
K6ZGyDLtSIJEGyz6K6NYV

amely kesziiIt a NORDTELEKOM Tavkozlesi SzolgaItat6 Nyilvanosan Miikodo
Reszvenytarsasag (eg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohany utca 12-14.) 2014. februa." 24.
napjan 14.00 6rakor a Ta."sasag szekhelyen megtartott rendkiviiIi kozgyiiles."ol.

Jelen vannak a csatolt jelenleti fv szerint a Tarsasag reszvenyesei, illetoleg kepviseloik, tovabba a
jeJenleti IV szerinti igazgat6tanacsi tagok, meghivottak.

A kozgyiilest megnyi~ja Dr. Gacsi Mihaly Medard, az igazgat6tanacs elnoke.

A NORDTELEKOM Nyrt. a tulajdonaban all6 433800 darab sajat reszveny alapjan a Gt. 227. §-anak
megfeleloen szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen reszvenyek a hatarozatkepesseg megallapftasanal
nem kerulnek figyeJembeveteJre.

Dr. Gacsi Mihaly Medard a csatolt jelenJeti IV alapjan megallapltja, hogy - a NORDTELKOM Nyrt.-n
kivul - megjeJent reszvenyesek (BELT AV Kft.) 30090409 szavazatot kepviselnek, mely a leadhat6
szavazatok 62,58 %-a.

Dr. Gacsi Mihaly Medard megallapftja, hogy a kozgyiiles hatarozatkepes, tekintettel arra, hogy a azon
a szavazasra jogosft6 reszvenyek altai megtestesftett szavazatok tobb, mint felet kepviselo reszvenyes
jelen van.

Dr. Gaesi Mihaly Medard Ligy nyilatkozik, hogy a kozgyiiles egyetertese es levezeto elnoknek torteno
megvalasztasa eseten vallalja a kozgyiilest levezeto elnok feladatainak ellatasat.

Ezt kovetoen a kozgyiiles egyhangLI dontessel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alabbi
hatarozatot:
1/2014. (11.24.) sz. kozgyiilesi hatarozat:
A kozgyiilest levezeto elnok Dr. Gacsi Mihaly Medard, az I azaat6tanacs elnbke.

Dr. Gacsi Mihaly Medard levezeto elnok tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy az i.ilesrol irasos
jegyzokonyv keszi.i1, amely a Tarsasag szekhelyen megtekintheto, valamint kozzetetelre keri.il a
Budapesti Ertektozsde, valamint a Tarsasag honlapjan, tovabba a W\y"\",J~()zzete1~L~.k.,.b.1!oJdalon. A
Kozgyiilesen torteno donteshozatalhoz szi.ikseges irasos anyagok es eloteljesztesek a Kozgyiiles
hel yszI nen kiosztasra kerul tek.

Dr. Gacsi Mihaly Medard jegyzokonyvvezetonek dr. Sugar Inezt nevezi ki, javasolja, hogy a
jegyzokonyvet a BELT AV Kft. reszvenyes kepviseloje hitelesitse, szavazatszamhll6knak pedig
FOIdesi Gez:it es Nagy Erzsebetet javasolja, szavazasi m6dkent pedig a nyflt, szavaz6jegy
felmutatasaval tOrteno szavazast javasolja.

Ezt kovetoen a kozgyiiles egyhangLI dontessel, 30090409 1gen szavazatlaJ meghozza az alabbi
hatarozatot:
2/2014. (I 1.24.) sz. kozgyiilesi hatarozat:
A kozgyiilesi jegyzokonyvet aBEL TA V Kft. reszvenyes kepviseloje hitelesiti, szavazatszamlal6knak
pedig a kozgyiiles megvalasztja Fbldesi Gezat es Nagy Erzsebetet, egyuttal szavazasi m6dkcnt a
nyilt szavaz6jegy felmutatasaval tOrteno szavazast hatarozza meg.

Dr. Gacsi Mihaly tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy a jelen Kozgyiilesen megtargyaland6 napirendi
pontok lIlegegyeznek a kozgyiilesi meghiv6ban szereplo, alabbi napirendi pontokkal:
I. Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa alaptoke-emelesre
2. Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa a Tarsasag reszvetelevel torteno cegalapitashoz, illetve tarsasagi
reszesedesszerzeshez
3. Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa telephely, fi6ktelep letesftesere vonatkoz6 dbnteshozatalra
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4. Egyebek

Dr. Gacsi Mihaly tajekoztatja a Kozgy(i1cst. hogy a napirendi pontokra vonatkozo hatarozati
javaslatok jelen Kozgyiilest megelozoen kozzetetelre kerLiltek a Budapesti Ertektozsde es a Tarsasag
honlapjan, tovabba a www.kOzzclctelek.hu oldalon.

