Its HATAROZATI JAVASLATOK

ELOTERJESZTESEK

a NORDTELEKOM Tavkozlesi SzolgaItato NyHvanosan Mukodo Reszvenyhhsasag (eg. 01-10046480, 1074 Budapest, Dolulny utea 12-14.) 2013. marcius 29. napjan, 14.00 oJ'akor a tarsasag
szekhelyen tartando eves rendes Kozgyulesehez.
A Tarsasag
napirenddel:

Igazgat6tanaesa

a K6zgyGlest

2013. mareius

29. napjara

hfvla

bsszc,

az

alabbi

1. A Igazgatotanacs beszamoloja a Tarsasag 2012. evi gazdalkodasarol es a 2012. eyre vonatkozo
magyaJ' szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamolo ismertetese
2. A konyvvizsgalo jelentese a Tarsasag 2012. eyre vonatkozo magyar szamviteli szabalyok
(MSZSZ) szerinti eves beszamolojanak vizsgalatarol
3. A 2012. eyre vonatkozo magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ) szel'inti eves beszamolo
elfogadasa
4. HataJ'ozat az Igazgatotanacs altaI eloterjesztett felelos tarsasagiranyitasi jelentesrol
5. A Tarsasag reszvenyeinek felosztasa kisebb neverteku reszvenyekre
6. Alaptoke-emeles uj reszvenyek forgalomba hozatalaval
7. Egyebek
8. A Tarsasag Alapszabaly-modositasanak
elfogadasa
Az Igazgatotanacs
javasolja, hogy a Kozgyules a 7. Egyebek pont
kerdesekben is hatarozzon:
Az Igazgatotanacs felhatalmazasa sajat J'eszveny megszerzesere
Az Alapszabaly 11.2.,11.11.,11.20.,12.8.,15.4.3.
pontjainak modositasa

Az Igazgatotanacs

kereteben

az ahibbi

a 2013. ev marcius ho 29. napjan tartando eves J'endes kozgyulesre az alabbi
HATAROZATIJAVASLATOKAT

teszi:

HataJ'ozati javaslat az 1. napirendi ponthoz:
A Nordtelekom
Nyrt. Igazgat6tanacsa
javasoija,
hogy a K6zgyGles
evrol sz616 jelenteset fogadja el, az alabbiak alapjan.
Beszamo16 a Tarsasag 2012. evi gazdalkodasar61:

az Igazgat6tanaes

2012. uzlCli

Fobb adatok:

185.427 e Ft

Arbevetel:
Rendkfvuli eredmeny
Befektetetl eszkbzbk:
Ertekpapirok:
Jegyzett toke:
Hosszu lejaratu kbtelezettsegek:
Alkalmazottak
szama:
Az eloteljesztett

Hatarozati

adatok a konyvvizsgal6

o e Ft
8.393 e Ft
3.135 eFt
372.680 e Ft
19.020 e Ft
12 fO
nyilatkozata

alapjan

a KozgyGlesig

m6dosulhatnak.

javaslat a 2. napirendi ponthoz:
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A Nordlelekom
Nyr!. Igazgatotanacsa
javasolja,
2012. Lizleti evrol sz616 jelenteset fogadja el.

Hatarozati

a Tarsasag

kbnyvvizsgalojanak

javaslat a 3. napirendi ponthoz:

A Nordtelckom
fogadja el.

Hatarozati

hogy a Kozgyules

Nyrt.

Igazgatotanacsa

javasolja,

hogy a Kozgyules

a Tarsasag

eves

beszamol6jat

javaslat a 4. napirendi ponthoz:

A Nordtelekom
Nyrt. Igazgatotanacsa
javasolja,
hogy
eloterjesztett felelos tarsasagiranyftasi
jelentest fogadja cl.

a

Kozgyules

az

Igazgatotanacs

{lIlal

Hatal'ozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:
Az Igazgatotanacs
javasolja a KbzgyUIesnek a Tarsasag reszvenyei nevertekenek
megvaltoztalasal,
az
alaptoke osszegenek megvaltoztatasa
nelklil, az alabbiak szerint:
- a neverlek-valtoztatasra
tekintettel
egy darab 1.000 Ft neverteku,
nevre sz616, dematerializalt
torzsreszveny
helyebe szaz darab 10Ft neverteku, nevre sz616, dematerializalt
tOrzsreszveny
lep.
- igy minden egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre sz616, dematerializalt
tbrzsreszveny
tulajdonosa
szaz darab, 10Ft
neverteku,
nevre sz616, dematerializalt
torzsreszveny
j6vairasara
jogosult,
- a reszvenynevertek
megvaltoztatasa
a Tarsasag alaptokeje tisszeget nem erinti,
- tovabba az l\j reszvenyekhez
kapcsol6d6
mindennemu
jogosultsag
es kbtelezettseg
a korabbi
reszvenyekhez
kapcsolodo jogokkal es kbtelezettsegekkel
teljes mertekben megegyezik.

