
KOZGYULESIJEGYZOKONYY

arnely keszllh a NORDTELEKOM Tavk(izlcsi Szolgaltato Nyihranosan Mlikiido Resz\'cnytarsasag (eg.
01-10-046480, szekhely: 1074 Budapest. Dohany lItca 12-14.) 2016. cv 5zelltember ho 16. napjan 14:00
orakor a Tarsasag szekhelyen lartott rendkiviili kozgyulcsrOi.

Jelen vannak:
- ajclen jegylokonyvhoz csaloll jelenlcti iv szerint a Tarsasag rC5zvcnyesei, illctve kepviseioik.
- Dr. Ciacsi Mihaly Mcdard, az Igazgalotamics cln6ke.
- Foldesi GC7.a,Igazgat6tanacsi tag.
- Martonffy Mandula, mcghivolt.
- dr. Sugar Incz. meghivon.

A K6zgyUlesi mcgnyitja Or. Oacsi Mihaly Mcdard, az Igazgat{)tamics clnokc.

A NOROTELEKOM Nyrt. a tulajdomiban al16 433800 darab sajal reszveny aJapjan szavazati jogot nem
gyakorolhat, czen reszvcnyek a hatarozatkepesscg mcgallapitasanalncm kertilnek IIgyelembeve-telrc.

Dr. Gacsi Mihaly Medard a jelen jegyzokonyvhBz csatolt jelenleri iv alapjan mcgallapitja, hogy a mcgjeJenl
reszvenycsek (BELT Av Kfi.) 34048609 szavazalol kepviselnek. mely a leadhat6 szavl!zatok 70,82 %-a, igy
a kozgyules hataroz..alkepes.
(A mcgjclenl reszvcnyesek szavazatai altai kcpviselt alaptokc-rcszesedes osszcscn: 70.74 %.)

Dr. Gacsi Mihaly Medard llgy nyilatkozik. hogy a Kozgyules egyctertese es levc7.clo elnokne-k tOncno
megvalaszt.;sa eseten vallalja a Kozgyulesl levezelo clnok fe1adatainak cll<hasat.

Ed kovelocn a KozgyUlcs c~yhangu dontcsscl, 34048609 dh igen szavazattal (mely szavazatok :tltal
kepvisclt alaptokc-rcszesedes merteke 70.74 'Yo). 0 db cllcnszavazattal es 0 db szavazasl61
tartozkodassal me hOZ7.aaz ahibbi halarozatot:

112016. llX.16.l sz. kozgyulesi hahirozat
A kozgyules levCLcto elnoke Dr. Gacsi Mihaly M(.-'tiard igazgat6tan:.icsi tag, HZ

I liZ at6tanacs clnoke.

Dr. Gacsi Miluily Medard Icvczct6 eln6k tajckoztatja a K6zgyulcst, hogy az illesr61 fr;isos jegyz6k6nyv
kesziil, arncly a Tarsasag szckhelyen rncgtckintheto, valarnint kozzetetelre keriil a l3udapesti Ertekt6zsdc,
valaminl a Tarsasag honlapjan. tovabba a www.konetetelek.hu oldalon.
A Koz.gyUlesen lorteno dontcshoZ3tulhoz szllkseges irasos anyagok es eloterjesncsck a KozgyUles
hclyszinen kioszuisra kerultek.

Dr. Gacsi Mihaly Mcdard levezet6 elnokjegyzokonyvvczclonek dr. Sugar Inezl, a jegyzok()nyv hitelesftcscrc
a BELI'Av KIl. rCszvenyes kepvisclojet tovabba szavazatszlimlii16nak Foldcsi G~~a igazgatotaruicsi tagot cs
MartonftY Mandulatjavasolja.

Ezt kovct6en a Kozgyiill.'S egyhangu dontessel, 34048609 db igen szava7.attal (mely szavazatok altai
kepviselt alaptoke-reszescdcs merteke 70,74 "10,), 0 db cllcnszavazattal es 0 db szavazastol
tartozkodassal me hozza az alabbi hatarozatot:

2/2016. <IX.16.l sz. kozgyulesi hatarozat
A k01.gyulcs jegyzokonyvvezetoje dr. Sugar Inez, a jegyzokonyvct II BELT A V Kft.
reszvenycs kepviseloje hitclesiti es szavazatsz:.imlal6k Foldcsi Gcza igazgat()tanacsi tag es
Martonff' Mandula.

