonosi
igazolas
kiallitasat
kbvetoen
az
ertekpapirszamla-vezeto
az
ertekpapirszamlan
a reszvenyre
vonatkoz6 valtozast esak a tulajdonosi
igazolas
egyideju visszavonasa mellett vezethet at.
A reszvenyesi
jogok gyakorlasahoz
nines szukseg tulajdonosi
igazolasra,
ha a
jogosultsag megallapitasara
az aIapszabaIy rendelkezese alapjan - az ertekpapirokra
vonatkoz6 tbrveny szerint - tuIajdonosi megfeleltetes lltjan keriil SOl".
A reszvenytarsasag
altaI kezdemenyezett
tuIajdonosi megfeleitetes eseten, ha az a
kbvetkezo
kbzgywest
megelozo
reszvenykbnyv-lezarashoz
kapesoI6dik,
a
reszvenykbnyv
vezetoje a reszvenykbnyvben
szereplo, a tulajdonosi megfeleltetes
idopontjaban
hatalyos valamennyi adatot tbrli, es ezzel egyidejuleg a tulajdonosi
megfeleltetes eredmenyenek megfelelo adatokat a reszvenykbnyvbe bejegyzi.
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Ha a tarsasag reszvenyei a Budapesti Ertektozsdere bevezetesre kerUlnek, a tarsasag
tulajdonosi megfeleltetest kezdemenyezhet
a reszvenyes szemelyenek meganapitasa
celjabol. A tulajdonosi
megfeleltetes
alapjan
aktualizalt
reszvenykonyv
azon
reszvenyesek
adatait tartalmazza,
akikre vonatkozoan
az ertekpapir-szamlavezeto
adatot szolgaltatott
a tulajdonosi megfeleltetes soran, vagy akire vonatkozoan
a
reszvenykonyv lezarasat megelozoen az ertekpapir-szamlavezeto
igazolta - a sZi.ikseges
egyeb adatok megadasaval egyi.itt -, hogy a tulajdonosi megfeleltetes fordulonapjan a
reszveny tulajdonosai voltak.
A fenti feltetelek teljesitese eseten a n2szvenyes elismervenyt

es szavazojegyet

kap.

11.16. A szavazojegyen szerepel a reszveny fajtaja, neverteke es a reszvenyes altaI gyakorolhato
szavazati
jog merteke.
A kozgyu.1esen a reszvenyesek
szavazati
jogukat
a
reszvenykonyv bejegyzese alapjan az ott felti.intetett mertekben gyakoroljak.
11.17. Minden egyes tOrzsreszveny egy szavazah·a jogosit. Nem gyakorolhatja
reszvenyes, ha esedekes vagyoni hozzajarulasat nem teljesitette.

szavazati jogat a

11.18. A kozgyulesen
a hatarozathozatal
nyilt szavazassal
es a kozgyules
dontesenek
fi.iggvenyeben
az igazgatotanacs
altaI elkeszitett szavazojegyek felmutatasaval
vagy leadasaval,
vagy
kezfelemelessel, vagy
a helyszmen meghatarozott modon tOrtenik.
Az alaptoke legalabb 1/10-et kepviselo reszvenyesek inditvanyara
barmely kerdesben titkos szavazast ken elrendelni
bannely kerdesben nev szerinti szavazast kel1 elrendelni.
11.19. Szavazas soran az osszes modosito es eredeti hatarozati javaslatot fel ken tenni
szavazasra, fi.iggetleni.il atto!, hogy a javaslat egy idokozben elfogadott hatarozat miatt
okafogyotta valt-e vagy sem. A kozgyules elsokent a modosito javaslatokrol szavaz a
benyujtasuk sorrendjeben, majd az eredeti hatarozati javaslatot ken feltenni szavazasra.
Amennyiben
a szavazas szavazojeggyel
tOrtenik a nem egyertelmuen
kitoltott
szavazojeggyelleadott
szavazat ervenytelennek minosi.il. Leadott szavazatnak kizarolag
az "igen" es a "nem" szavazat szamit, a "tartozkodas" Ie nem adott szavazatnak minosi.H.
11.20. A kozgyules hatarozatait egyszeru szotobbseggel hozza, kiveve a jelen Alapszabaly 11.2.
alpontjanak a), b), c), d) g), es r) alpontjaiban meghatarozott
kerdeseket, melyekben a
kozgyulesen jelen leva n2szvenyesek minositett tObbsegi szavazataval (75%+1 szavazat leadasa
eseten) szi.iletik kozgyulesi hatarozat.
11.21. A kozgyulesrol jelenleti ivet, valamint jegyzokonyvet ken kesziteni. A jegyzokonyvnek
tartalmaznia kell:
a) a reszvenytarsasag cegnevet es szekhelyet
b) a kozgyules megtartasanak modjat, helyet es idejet
c) a kozgyules
levezeto
elnokenek,
a jegyzokonyvvezetonek
es a jegyzokonyv
hitelesit6jenek, valamint a szavazatszamlaloknak
a nevet
d) a kozgyulesen lezajlott fontosabb esemenyeket, az elhangzott inditvanyokat
e) a hatarozathozatal modjat
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f)

a hatarozati
javaslatokat,
a hatarozatokat,
az azokra leadott
szavazatok,
es
ellenszavazatok szamat, valamint a szavazastol tartozkodok szamat
g) a reszvenyes, az igazgatosag tagjanak tiltakozasat valamely hatarozat ellen, ha azt a
tiltakozo kivanja
h) nev szerinti vagy titkos szavazas esetet, ezen szavazas lefolytatasanak
modjat, es
eredmenyet

11.21.1.

11.21.2.

