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Amcly kcsziilt iii NORDTELEKOM Tivkozlesi Szolgaltato Nyilvanosan Miikodo
Reszvenytarsasag (eg. 01-10-046480,s,,-ckhely: 1074Hudapcsr,Dohany utea 12-14.) 2016. ev janmit h6
21. napjan 14:00 orakor a Tarsasag szekhe1yen tartoU rendldviili (megismctelt) kozgyUJesrc51.

Jelen vannak: a je1en jcgyz6konyvhoz csaloh jclenleti IV szermt a Tarsasag reszvcnresei, il1ctve kepviscl6ik,
a jelenli:u IVsor.crintiigazgat6tanacsi tagok, illetvc meghivottak.

A Kozgywcst megnyitja Dr, Giicsi tvlihaly Mcdird, az 19azgatotan3.cs elnOke.

A NORDTELF.KOM Nyrt. a rulajdonaban a1l6 433800 datab ~ajat [csZ'veny alapjan szavazati iogot nem
gyakorolhat. czen rcszvenyeka halwzarkept.-'Sseg megillap1tasilllil nem kcriilnek figyelemb(.'vc(elre.

Dr. Gacsi rvlihaIy Mccl:ird iii jclcn jegyz6konyvhoz c~atOitjclenleti IValapjan meg.ll1apI~a, hogy a megje\cnt
DELTAV KfL rcszvenycs 30090409 db reszvennycl rendclkczik, md)'b61 12796231 db reszveny keruh
megfcleltetcsre, mely a leadhat6 szavazatok 26,61 '%-a. (A kepviseh alapt6ke-n!szcsedes: 26.37 0(".)

Dr. Gacsi I\:(ihily Mcdard mcg3Uapitja. hogy a kozgyiilcs hatarozatkepcs, tekintcttcl arm. hogy a
megismetelt kO~viiles az eredcli napirenden szerepl6 Ugyekben a jelenJtv6k allal kcpviseh szavazati jog
mertt~ket61 ftIggctlenUIhatarozatkepes.

Dr. Gacsi Nlihilly Medard Ugy nyilalkozlk. hogy a KozgyuJes eg},Ctl!rleSe i:s levezeta elnoknck [Orlena
megvalasztasaesclcn vallaljaa Kozg)"west k-vezet6 dnok feladatainak dlatasat..

Ezt k(ivetoen a Kozgyiiles egyhangt'i dontesscl, 12796231 db igcn szavazaltal (mely szavazafOk
altaI kepviselt alapwke-reszesedcs mertcke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal es 0 db szavazast61
tart6zkodassaI me hozza az ah1.bbihatarozatot:
1/2016. (1.21 ) 8Z. kQzgyiilesj hatirozat
A kozgyUles levezet6 elnoke Dr. Gilesi Mihaly Medard igazgat6tanaesi tag. az Igazgat6tanaes
elnoke.

Dr. Gacsi Mihwy MeoonJ levezet6 elnok tajekozt.a~a a Kozgytilcst, hOh,}, az ulb;r61 icisos j~'Zakonrv
keszUl, amely a Tarsasag ~zekhclyen mcgtckinthct6, valamint kozzetetclre kerUI a Budapcsti Erteklozsdc,
valaminl a Tarsasag honlapjan, tovabbi a www.kozzetetdck.hu oldalon.
A Kozgyu!escn (ortcn6 dontcshozatalhoz szuksl-ges icisos anyagok es el6tcrjesztesck a Ko%gyules
hclyszinen kiOSZlasra kerultck.

Dr. Gacsi Mihaly Me~:Hnl ievezeto eln6k jcgyz6k6nyvvezeu)nck dr. Sugar Inezt, 3 legyz6konyv
hitelc~i(eserc a HEL"fAV Kft. reszvcnyes kep"ise16jet tovabba bzavazats:t:iiml.i16nak Foldesi Gcza
igazgat6tanacsi tago! cs Nagy Erzsebetet javasolja.

A kozgyiiles jcgyzokonyvvezetoje dr. Sugar Inez, a jegyzokonyvet a BELTAv Kft. reszvenyes
ke viseUre hitelesfti cs szavazatszamlal6kNa Erzsebet es FOidesi Gcza.