Hatarozati

javaslat a 6. napirendi ponthoz:

Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy a 1 1/2011. (I.I 1.) sz. kozgyulesi hatarozat - mellyel a Kozgyules az
Alapszabaly q) pontja es a Gl. 252. § (1) bekezdese aJapjan felhalalmazast
adott az Igazgalotanacsnak
az alaptoke legfeljebb 250.000.000,Ft, azaz Kettoszazotvenll1illi6
forint ertekkel. bannely m6don
torteno el11elesere a hatarozatt61
szal11itott oteves idotartal11ra a 6/20 I I. (1.11.) sz. kozgyulesi
hatarozattal elfogadott alaptOke-emeh~sen
felLil -, a Gt. 313. § (5) bckezdesere
figyclemmel
keri.iljon
kiegeszitesre
azzal, hogy a Kozgyules felhatalmazza
az Igazgat6tanacsot
a tokeemelesre
vonatkoz6
felhatalmazas
idotartal11ara a jegyzesi elsobbsegi jog korlatozasara
es kizarasara.

Hatarozati

javaslat a 7. napirendi ponthoz:

I. Az Igazgalotanacs
ktizgvules ele

az Alapszabalv

11.2.j)

pontjanak

megfeleloen

az alabbi

iavaslatot

terieszti

a

A kozgyules hatall11azza fel az Igazgat6tamlcsot
a dontestol szal11itott tizennyolc h6napos idolartamra
szoloan sajat reszveny megszerzesere
es az ehhez kapcsol6d6 kozbenso merleg elfogadasara,
ha annak
szi.iksegessege felmeri.il az alabbiak szerinl:
A ll1egszerezheto reszvenyek:
- fajlaja: torzsreszveny
- ncverteke: reszveny-felosztast
ll1egelozoen - 1000,- Ft neverteku reszvenyek
eseten - 1000,- Fl,
reszveny-felosztast
kovetoen - 10,- Ft neverteku reszvenyek eseten - 10,- Fl
- szama: maximum az alaptoke osszegenek 25 %-at kitevo szamll reszveny
- az ellenertek legalacsonyabb
osszege a nevertek mfnusz 90 szazaiek, az ellenertek
legmagasabb
osszege a nevertek pi usz 90 szazalek.
II. Az 19azgalotanacs