A jegyzokonyvet a jegyzokonyvvezeto
es a kozgyules
megvalasztott jelenlevo reszvenyes hitelesiti.
A jelenleti ivet a kozgyules elnoke es a jegyzokonyvvezeto

elnoke irja ala es egy erre
alairasaval hitelesiti.

A jegyzokonyv vagy kivonatanak egy hiteles peldanyat, a jelenleti ivet es a kozgyules
osszehivasarol szolo hirdehnenyt tartalmazo lappeldanyokat a kozgyules befejezeset
koveto 30 napon belUl az igazgatotanacs koteles a cegbirosaghoz benylljtani.

11.21.3. Bannely reszvenyes a kozgyulesi jegyzokonyvbol
az Igazgatosagtol.

kivonat vagy masolt kiadasat kerheti

11.22. A kozgyules a reszvenytarsasag szekhelyetol, telephelyetol eltero helyen - a konferenciakozgyulest kiveve - is megtarthato.
11.23. A reszvenyesek
11.24.

kozgyules tartasa nelkiil nem hatarozhah1ak.

A kozgyules olyan modon is megtarthato,
hogy azon a reszvenyesek
- vagy
meghatalmazottjuk
- nem kozvetlen szemelyes jelenlettel, hanem elektronikus hirkozlo
eszkoz kozvetitesevel
vesznek reszt, amely a szemelyes reszvetellel egyenerteku
reszvenyesi joggyakorlasra ad lehetoseget.

11.24.1. A kozgyules megtarthato ugy is, hogy a reszvenyesek reszben kozvetlenUl szemelyesen
vannak jelen, mig reszben mas reszvenyesek elektronikus hirkozlo eszkoz segitsegevel
kapcsolodnak a kozgyuleshez. Az a reszvenyes, aki szemelyesen kivan jelen lenni a
kozgyulesen, e szandekat legalabb ot nappal a kozgyules napja elott irasban a tarsasag
igazgatosaganak be kell, hogy jelentse. Azokat a reszvenyeseket, akik a fenti 5 napos
hataridon bellil nem jelentik be szemelyes jelenleti szandekukat, ugy kell tekinteni,
mint akik a konferencia-kozgyulesen
elektronikus hirkoz16 eszkoz utjan kivalUlak
reszt venni.
11.24.2.

Az igazgatosag a konferencia-kozgyules
idotartamara szavazasra meghatalmazott
szemelyt jelOl ki, aki a konferencia-kozgyules
idejen valamennyi reszvenyes szamara
elerheto. A reszvenyesek szavazati jogukat a szavazasra meghatalmazott
utjan is
gyakorolhatjak. A szavazasra meghatalmazott
nevet, a konferencia-kozgyules
alatti
elerhetoseget a kozgyulesi meghivoban kell fellii.ntetni.

11.24.3. Nem
a)
b)
c)

tarthato konferencia-kozgyules:
a tarsasag eves rendes kozgyulesen,
olyan internet kapcsolat kozbeiktatasaval, amely hang kozvetitesere alkalmatlan,
ha a szavazatok legalabb 5%-aval rendelkezo reszvenyesek az ok megjelOlesevel ez
ellen irasban, a kozgywes megtartasa elott legalabb 5 nappal tiltakoznak, es
egyben kerik a kozgyu.les hagyomanyos
modon, a reszvenyesek szemelyes
jelenletevel tOrteno megtartasat.
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11.24.4.

Az alapszabaly felhatalmazza
a kbzgyulest arra, hogy kbzgyulesi hatarozatban
rendelkezzen az alabbi kerdesekben:
a) a kbzgyulesen elektronikus hirkbzlo eszkbz lltjan reszt vevo reszvenyesek, illetve
meghatalmazot~uk
szemelyazonossaganak
mikenti ellenorizendosegerol,
b) a szavazas m6djar61 es eredmenyenek hiteles megallapitasar61,
c) a kbzgyules tisztsegviseloinek megvalasztasar61,
d) a reszvenyest megilleto felsz61alasi es javaslatteteli jog gyakorlasanak felteteleirol.

11.24.5. Az elektronikus hirkbzlo eszkbz kbzvetitesevel tartott kbzgyulesen elhangzottakat es a
hozott hatarozatokat hiteles m6don, ugy kell rbgziteni, hogy az ut6bb is ellenorizheto
legyen. Ha a kbzgyulesen hozott hatarozatot be kell nyujtani a cegbir6saghoz, a
felvetel alapjan jegyzokbnyvet kell kesziteni, amelyet az igazgat6sag hitelesit.
11.24.6. A konferencia-kbzgyules

helye csak a tarsasag szekhelye vagy telephelye lehet.

11.25.

Az igazgat6sag
tagjai es a kbnyvvizsgal6
tanacskozasi joggal vesznek reszt a
kbzgyulesen, ott a napirendhez hozzasz6lhah1ak, inditvanyokat teheh1ek, ha pedig ezt
barmely reszvenyes keri, tajekoztatas adasara kbtelesek.

11.26.

Ha a reszvenytarsasag
reszvenyei a Budapesti Ertektozsden bevezetesre kerii.ltek, az
igazgat6tanacs az eves rendes kbzgyulesen a szamviteli tbrveny szerinti beszamol6val
egyiitt terjeszti a Kbzgyules ele a felelos vallalatiranyitasi jelentest. A jelentesben az
igazgat6tanacs
bsszefoglalja a tarsasag altaI az elozo iizleti evben kbvetett felelos
vallalatiranyitasi gyakorlatot es nyilatkozik an6l, hogy milyen elteresekkel alkalmazta a
Budapesti Ertektozsde Felelos Tarsasagiranyitasi
Ajanlasait. A jelentest a tarsasag
honlapjan kbzze kell tenni. A jelentes elfogadasar61 a Kbzgyules kiilbn hataroz.