Ez( kOvet6en a Kozgyiilcs egyhaogti donh'!ssel, 12796231 db igen szavazattal (mcly szavuatok
altai kepviselt alaptoke-reszesedes merteke 26,37 %), 0 db eUenszavazattal cs 0 db szavazast61
tart6zkodassal me hozza az alibbi ha(arozatot:
212016. (1.21 ) sz. kOzgyiilesj hatirozat

Dr. Gacsi Mihaly Mcdard lajekozta~a a Kozgytilest. hogy a jclcn koZgytilCSCll megtargyaland6 napirmdi
pontok megegyczllek a kozgywesi meghivoball szerep16,aiabbi napircndi pontokkal:

I. KOllyvvizsgiil6 meb,",,'maszcisa

http://www.kozzetetdck.hu


2. Fi6ktelep letrehozasa
3.:\z 19azgat6tanacs 'j'arsasagi reszesedesszer"csrc tortcno felharalmazis:inak mcgcrositese es pootosl!isa
4. Alapszabily-m6dosit3$
5. Egyebek
Dr. Gacsi Mihaly Me(ilird tajckoztatja a Kozgyiilcst, hogy a napin:ndi pontokra vonatkoz6 hatarozari
javaslatok jden Kozgyulest megel6z6en kozzctctdre kerultek a Budapesri Enekt6zsdc cs a Tarsasag
honlapjan, toviibb:i a \VWW.kon!'tctelek.hu oldalon.

Ezt kovetOen a KozgyUlesegyhangia dontessel, 12796231 db igen szavazatlal (ruely szavazatok
altaI kepviselt alaptoke-reszesedes merteke 26,37 %). 0 db ellenszavazattal es 0 db szavazasto!
tartozkodassal mcJ;thozzaaz alabbi hatarozatot:
3/2016. <I.21.) S2. kOzgyiilcsjhataro2at
A kozgyiiles napirendi pontjai:
1. KOnyvvizsgal6megvalasztasa
2. Fioktelep Ietrehozasa
3. Az Igazgatotanacs Tarsasagi reszesedesszerzcsrc torteno felhatalmazasanak megerosftese es
pontositasa
4. Alapszabaly-m6dositas
5.~ebek

1\ KozgyW6s ezt kovct6en - a kozzctctt cloterjeszlesek es h:narozati javaslatok alapjan megkczdi a
napircndi pontok targyiiban ti>rteno d6nteshozatalt.

I. napirendi pont.. Ktmyvvizsgi16 meg..,.·:ilasztisa

Dr. Gacsi Mihily Meclard ieve:lcta eln6k tiijekoztatja a kozgyiilcst, hogy a konyvvizsg:ilo szcmClycIc
javaslac nem erkc2cn, mindezekre tekintcttcl a jelen k07gytilCsen konyvvizsgil6 megvabsztasara nem kcriil

t1Iesen nem kcrUl sor.

3. napirendj pont - Az Tgazgat6taniq Tirsasiigi rCszesedesszerzesre [orlena felhatalmaz3s3nak
oorgrrOsltese es ponto~i]1isa

A KOzgyiilesegyhangU dontessel, 12796231 db igen szavazattal (mdy szavazatOk altai kcpvisclt
alaptoke-ceszesedes mcneke 26,37 %). 0 db ellenszavazattal es 0 db szavazaslol tart6zkodassal
megbozza az alabbi hatarozatol:
6/2016. (1.21.) HZ kOzgyiilesihatarozat
A Kozgywes ml--gcrosici az 5/2014. (TT.24.) s.dmll kozgyUlcsi hatarozataban foglalt azon felhatalmazisat
az 19azgat6tamics res)'.ere, miszcrint az donteru jogowlt a T:irsasig res.-vttelcvel torrene cq.,>alapid.s,
illet61eg t:ir~asagi rcszcscdes~zerzes vonatkodsaban, tovabbi akkc,nt pontositja ezen felhatahnazast, hogy
belfijldi es kiilfijldi reszesedesszer.lCS vonatkozasaban is d6nteni 'ogosult a2 Igazgarotanacs.

4. napirendi pont· Alapszabjl}'-m6dosita~
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A Kozgyiiies egyhangu dontessel, 12796231db igen szavazattal (ruely szavazatok :iltal kepviseit
alapt6kc-reszesedes merteke 26,37 %), 0 db ellenszavazattal es 0 db szava:l::l.stoltartozkodassal
me hozza az ahibbi hatarozatot:
7/2016 (1.21.) sz. kOzgytlUsi hatatozat
Az AJapszab:Uy az 5/2016. (1.21.) 5Z. kozgyiilcsi hahirozathan foglaltaknak megfeleloen
modosinlsra keriil.

5. napirendj pont Egyebek

Egyeh naplrcndi ponti javaslatRem erkezctt.

A Tacsasag benyujtja az iIletckcs cegbirosagra a jden kO"lgyUlcscll clfogadou dokummtumok.a.t a
valtozasbejegp:es crclckeben.

Budapcst, 2016. januar 21.
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Dr. Gksi Mihaly Mcclard
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