javasolja,

hogy az Alapszabaly

11.2. pontja az aiabbiak

szerint modosuljon:
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,,11.2. A kozgyiiles kizar61agos hataskorebe tartozik:
a) dontes - ha a Gt. Elter6en nem rendelkezik - az alapszabaly megaIlapftasar61 es m6dositasar61
b) dontes a reszvenytarsasag miikodesi fonm'ljanak megvaltoztatasar61
c) a reszvenytarsasag atalakulasanak es jogut6d nelkUIi megsziinesenek elhatarozasa
d) a Gt. 37. §-aban foglalt kivetellel az igazgat6tanacs tagjainak es a konyvvizsgal6nak
a
megvalasztasa, visszahfvasa, dfjazasanak megallapftasa
e) a szamviteli tbrveny szerinti beszamol6 j6vahagyasa, ideertve az ad6zott eredmeny felhasznalasra
vonatkoz6 dontest is
f) dontes - ha a Gt. elter6en nem rendelkezik - osztaIekel6leg fizeteser61
g) az egyes reszvenysorozatokhoz fiiz6d6 jogok megvaltoztatasa, illetve az egyes reszvenyfajtak,
osztalyok atalakitasa, az ezekhez fiiz6d6 jogok megvaltoztatasa
h) dontes - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - az atvaltoztathat6 vagy jegyzesi jogot biztosit6
kotveny kibocsatasr61
i) dOlltes a felel6s vallalatiranyitasi jelentes elfogadasar61
j) dontes - ha a Gt. es jelen alapszabaly maskent nem rendelkezik - a sajat reszveny megszerzeser61,
ideertve az igazgat6tanacs sajat reszveny megszerzesere val6 felhatalmazasat is.
A Kozgyiiles 2013. marcius 29-en felhatalmazta a tarsasag Igazgat6tanacsat a dontest61 szamitott
tizennyolc h6napos id6tartamra sz616an sajat reszveny megszerzesere es az ehhez kapcso16d6
kozbens6 merleg elfogadasara szUkseg eseten, az alabbiak szerint. A megszerezhet6 reszvenyek:
- fajtaja: tbrzsreszveny
- neverteke: reszveny-felosztast megel6z6en - 1000,- Ft nevertekii reszvenyek eseten - 1000,- Ft,
reszveny-felosztast kovet6en - 10,- Ft nevertekii reszvellyek esetell - 10,- Ft
- snlma: maximum az alapt6ke osszegenek 25 %-at kitev6 szaml' reszveny
- az ellenertek legalacsonyabb osszege a nevertek minusz 90 szazalek, az ellenertek legmagasabb
osszege a nevertek plusz 90 szazalek.
k) a t,\rsasag cegbejegyzeset megel6z6en a tarsasag neveben kotott Ugyletek j6vahagyasa,
I) azok az Ugyek, melyeket a tarsasag igazgat6tanacsa a kozgyiiles eIe tetjeszt, fi.iggetlenUI att61, hogy
a dontes meghozatala az alapszabaly szerint mas szerv hataskorebe tartozik
m) dontes - ha a Gt. es jelen alapszabaly
15.1. pontja maskent nem rendelkezik - az alapt6ke
felemeleser61; dOlltes a Gt. 252. (I) bekezdes szerint az igazgat6tanacs felhatalmazasar61 az alapt6ke
felemelesere
n) dontes - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - az alapt6ke leszallitasar61
0) kotelez6 dOlltes a vezet6 tisztsegvisel6k, vezet6 allasu munkavallal6k hosszu tavll dijazasanak es
osztCinzesi rendszerenek irallyelveir61, kereteir61
p) az audit bizottsag tagjainak megvalasztasar61
q) dontes mindazokban a kerdesekben, melyeket a Gt., vagy a jelen alapszabaly a kozgyiiles
kizar61agos hataskorebe utal"
Ill. Az Igazgat6tanacs javasolia, hogy az Alapszabcily 11.11. pontja az alabbiak szerint m6dosuljon:
,,11.11. A kozgyiiles hatarozatkepes, ha azon a szavazasra jogosit6 reszvenyek altai megtestesftett
szavazatok tobb mint felet kepvisel6 reszvenyes, vagy az alapszabaly 11.12. pontja szerinti
meghatalmazottja jelen van. Ha a kozgyiiles nem hatarozatkepes, a megismetelt kozgyiiles az eredeti
napirenden szerepl6 Ugyekben a megjelentek szamara tekintet nelkul hatarozatkepes. A Gt. 234. § (2)
bekezdCse azzal az elteressel alkalmazand6, hogy a nem hatarozatkepes es valtozatIan napirenddcl
osszehivott megismetelt kozgyiiles eseten legalabb Hz napnak kell eltelnie a megismetelt kozgyiiles
osszehivasa es a megismetelt kozgyiiles id6pontja kozott."
IV. Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy az Alapszabaly 11.20. pontja az alabbiak szerint m6dosuljon:
,,11.20. A kozgyiiles hatarozatait egyszerii sz6t6bbseggel hozza, kivevc a jelen Alapszabaly 11.2.
alpontjanak a)-c), g) es n) alpontjaiban meghatarozott kerdeseket, melyekben a kozgyiilesen jelen lev6
reszvenycsek legalabb 3/4-es tobbsegi szavazata eseten sziiletik kozgyiilesi hatarozat."
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V. Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy az Alapszabaly 12.8. pontja az alabbiak szerint m6dosuljon:
" 12.8. Az igazgat6tanacs tilese akkor hatarozatkepes, ha azon a tagjai kozLiI legalabb 3 fo jelen van.
Hatarozatait egyszerii sz6tobbseggel hozza, szavazategyenloseg eseten az elnok szavazata dont."
VI. Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy az Alapszabaly 15.4.3. pontja az alabbiak szerint m6dosuljon:
,,15.4.3. A k6zgyiiles az igazgat6tanacs eloterjeszteserol
kozgyiilesi hatarozat meghozatala elott hatarozni."

koteles az alaptoke-emelesre

vonatkoz6

Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy a 15.4.3. alpontb61 kerliljbn tbrlesre az alabbi rendelkezes:
"A kozgyiiles a jegyzesi elsobbsegi jog kizarasara vonatkoz6 eloterjesztesrol legalabb 91 %-os
sz6tbbbseggel hataroz."
Hatlirozati javaslat a 8. napirendi ponthoz:
A Nordtelekom Nyrt. Igazgat6tanacsa javasolja a K6zgyiilesnek, hogy fogadja
Alapszabalyanak a K6zgyiilesen elfogadott hatarozatoknak megfelelo m6dosftas<:lt.

el a Tarsasag

dr. Gacsi Mihaly
Igazgat6tanacsi elnbk
Nordtelekom Nyrt.

4