11.27. A tarsasag a kbzgyulesen hozott hatarozatokat
az ertekpapirokra
vonatkoz6,
tbrvenyben meghatarozott m6don es idoben kbteles nyilvanossagra hozni.

kiilbn

12. Az Igazgatotanacs:
12.1. A tarsasagnal igazgat6sag es fehi.gyelo bizottsag helyett egyseges iranyitasi rendszert
megval6sit6,
5 tagli Igazgat6tanacs
mukbdik.
Az Igazgat6tanacsi
tagok hatarozatlan
idotartamra is megvalaszthat6ak.
12.2. Az Igazgat6tanacs
Az Igazgat6tanacs

tagjai 2011. auguszhls 2. napjat61 terjedo hatarozatlan
elnbke:

Dr. Gacsi Mihaly
Lakcim: 1084 Budapest, Rak6czi ter 6. V/1.
Anyja neve: Bulecza Katalin
Az Igazgat6tanacs

elnbkhelyettesei:

Dr. Nagy Peter
Lakcim: 2458 Kulcs, Deak Ferenc utca 118.
Anyja neve: Siba Ilona

idotartamra:
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Tarany Gabor
Lakcim: 2400 Dunaujvaros,
Anyja neve: Tabori Anna
Az Igazgat6tanacs

Fiastyuk utca 8.

tovabbi tagjai:

Foldesi Geza
Lakcim: 1027 Budapest, Frankel Le6 ut 6. IV. em.elet 37.
Anyja neve: Szasz Zsuzsanna
Miszlai Zoltan
Lakcim: 1151 Budapest, Kovacsi K. b2r4/B.
Anyja neve: Ben2nyi Maria
12.3. Az Igazgat6tanacs

kizar6lagos hataskorebe

tartozik:

a) a Kozgyules osszehivasa, a Gt-ben meghatarozott eseteket kiveve
b) a tarsasag szamviteli torveny szerinti beszamo16janak es a nyereseg felosztasara
vonatkoz6 javaslatnak az elkeszitese, es a Kozgyules ele terjesztese
c) a tarsasag szervezeti es mukodesi szabalyzatanak meghatarozasa
d) legalabb evente egyszer jelentes keszitese a kozgyules reszere es haromhavonta az audit
bizottsag reszere a tarsasag ii.gyvezeteser6l, sajat t6ke allapotar6l es ii.zleti politikajar6l,
e) a tarsasag ii.zleti nyilvantartasai megfele16 vezetesenek biztositasa
f) munkaltat6i jogok gyakorlasa a tarsasag munkavalla16i felett
g) a Kozgyulesr6l keszii.lt jegyz6konyv vagy kivonata Cegbir6sagnal
tOrten6 letetbe
helyezesenek biztositasa, a vonatkoz6 jelenleti iv hiteles masolataval, az Alapszabaly
barmely m6dositasaval, a tarsasagi iratokban foglalt jogok, tenyek, adatok es a bemlii.k
beallt valtozasokkal egyii.tt
h) a tarsasag mukodesenek
es ii.zletvitelenek ellen6rzese, dontes a tarsasag ii.zleti es
fejlesztesi koncepci6ir61, valamint strategiai terver6l, tovabba dontes az eves ii.zleti terv
elfogadasar6l es ennek reszekent az eves hitelkeret j6vahagyasar61
i) intezkedes a tarsasag merlegenek a kozzetetelre vonatkoz6 szabalyoknak megfele16
kozzetetele es letetbe helyezese irant
j) a NORDTELEKOM Nyrt. reszvetelevel mukod6 tarsasagokkal a jogszabalyokban foglalt
valamennyi feladat ellatasa, beleertve a hivatkozott
tarsasagok legf6bb szervenek
ii.lesere sz6l6 felhatalmazasokkal kapcsolatos dontest
k) az osztalekel6leg fizeteset megalapoz6 kozbens6 merleg el£ogadasa
1) a Kozgyulest61 kapott felhatalmazas eseten dontes a Tarsasag barmilyen formaban vagy
uton megszerzett sajat reszvenyeinek elidegeniteser61
m) dontes minden olyan ii.gyben, amely nem tartozik a kozgyules kizar6lagos hataskbrebe.
12.4. Az Igazgat6tanacs fele16s barmely, a tarsasag mukodesere
hataskorben hozott dontesert.
12.5. Az igazgat6tanacs
sZii.kseg szerint, az ii.gyrendjeben
ii.lesezik. Az igazgat6tanacsot az elnok hivja ossze.

vonatkoz6an

sajat es atruhazott

meghatarozott

gyakorisaggal

12.6. Az ii.lest annak megkezdese el6tt legalabb 8 nappal - a napirend, a hely es az id6pont
megjelolesevel - irasban kell osszehivni, sZii.kseg eseten azonban az ii.les 8 napon beWlre is
osszehivhat6 e-mail/ telefax/ telefon utjan.
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Az igazgat6tanaes bannely tagja irasban, az ok es a eel egyideju megjelOlese mellett
kerheti az igazgat6tanaes osszehivasat. Az elnok ilyen esetben koteles az igazgat6tanaes
uleset az irasbeli kerelem benyujtasat61 szamitott 15 napon beliilre osszehivni.
Ha az elnok az ilyen kerelemnek a hozza erkezestol szamitott 5 napon behil nem tesz
eleget, ugy az ulest az igazgat6tanaes barmely tagja kozvetleniiJ hivhatja ossze.
12.7. Az igazgat6tanaes
iilesenek elokeszitese es levezetese az igazgat6tanaes
elnokenek a
feladata. Az elnok akadalyoztatasa eseten az igazgat6tanaes altala megbizott tagja latja el
a jelen pontban leirt feladatokat.
12.8. Az igazgat6tanaes
van. Hatarozatait
szavazata dont.

