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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
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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:
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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:
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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:
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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
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