Dr. Gacsi Miluily Medard tajekoztatia a K6zgyiil6st, hogy a jelen kozgyiilescn mcgulrgyaland6 napirendi
ponlok rnegegycznek a kozgyulcsi meghiv6ban sl.:crepl6, alabbi napircndi pontokkal:

I. Konyvviugalo megvalasztasa es cuel osszcftiggesben az AlapS1.aMly modositusa
2. Az Igazgalotanacs bcsziimoloja a Tarsasag 2015. e\'i gazd:UkodasurOl es a 201S. eYre vonatkozo

http://www.konetetelek.hu


TFRS szerinli kons:wlidall eves hcszamolo ismcrtctesc
3. A konyvviz."galo jelentese a Tarsasag 2015. evre VOHlltkoztl [FRS szerinti konszolidalt eves
beszamol6janak vizsg~ilat:irol
4. A 2015. evre vomdkoz6 £.FRS szeriuti kODszolidalt eves heszamolO elfogadasa
5. Egycbck

Dr. Gaesi Mihaly Medard tajckozlatja a Kozgyuh~st, hogy a napirendi pomokra vonatkoz6 halar07..ati
javaslatokjclen KozgyUlest megelozoen ki)zzetetclre kcriiltek a Budapesti Ertckto:£sdc es a Tarsasag
honlap'jan, tovabba a www.ko7.7.ctetelek.huoldalon.

Ezt kavctocD a Kuzgyules cgyhang(i dantl-'Ssel, 34048609 db igen szavazaUal (mely szava7,atok altai
kepviselt alaptoke-reszescdes merteke 70,74 0/0). 0 db ellenSZ3vazattai es 0 db s:r..avazast61
tartozkodassal mes!hozza. az alabbi hatarozatot:

3/2016. aX.16.l sz. kozgvUlesi hataNizal
A kozgyules napirendi pontjai:
1. Konyvvizsgal6 megv:UaS.llasa es ezzel osszeHiggesbcn liZ Alapszabaly modosihlsa
2. Az Igazgatolaniies beszamoloja a Tarsasag 2015. cvi gazdalkodasaritl es a 2015. evf"C
vonatkuzo lFRS szerinti kOllszolidall eves beS7.amolit ismcrletesc
3. A konyvvizsgal6 jelcnlesc a Tarsasag 2015. eYre vonatkozo IFRS szcrinti konszolidalt
eves heszarno)ojanak viz.~galataro)
4. A 2015. evre vonatkolO [FRS szerinli konszolidalt eves beszamolo eifoglldilsll
5. E.'Ycbck

A KozgyUles ezi kovet6cn - a kozzetctt cloterjeszresck es haulrozati javaslatok alapjan - megkcLdi a
napircndi pontok targyaban lort6no donteshozalalt.

1. napirendi pont - Konyvvizsgal6 mcgvalasztasa cs cael 6sszefilggcsbcn az Alapszahalv modositasa

A k6zzetett halarozati javaslat:
Az Audit l3izottsag cs az Igazgatotanacs javasoija, hogy a Ta.rsasag konyvvizsgl.t16janak a Cs.A.Cs
K6nyvvi7sgal6 es Informatikai Szolgaltato Zrt.-l (Cg.04-iO-001631: szekhely: 5600 Bekescsaba. Mogyor6
utca 22.: Aclos7.ama: 25572760-2-04: kamarai nyiivanlanasi s7.am: 002653), a konyvvi7sgaimcn
szemcly6ben is felelos szemelynek Kcndra Agnest (regiszlracios S7..am:007024; lukcim:5600 Bekescsaba.
Gyoni GeZ!! 1I. utca II. 11117.)valassza meg a kozgyules 2016. cv szcptember h6 16. napjatol I cv
idotartamra - 2017. szeplembcr 16-ig - az alabbi dijazassal: 500.000,- Ft + AFA osszcg az eves
konyvvizsgalatra. Az Audit Bizoltsag es az Igazg.-ltotanites javasolja lovitbbit 37. Alapszabaly ezzel
osszefliggo m6doshasat.

Dr. Gitesi Mihaly Medard, az 19azgatotamies elnoke eloadja, hogy figyelemmcl alTa. hogy a konSlolidalt.
IFRS szerinti eves beszamol6 clkesziiese tovabbi idOl igenyel, a konyvvizsgal6 a jelen kozgyiilcsen nem
jelent meg. Megvalasztasara az ez Ugyben kiirt kilvetkezo k6zgyUiesen kerUI sor.

2. napircndi pont - Az Igazgat6tanacs beszamoloja a Tarsasag 2015. evi gazdalkodasar61 cs a 2015. 6vre
vonatkozo IFRS szerinti konsLoliditlt eves bcsz{lInol6 ismertetcsc

A k6zzetett hatarozati javaslat:
A Nordtelekom Nyrt. Igazgatotanaesajavasolja. hogy a K6zgyillcs az Igazgat6tanaes 2015. Lizleti cvrOI szolo
IFRS szcrinti konszolid<ilt eves bcsza1l1oloj<i1.jelcnh~set fogadja eI az alabbiak alapjan.
IFRS szerinti konszolidalt bes7..amol6 a Ta.rsasag 2015. evi gazdalkodasar61:
Fobb adatok:

http://www.ko7.7.ctetelek.huoldalon.