iilese akkor hatarozatkepes, ha azon a tagjai koziil legalabb 4 fa jelen
3/4-es sz6tObbseggel hozza, szavazategyenloseg
eseten az elnok

12.9. Az igazgat6tanaes

uleserol jegyzokonyvet

12.9.1. A jegyzokonyv
a)
b)
e)
d)

kell felvenni.

tartalmazza:

az iiles helyet, idejet es azt, hogy osszehivasa szabalyszeru volt-e,
a resztvevok nevet,
a hozzasz6lasok lenyeget es az egyes napirendi pontokr61 hozott hatarozatokat,
a hatarozatok elleni esetleges tiltakozasokat

12.9.2. A hatarozati javaslat ellen val6 szavazas es a szavazast61 val6 tart6zkodas
nem jelent tiltakozast, a tiltakozasra kifejezetten utalni kell.
Barmely tag keresere sz6szerinti jegyzokonyvet is kell kesziteni.

onmagaban

12.9.3. A jegyzokonyvet az ules elnoke, valamint a jegyzokonyvvezeto,
tovabba egy, az iilesen
jelen leva, hitelesitonek
megvcHasztott igazgat6tanaesi
tag ilia ala. Az ules
jegyzokonyvet az igazgat6tanaes osszes tagjanak - fuggetlenul att6l, hogy az ulesen reszt
vettek-e - meg kell kuldeni az ulest koveto harom munkanapon belii.l.
12.10. Az igazgat6tanaes
maga allapitja meg ugyrendjet, ha azonban ugyrendje es az
Alapszabaly kozotti bannilyen elteres van, akkor az Alapszabalyban meghatarozottak
az
iranyad6k.
12.11. Az igazgat6tanaes
tagja e tisztsegerol bannikor lemondhat, azonban ha a tarsasag
mukodokepessege
ezt megkivanja, a lemondas esak almak bejelentesetol szamitott 60.
nap on valik hatalyossa, kiveve, ha a tarsasag kozgyulese az Igazgat6tanaes llj tagjanak
megvalasztasar61 e hatarido elteltet megelozoen gondoskodott, illetve gondoskodni tudott
volna. A lemondas hatalyossa valasaig az igazgat6tanaes tagja a halaszthatatlan dontesek
meghozatalaban, illetve az ilyen intezkedesek megteteleben koteles reszt venni.
13. Az Audit Bizottsag:
13.1. A tarsasagnal3 tagll Audit Bizottsag mukodik, melynek tagjait a kozgyules valasztotta
Igazgat6tanaes
tagjai kozul. Az Audit Bizottsag
tagjai hatarozatlan
idotartamra
megvalasz tha t6ak.

az
is
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13.2. Az Audit Bizottsag tagjai - 2011. augusztus

2-t61 hatarozatlan

id6tartamra:

Dr. Nagy Peter
Lakcim: 2458 Kulcs, Deak Ferenc utca 118.
Anyja neve: Siba Ilona
Tarany Gabor
Lakcim: 2400 Dunaujvaros,
Anyja neve: Tabori Alma

FiastYllk utca 8.

Miszlai Zoltan
Lakcim: 1151 Budapest, Kovacsi K. ter 4/B.
Anyja neve: Berenyi Maria
13.3. Az Audit Bizottsag hataskorebe

tartozik:

a) a szamviteli tOrveny szerinti beszamol6 velemenyezese
b) javaslattetel a konyvvizsgaI6 szemelyere es dijazasara
c) a konyvvizsgaI6vai kotend6 szerz6des el6keszltese, a reszvenytarsasag kepviseleteben a
szerz6des alairasa
d) a konyvvizsgal6val szembeni szakmai kovetelmenyek es osszeferhetetlensegi
el6irasok
ervenyre juttatasanak figyelemmel kiserese, a konyvvizsgal6val val6 egyuthniikodessel
kapcsolatos teend6k ellatasa, valamint szukseg eseten javaslattetel az igazgat6tanacs
szamara intezkedesek megtetelere
e) a penzugyi beszamolasi rendszer miikodesenek ertekelese es javaslattetel a sZii.kseges
intezkedesek megtetelere
f) igazgat6tanacs
munkajanak
segitese a penzugyi beszamolasi
rendszer megfelel6
ellen6rzese erdekeben
g) bels6 ellen6rzesi es kockazatkezelesi rendszer hatekonysaganak figyelemmel kiserese.
13.4. Az Audit Bizottsag ulesere, miikodesre az Igazgat6tanacs ulesere es miikodesere
szabalyokat kell megfelel6en alkalmazni, az alabbi kivetelekkel:

vonatkoz6

- Az Audit Bizottsag tagjai maguk kozul elnokot vaIasztanak.
- Az Audit Bizottsag ulese akkor hatarozatkepes,

ha azon a tagjai kozii.l2 f6 jelen van.

14. A konyvvizsgaI6:
A tarsasagnal konyvvizsgaI6

miikodik.