Ezt kovetoen a kozgyiih~s egyhangLI dontessel, 30090409 1gen szavazattal meghozza az alabbi
hatarozatot:
3/2014. (11.24.) sz. kozgyiilesi hatarozat:
A napirendi pontjai:
1. Az IgazgatOtamics felhatalmazasa alaptoke-emelesre
2. Az Igazgat6tamics felhatalmazasa a Tarsasag reszvetelevel tOrteno cegalapitashoz, iIIetve
ta.'sasagi reszesedesszerzeshez
3, Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa telephely, fi6ktelep letesitese.'e vonatkoz6 donteshozatalra
4.Egyebek

A Kozgyiiles ezt kovetoen - a kozzetett eloteljesztesek es hatarozati javaslatok alapjan - megkezdi a
napirendi pontok targyaban tOrteno donteshozatalt.

1. napirendi pont - Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa alaptoke-emeles.'e

Az Igazgat6tanacs az alabbi Hatarozati javaslatol teUe:
Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy a Kozgyiiles a Gt. 252. § (I) bekezdese es az Alapszabaly 11.2.m)
ponlja, tovabba a Gt. 313. § (5) bekezdese alapjan adjon felhatalmazasl reszere
- az alaptoke legfeljebb osszesen 400000000,- Ft, azaz Negyszazmilli6 forint bsszcggcl be:lrmcly
modon tOrteno emeiesere oteves idotartamra, tovabba
- a tokeemelesre vonatkozo felhatalmazas idotartamara a jegyzesi elsobbsegi jog gyakorlasanak
koriMozasara, illetve kizarasara.

Ezt kovetoen a kozgyiiles egyhangLI dontessel. 30090409 1gen szavazaltal meghozza az alabbi
halarozatot:
4/2014. (11.24.) sz. kozgyiilesi hatarozat:
a Kozgyiiles a Gt. 252. § (I) bekezdese es az Alapszabaly 11.2.m) pontja, tovabba a Gt. 313. § (5)
bekezdese alapjan felhatalmazza az Igazgat6tanacsot
- az alaptoke legfeljebb osszesen 400000000,- Ft, azaz Negyszazmilli6 forint bsszeggel barmcly
modon tOrteno emelesere oteves idotartamra, tovabba
- a tokeemelesre vonatkozo felhatalmazas idotartamara a jegyzesi elsobbsegi jog gyakorlasanak
koriMozasara, illet ve kizarasara.

2. napirendi pont - Az IgazgatOtanacs felhatalmazasa a Tarsasag reszvetelevel tOrteno
cegalapitashoz, iIIetve tarsasagi reszesedesszeneshez

Az Igazgat6tanacs az alabbi Halarozali javaslatot tette:
Az Igazgatotanacs javasolja, hogy a Kozgyiiles adjon reszere felhatalmazast bleves idotartamra a
Tarsasag reszvelelevel tOlteno cegalapftas, illetoleg tarsasagi reszesedesszerzes eldontesere.

Ezt kovetoen a kozgyiiles egyhangLI dontessel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alabbi
hatarozatot:
5/2014. (11.24.) sz. kozgyiilesi hatarozat:
A Kozgyiiles oteves idotartamra felhatalmazza az 19azgatotanacsot a Tarsasag reszvetelevel tOrteno
cegalapftas, illetoleg tarsasagi reszesedesszerzes eldontesere.

3. napirendi pont - Az IgazgatOtanacs felhatalmazasa telephely, fi6ktelep letesitese.'e vonatkoz6
donteshozatal.-a
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Az Igazgat6tanacs az alabbi Hatarozati javaslatot tette:
Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy a Kozgyiiles adjon reszere felhatalmazast oteves idotartamra
telephely(ek) es/vagy fi6ktelep(ek) letesltesere vonatkoz6 donteshozatalra.
Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy amennyiben a Kozgyiiles megadja a felhatalmazast a reszere
telephely( ek) es/vagy fi6ktelep( ek) letesitesere vonatkoz6 donteshozatalra, ugy ilyen iranyu
Igazgat6tanacsi dontes eseten a kozgyiiles fogadja el az ezzel osszefUggo Alapszabaly-m6dositast.

Ezt kovetoen a kozgyiiles egyhangu dbntessel, 30090409 igen szavazattal meghozza az alabbi
hatarozatot:
6/2014. (I1.24.) sz. kozgyiilesi hatarozat:
A Kozgyiiles oteves idotartamra felhatalmazza az Igazgat6tanacsot telephely( ek) es/vagy
fi6ktelep( ek) letesltesere vonatkoz6 dbnteshozatalra tovabba ilyen iranyu Igazgat6tanacsi dbntes
eseten elfogadja az ezzel bsszefUggo Alapszabaly-m6dosftast.

Budapest, 2014. febrmir 24.
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