Eszkoz oldalhOl:
pen7.CS7..kozokes cgyenertekcsck: I &33e Ft
Kovctc1csck!vcvo: 84 SlOe Ft
Fornis oldalhOl.:
Rovid lejararu kOtclel.cttseglSzal1it6k: 111 424 c Ft
Ilasszu Icjaratu kmclezettseg cs hatrasorolt kotelczetlseg: 0 c Ft
Ercdmenylevezeteshez:
Enekcsiles arbcvctele: 65.&54 e Ft
Slcme!yijcllegu nit'.: 3.555 e Ft
Al. ~lotcrjesztett adatok a k6nyvvizsgaJ6 nyilatkozata alapjtm a K6zgyulesig m6dosu!hatnak.
Az Igazgat6tanacs javasolja a Tarsasag adMan eredmcnyenek crcdmellytanaJekba hclyezeset, es azl, hogy
osztalckfizetesere ne kcruij6n sor.

Dr. Gacsi Mihaly Medard. az IgazgatoiatH1Cs clnoke eloadja. hogy a konszolidalt, IFRS szerinti evcs
beszamol6 elkcszilese tovabbi idot igenyel, igy a beszrunolo iSl11ertch~serejelcn k6zgyo.lcscn nem kerU! sor.

A Kozgyules egyhangu dontcss€!I, 34048609 db ig€!n sZ3\'3zattal (mely szava7.atok allal kepviselt
alaptoke·reszesedes merteke 70,74 %). 0 db ellenS7.av3zaual es 0 dh szavazaslol tartuzkodassal

hozza az ahibbi hataro7..atot:
512016. fJX.16.) sz. kozgyiilesi hataro7.al
A 2015. evre vonatkozo konszolidalt, lFRS szerinti eves beszamolo elkeszilese tonl.bbi idol
i en el, i a beszamolo ismerlelesc~ 'elen ko "iilcscn nem keriil sor.

3. napirendi pont· A k6nyvvizsgal6 jeJcntese a Tarsasag 2015. eyre vonatkozo IFRS szerinti kOllszoJidillt
eves beszamol6janak vizsgaJatarc'l1

A kozzeten hatarozali javaslat:
1\ Nordtelekom Nyn. 19azgatotamlcsa javasolja, hogy a K6zgyiilcs a Tarsasag konyvvi7sgalojanilk 20 I5.
iizlcti evrol szol6 [FRS szerinti konszolidaltjelentesct fogadja el.

Dr. Gilcsi Mihaly Medard, az Igazgat6tam1cs elnokc eloadja, hogy a konszolidalt. IFRS szcrinti eves
besziunolo elkeszitese tovabbi idol igcnyel, igy a 2015. evrc vonatkozo IFRS szerinti konszolidillt eves
besziUllolo vonatkozasaban k6nyvvizsgal6i jclentes meg nem kes7.UIt. ezert annak elfogadasara jden
kozgyulescn nem keriil sor.

4. napirendi pont· 1\ 2015. eyre vonatkozo IFRS szerinti konszolidalt eves beszamol6 elfogadasa

Korabban k6zzctetl hatarozati javaslat:
A Nordtelckom Nyrt. Igazgat6tanacsa javasolja, hogy a KozgyUles a Tarsasag IFRS szcrinti konszolidalt
eves beszamol6jat fogadja el.

Dr. Gacsi Mih,'lly Medard, az Igazgat6talUlcs clnoke el6adja, hogy a konszolidalt, IFRS S7.crinti eves
bcsz{ltnol6 clkeszitese tovabbi idOl igenyel, ezcn a 2015. evrc vonatkozo IFRS szerinti konszolida!t eves
heszamol6 elfogadasara jelcn k6zgyulescn nem keTtiI soc

A KozgyUles egyh1tngu donlessel, 34048609 db igcn szava7..altal (mely szavazatok altai kcpviseJt
alaptokc·reszesedcs merteke 70,74 %). 0 db ellcnsz3vazattal cs 0 db szavait{lst61 tartOlkodassal
me h073.3az alabbi hataro7.atot:

712016. flX.16.> sz. kozgyulcsi hatarou1
2015. evre vonatkozu IFRS szerinti konszolidill eves beszamolo elfo adasa.ra 'c1en



I kozgyiilesen "em kcriil sor.

S. napirendi POnt - Egyebek

I:::gyeb napirendi ponti javaslat nem crkezett.

Dr. Gilesi Mihaly Mcdard, az Igazgat6tam'u.!s eloadja. hogy a 2014. es 2015. evekre vonatkoz6 IFRS szerinti
konswlidalt eves beszamol6k elrogadasara a kovetkczO kozgyulescn keri.il sor.

Budapest, 2016. szeptember 16.
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~
dr. Sugar Inez

jegyzokonyvvczeto

, . (J2,. G.\,t ~ BeltJi. KIt.
BELV Kfl. 10&4Bp.•Rik6cz:ittr6. 51'1.

jegyzokonyv-hitelesito Ad6sz:: ~~~~~g..2~2
C6gj .•z.: 01-09-718274
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