A tarsasag konyvvizsgal6ja:
Nev: Makkay Janos
Cline: 3700 Kazincbarcika, Als6varosi krt. 22.
Anyja neve: Jakkel Juliatma
Kamarai nyilvantartasi szama: 001805
A konyvvizsgaI6

megbizatasa 2012. februar 12-ig terjed.
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15. Az alaptoke felemelese:
15.1. Az alaptoke felemelesere - ha a Gt. es az alapszabaly
rendelkezik - a kozgyules hatarozata alapjan keriil SOL

jelen

pontja

elteroen

nem

A tarsasag Kozgyillese felhatalmazast adott az Igazgatotanacsnak
az alaptoke legfeljebb
250.000.000,- Ft, azaz Ketszazotven
millio forint ertekkel, barmely modon tOrteno
emelesere, 2011. januar 11. napjatol szamitott Oteves idotartamra a 2011. januar 11. napjan
tartott kozgyulesen elfogadott alaptoke-emeles osszegen fehil.
15.1.1. Ha a tarsasag eltero reszvenyfajtaba, reszvenyosztalyba
tartozo reszvenyeket hozott
forgalomba, az alaptoke felemeleset elhatarozo, illetve az alTol donto kozgyulesi
hatarozat ervenyessegenek feltetele, hogy a tokeemelessel kozvetleniil erintett, tovabba
az alapszabaly
altaI erintettnek
minositett
reszvenyfajta,
illetve reszvenyosztaly
reszvenyesei az alaptoke felemelesehez kiilon hozzajaruljanak.
15.1.2. A hozzajarulast az adott reszvenyfajtan, reszvenyosztalyon
hozott hatarozattal kell megadni nyilt szavazassal.

beliil egyszeru szotObbseggel

A hozzajarulas megadasara legkesobb azon a kozgyulesen kell hogy SOl"keriiljon, amely
kozgyules az alaptoke felemeleserol hataroz. A hozzajarulas megadasanak
meg kell
eloznie az alaptoke felemelesere vonatkozo hatarozathozatalt.
15.2. Az alaptoke felemelese
a)
b)
c)
d)

uj reszvenyek forgalomba hozatalaval,
az alaptoken feluli vagyon terhere,
a dolgozoi reszveny forgalomba hozatalaval,
felteteles alaptoke-emeleskent, atvaltoztathato
tortenhet.

kotveny fOl"galomba hozatalaval

15.3. Ha az alaptoke felemelesere penzbeli hozzajarulas elleneben keriil sor, a reszvenyeseket,
ezen belul elso helyen a forgalomba hozott reszvenyekkel azonos reszvenysorozatba
tartozo reszvennyel
rendelkezo
reszvenyeseket,
majd az atvaltoztathato
es veluk
egysorban a jegyzesi jogot biztosito kotvenyek tulajdonosait - ebben a sorrendben - az
Alapszabalyban
meghatarozott feltetelek szerint a reszvenyek atvetelere elsobbsegi jog
illeti meg.
15.3.1. A reszvenytarsasag
koteles az alapszabalyban
meghatarozott
modon tajekoztatni a
reszvenyeseket,
illetve az atvaltoztathato
es a jegyzesi jogot biztosito kotvenyek
tulajdonosait
a reszvenyek
atvetelere
vonatkozo
elsobbsegi
jog gyakorlasanak
lehetosegerol
es modjarol, igy a megszerezheto
reszvenyek
nevertekerol,
illetve
kibocsatasi ertekerol, valamint e jog ervenyesitesere nyitva allo -legalabb tizenot napos idoszak kezdo es zaronapjarol.
15.3.2. Az azonos reszvenysorozatba
tartozo reszvelU1yel rendelkezo reszvenyeseket a jegyzesi
elsobbseg
a tulajdonukban
levo, azonos reszvenysorozatba
tartozo reszvenyeik
aranyaban
illeti meg, ha tObb reszvenyes kivan elni jegyzesi elsobbsegi jogaval.
Ertelemszeruen ugyanezen szabaly alkalmazando az atvaltoztathato es a jegyzesi jogot
biztosito
kotvenyek
tulajdonosainak
egymas
kozti jogviszonyaban,
ha tObb
atvaltoz tatha to, illetve jegyzesi jogot biztosito kOtveny tulajdonosa kivan elni jegyzesi
elsobbsegi jogaval.
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15.3.3.

Olyan tokeemelesrol, amikar az alTa jogosultak elsobbsegi jogukkal elhehl.ek, az
igazgatotanacs a tokeemelesrol hozott hatarozat meghozatalat koveto 30 napon bellil
irasban ertesiti a reszvenyeseket, illetve az atvaltoztathato, es a jegyzesi jogot biztosito
kotvenyek
tulajdonosait
a reszvenyek
atvetelere
vonatkozo
elsobbsegi
jog
gyakorlasanak lehetosegerol, es modjarol, igy a megszerezheto reszvenyek nevertekerol,
illetve kibocsatasi ertekerol, valamint e jog ervenyesitesere nyitva allo 15 napos idoszak
kezdo, es zaronapjarol.

15.4. Az Igazgatotanacs
kizarhatja.

irasbeli eloteljesztese alapjan a kozgyules az elsobbsegi jog gyakorlasat

15.4.1. Az igazgatotanacs bannely tagjanak javaslata alapjan koteles az eloterjesztes targyaban
hatarozni. Ha az igazgatotanacs az eloteljesztes kozgyules ele terjesztesevel egyetert,
ugy az igazgatotanacs elnoke, vagy akadalyoztatasa
eseten az Igazgatotanacs altala
megbizott tagja az eloteljesztest megtargyalas es hatarozathozatal celjabol kozgyules ele
koteles terjeszteni. Ha az eloterjesztes megtetelere reszvenyes tesz javaslatot, ebben az
esetben az igazgatotanacs koteles a javaslatnak megfelelo eloterjesztest megtargyalas es
hatarozathozatal celjabol kozgyules ele teljeszteni.
15.4.2. Az eloterjesztesben az igazgatotanacsnak
be kell mutahl.ia az eloterjesztes indokait, a
reszvenyek tervezett kibocsatasi erteket es azt, hogy az eloterjesztes megtetelet ki
javasolta az igazgatotanacsnak.
15.4.3. A kozgyules az igazgatotanacs eloterjeszteserol koteles az alaptoke-emelesre vonatkozo
kozgyulesi hatarozat meghozatala elott hatarozni. A kozgyules a jegyzesi elsobbsegi jog
kizarasara vonatkozo eloterjesztesrollegalabb
91 %-os szotobbseggel hataroz.
15.4.4. Az igazgatotanacs
a kozgyules hatarozatat a cegbirosagnak megklildi, egyidejuleg
gondoskodik a hatarozat tartalmanak megfelelo kozlemeny Cegkozlonyben
tOrteno
kozzetetelerol.
15.5. Vj reszvenyek nyilvanos fargalomba hozatalaval megvalosulo
penzbeli hozzajarulas szolgaltatasaval kerulhet SOl".

alaptoke-emelesre

csak

15.5.1. Nyilvanos reszvenykibocsatas saran nem keriil sar a reszvenyek atvetelere vonatkozo,
e16zetes kotelezettsegvallalo
nyilatkozat megadasara,
a tokeemeles elhatarozasarol
donto kozgyulesi hatarozat a tokeemelesben resztvevo leendo reszvenyesek koret nem
hatarozza meg. Az uj reszvenyeket megszerezni kivano szemelyek az ertekpapirokra
vonatkozo tOrvenyi rendelkezesek szerint jegyzesi eljaras saran vallaljak a reszvenyek
ellenertekenek megfizeteset es valnak jogosultta a reszvenyekre.
15.5.2. Amennyiben az alaptoke-emeles saran a reszvenyek kibocsatasi erteke a neverteket
meghaladja, a kulOnbozetet a reszvenyjegyzeskor teljes egeszeben meg kell fizehl.i.
15.6. A reszvenytarsasag
alaptokejet alaptoken feHili vagyonaval vagy annak egy reszevel
felemelheti, ha a szamviteli tOrveny szerinti, az elozo uzleti eyre vonatkozo szamviteli
tOrveny szerinti beszamolojanak merlege vagy a targyevi kozbenso merlege alapjan a
tokeemeles fedezete biztositott, es a reszvenytarsasag alaptokeje a tokeemelest kovetoen
sem haladja meg a szamviteli torveny szerint helyesbitett sajat toke osszeget.
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A felemelt alaptoket
megtestesito
reszvenyek
a reszvenytarsasag
ellenertek nelkiil, reszvenyeik nevertekenek aranyaban illetik meg.

reszvenyeseit

Az Igazgatotanacs az alaptoke-emeles bejegyzeset koveto 15 napon behil ertesiti a
kozponti ertektarat es a reszvenyes ertekpapirszamla-vezetojet
az alaptoke-emeles
kovetkezteben a reszvenyes reszvenytulajdonaban
beallt valtozasrol.
15.7.

Az alaptoke felemelesere a hatalyos tarsasagi tOrveny rendelkezeseit

kell alkalmazni.

16. Az alaptoke Ieszallitasa:
16.1. A kozgyules az alaptoket leszallithatja,
alaptoke leszallitasa kotelezo.

a Gt-ben meghatarozott

esetekben

pedig

az

Az alaptoke nem szallithato Ie a Gt. 288. § (1) bekezdeseben meghatarozott osszeg ala,
kiveve, ha az alaptoke leszallitasarol szolo hatarozattal egyidejuleg SOl' kerUl az alaptoke
felemelesere is, amelynek kovetkezmenyekent
a leszallitott es felemelt alaptoke osszege
eleri legalabb a Gt. 288. § (1) bekezdesben meghatarozott osszeget.
16.2. A kozgyulesnek az alaptoke leszallitasaval kapcsolatos hatarozata ervenyessegehez - ha a
tarsasag
eltero
reszvenyfajtaba,
reszvenyosztalyba
tartozo
reszvenyeket
hozott
forgalomba - az is szlikseges, hogy az alaptoke leszallitassal kozvetlenlil erintett, tovabba
az alapszabaly altaI erintettnek minositett reszvenyfajta, reszvenyosztaly reszvenyesei az
alaptoke leszallitasahoz
reszvenyfajtankent,
illetve reszvenyosztalyonkent
kii.lon, a
hatarozati javaslatot elfogado szavazatok legalabb 3/4-es tobbsegevel, nyilt szavazassal,
az alaptoke leszallitasara vonatkozo hatarozat meghozatalat megelozoen, legkesobb a
hatarozatot meghozo kozgyulesen hozzajaruljanak.
16.3.

Alaptoke leszallitasa eseten mindenekelott
reszvenyeket kell bevonni.

16.4.

Dematerializalt reszvenyek eseten az igazgatosag az alaptoke leszallitasanak bejegyzeset
koveto, az alapszabalyban meghatarozott idon, ennek hianyaban tizenot napon bellil
ertesiti a kozponti ertektarat es a reszvenyes ertekpapirszamla-vezetojet
az alaptoke
leszallitasa kovetkezteben
a reszvenyes reszvenytulajdonaban
beallt valtozasrol. A
reszvenyesnek csak az alaptoke-leszallitas cegjegyzekbe tOrteno bejegyzese utan szabad
az alaptoke, illetve az alaptoken fehili vagyon terhere kifizetest teljesiteni vagy a
reszvenyre vonatkozo, meg be nem fizetett penzbeli, illetve meg nem szolgaltatott nem
penzbeli hozzajarulas teljesiteset elengedni.

16.5.

Az alaptoke leszallitasara a hatalyos tarsasagi tOrveny rendelkezeseit

17. A tarsasag kepviselete,

a reszvenytarsasag

tulajdonaban

ana sajat

ken alkalmazni.

cegjegyzese:

17.1. A tarsasag o2gjegyzese a tarsasag iratain ugy tOrtenik, hogy a kepviseletre jogosultak az
iratokat a gazdasagi
tarsasag cegneve alatt, hiteles cegalairasi
nyilatkozatuknak
megfelel6en, sajat nevalairasukkallatjak
el.
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17.2. A tarsasag cegjegyzesere jogosultak:
Az Igazgatotanacs

elnoke onalloan, az Igazgatotanacs

barmely ket tagja pedig egyiittesen.

18. A birsasagi vagyon vedelme, osztalekra vonatkoz6 szabalyok, uzleti ev:
18.1. A Ct. 219. § (1) bekezdese ertelmeben a reszvenytarsasag
sajat t6kejeb61 a reszvenyes
javara, armak tagsagi jogviszonyara figyelemmel kifizetest a tarsasag fennallasa saran
kizarolag aCt-ben meghatarozott esetekben es - az alapt6ke leszaIlitasanak esetet kiveve
- csak a szamviteli tOrvenyben meghatarozott
feltetelek teljesii.lese eseten, a targyevi
adozott eredmenyb6l, illetve a szabad eredmenytartalekkal
kiegeszitett targyevi adozott
eredmenyb61 teljesithet.
Osztalekra az a reszvenyes jogosult, aki az osztalekfizetes
megfeleltetes fordulonapjan a reszveny tulajdonosa volt.

miatt elrendelt

18.1.1. Nem kerii.lhet SOl' kifizetesre, ha a reszvenytarsasagnak
a szamviteli
helyesbitett sajat t6keje nem eri el vagy a kifizetes kovetkezteben
reszvenytarsasag alapt6kejet.

tulajdonosi

tOrveny szerint
nem erne el a

18.1.2. A Ct. 219. § (1) bekezdes alkalmazasaban kifizetesnek min6sii.l a penzbeli es a nem
penzbeli vagyoni erteku juttatas egyarant. Kivetelt kepeznek a reszvenytarsasag altal- a
191. § (1) bekezdese es 259. § (3) bekezdese alapjan - ellenertek nelkiil juttatott
reszvenyek.
18.1.3. Azokat a kifizeteseket, melyeket a Ct. 219. § (1) bekezdes rendelkezesei ellenere
teIjesitettek, a reszvenytarsasag
reszere vissza kell fizetni, feiteve, hogy a tarsasag
bizonyitja a reszvenyes rosszhiszemuseget.
ACt. 219. (4) bekezdeseben fogialtak megfeIeI6en aikaimazandok abban az esetben is,
ha a reszvenyes, bar nem tagsagi jogviszonyara tekintettel, olyan kifizetesben reszesii.lt,
amelyre a Ct. 219. § (1) bekezdesben fogialtak egyebkent nem adnanak lehet6seget, es
amely a felel6s tarsasagi gazdaIkodas kovetelmenyevel osszeegyeztethetetien.
18.2. A tarsasag vagyonarol
kell kesziteni.

minden uzieti ev vegevel a szamviteli t6rveny szerinti beszamolot

18.3. A kozgyules az osztalek fizeteser6I az igazgatotanacs audit bizottsag altaI jovahagyott
javaslatara a szamviteli t6rveny szerinti beszamolo elfogadasaval egyidejUleg hatarozhat.
18.3.1. A reszvenyest a reszvenytarsasagnak
a Ct. 219. § (1) bekezdese szerint feIoszthato es a
kozgyules altaI feIosztani rendelt, a szamviteli t6rveny szerint meghatarozott targyevi
adozott eredmenyb6l, illetve a szabad eredmenytartaiekkal
kiegeszitett targyevi adozott
eredmenyb6I a reszvenyei nevertekere juto aranyos hanyada (osztaIek) illeti meg. A
reszvenyes az osztaIekra csak a mar teIjesitett vagyoni hozzajarulasa aranyaban jogosult.
18.4. Ket, egymast k6vet6 szamviteli tOrveny szerinti beszamolo elfogadasa k6z6tti id6szakban
a reszvenytarsasag kozgyulese osztaiekeI6leg fizeteser6I akkor hatarozhat, ha:
a) a szamviteli torveny szerint keszitett k6zbens6 merleg alapjan megallapithato, hogy a
reszvenytarsasag rendelkezik az osztaleke161eg fizetesehez sZii.kseges fedezettel azzal,
hogy a kifizetes nem haladhatja meg az utolso eves beszamolo szerinti ii.zleti ev
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kbnyveinek lezarasa ota keletkezett eredmenynek a szamviteli tbrvenyben foglaltak
alapjan megallapitott, illetve a szabad eredmenytartalekkal
kiegeszitett bsszeget, es a
reszvenytarsasagnak
a szamviteli tbrveny szerint helyesbftett sajat t6keje a kifizetes
fo1ytan nem csbkkenhet az alapt6ke bsszege ala, tovabba
b) a reszvenyesek vallaljak az osztalekel61eg visszafizeteset, amennyiben utobb a szanlviteli tbrveny szerinti beszamolo alapjan - a Ct. 219. § (1) bekezdeseben foglaltakra
figyelemmel- az osztalekfizetesre nem lenne jogszabalyi lehet6seg.
18.5. Az oszta1ek kifizetesere az oszta1ekfizetesr61 szolo kbzgyu1esi hatarozat meghozatalat
kbvet615. munkanaptol kerulhet SOL A kifizetesr6l az igazgatosag kbteles gondoskodni.
18.5.1. Az esedekessegt61 szamftott 60 nap on belul a reszvenyes kbte1es az oszta1ekot fe1venni.
A reszvenyes kesedelme eseten a tarsasagtol osztaleka utan kamatra nem tarthat igenyt.
Az el6z6ek szerint meghatarozott id6tartamon behil fel nem vett osztalekot a reszvenyes
az osztalekfizetes id6pontjatol kezd6d6 bt eves elevulesi id6n belii.l kbvete1heti, a
tarsasag
a reszvenyessel
el6zetesen
egyeztetett
id6pontban
a reszvenyesnek
szemelyesen a tarsasag szekhe1yen vagy - a reszvenyes keresere es kbltsegere atutalassal fizeti ki.
18.5.2. A reszvenyes
kbtelezhet6.

a johiszemuen

fe1vett osztalek,

oszta1ekel6leg

visszafizetesere

nem

18.5.3. Johiszemuen felvett osztaleknak kizarolag a kbzgyules altaI el£ogadott szamviteli
tbrveny szerinti beszamolo
alapjan megallapftott
osztalekalapbol
a reszvenyes
reszvenyeire juto osztalek fe1vetele min6sul, felteve, hogy nem all feml a reszveny
megszerzesere vonatkozo kizaro fe1tetel a reszvenyessel szemben.
18.6. Az osztalek utan a tarsasagot kamatfizetesi
kesik az oszta1ek kifizetesevel.

kbtelezettseg nem terheli, kiveve, ha a tarsasag

18.7. Nem reszesedhet a tarsasag nyeresegeb61 az a reszvenyes, aki az esedekes
hozzajaru1asat nem teljesftette a jelen alapszaba1yban meghatarozott modon.

vagyom

18.8. A tarsasag uzleti eve a naptari evvel megegyezik.

19. A tarsasag megszunese:
19.1. Megszunik a tarsasag, ha:
a) a tarsasagi szerz6desben meghatarozott id6tartam e1telt, vagy mas megszunesi fe1tete1
megva10sult
b) a tarsasag legf6bb szerve elhatarozza a tarsasag jogutod nelku1i megszuneset
c) a tarsasag legf6bb szerve elhatarozza a tarsasag jogutodlassal tbrten6 megszuneset
d) a tarsasag tagjainak szama egyre csbkken, kiveve, ha a Ct. maskent rende1kezik
e) a cegbirosag a Ctv-ben meghatarozott ok ok miatt megszunteti
f) jogszabaly igy rendelkezik
19.2.

A reszvenytarsasag
kbzgyulese
a szavazatok
e1hatarozhatja a reszvenytarsasag megszuneset.

haromnegyedes

szotbbbsegevel
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19.3. A reszvenytarsasag jogut6d nelkiili megszunese eseteben a tartozasok kiegyenlitese utan
fennmarad6 vagyont - tOrveny eltero rendelkezese hianyaban - a reszvenyesek kbzbtt az
altaluk
a reszvenyekre
tenylegesen
teljesitett befizetesek,
illetve nem penzbeli
hozzajarulasok alapjan, n2szvenyeik nevertekenek aranyaban kell felosztani.
Ha a reszvenytarsasag
likvidaci6s hanyadhoz fUzodo elsobbseget biztosit6 reszvenyt
bocsatott ki, a vagyon felosztasakor az elsobbsegi reszveny biztositotta jogokat figyelembe
kell venni.
19.4.

Ha a vegelszamolas
meginditasakor,
illetve a felszamolas
elrendelesekor
a
reszvenytarsasag
alaptokeje nem keriilt teljes egeszeben befizetesre, a vegelszamol6,
illetve a felszamol6 jogosult a meg nem teljesitett penzbeli
es nem penzbeli
szolgaltatasokra vonatkoz6 kbtelezettseget azonnal esedekesse tenni es azok teljesiteset a
reszvenyesektol
kbvetelni, ha ana a reszvenytarsasag
tartozasainak
kiegyenlitese
erdekeben van szukseg.

20. A tarsasag hirdetmenyei:
A tarsasag a hirdetmenyeit a tarsasag honlapjan - www.nordtelekom.hu
-, jogszabalyban
meghatarozott esetekben a Cegkbzlbnyben teszi kbzze. A tarsasag a reszvenyek Budapesti
Ertektozsdere
tOrteno bevezeteset kbvetoen a hirdetmenyeit
a Budapesti Ertektozsde
honlapjan - www.bet.hu - is kbzze fogja tenni.
A kibocsat6 hirdehnenyeit es kbzlemenyeit a Penzugyi Szervezetek Allami Felugyelete altaI
uzemeltetett www.kozzetetelek.hu
honlapon is kozzeteszi, eleget teve ezzel a FelUgyelet
fele fennal16 kotelezettsegenek.
21. Egyeb rendelkezesek:
21.1. A tarsasag magyar jogi szemely,
rendelkezesei iranyad6k.
21.2. A tarsasag mukodesenek

ra a mindenkor

hatalyos

belfoldi jogszabalyok

hivatalos nyelve a magyar.

21.3. A jelen Alapszabalyban nem erintett, vagy nem teljes koruen szabalyozott kerdesek
vonatkozasaban a mindenkor hatalyos jogszabalyok rendelkezesei iranyad6ak azzal,
hogy az elterest engedo rendelkezesek kizar6lag akkor vehetok figyelembe, ha az
Alapszabaly ezzel ellentetes kikbtest nem tartalmaz.
Alulirottak a jelen tarsasagi Alapszabalyt,
helyen j6vahagy6lag alairtuk.
Budapest, 2011. ~14
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