KOZGYULltSI

JEGYZOKONYV

amely
keszUlt
a
NORDTELEKOM
Tavkozlesi
Szolgaltat6
Nyilvanosan
MiikOd6
Reszvenytarsasag
(eg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohany utca 12-14.) 2012. aprilis 10. napjan,
14.00 6rakor, a tarsasag szekhelyen tartott, eves rendes Kozgyilleserol.
Jelen vannak: a jelen jegyzokonyvhoz csatolt jelenleti iv szerint a tarsasag reszvenyesei,
kepviseloik, a jelenleti IVszerinti Igazgat6tanacsi tagok, illetve meghIvottak.
A Kozgyillest megnyitja, dr. Gacsi Mihaly, az Igazgat6tanacs

illetve

elnoke.

A Nordtelekom Nyrt. a tulajdonaban a1l6, 4.338 darab sajat reszveny alapjan a Gt. 227. §-anak
megfeleloen szavazati jogot nem gyakorolhat, emiatt ezen reszvenyek a hatarozatkepesseg
megallapltasanal sem kerUltek figyelembevetelre.
Dr. Gacsi Mihaly a jelen jegyzokonyvhoz
csatolt jelenleti iv alapjan megallapitja, hogy - a
Nordtelekom Nyrt-n kIvUI - a megjelent reszvenyesek (BELTAV Kft., Scandinavian EQT Invest
Limited) 329.208 db torzsreszvennyel rendelkeznek, Igy az osszes leadhat6 368.342 szavazatb61 a
megjelent reszvenyesek 329.208 szavazatot kepviselnek, amely a szavazatok 89,37 %-anak felel
meg.
Elozoek alapjan dr. Gacsi Mihaly megallapitja, hogy a Kozgyiiles hatarozatkepes,
tekintettel arra,
hogy azon a szavazasra jogosft6 reszvenyek altalmegtestesitett szavazatok tObb, mint a felet kepviselO
reszvenyes jelen van.
Dr. Gacsi Mihaly ugy nyilatkozik, hogy a Kozgyilles egyetertese es levezeto elnoknek
megvalasztasa eseten vallalja a Kozgyiilest levezeto elnok feladatainak ellatasat.

tOlieno

A Kozgyiilest ezt kovetoen hatarozatot hoz a Kozgyiilest levezeto elnok megvalasztasar61.

112012. (IV.10.) sz. kozgyiilesi hatarozat
A Kozgyiiles levezeto elnoknek egyhangulag,
Mihalyt, az Igazgat6tanacs elnoket.

329.208

igen szavazattal

megvalasztja

dr. Gacsi

Dr. Gacsi Mihaly levezeto elnok tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy az Ulesrol irasos jegyzokonyv keszUl,
amely a tarsasag szekhelyen megtekintheto, valamint kozzetetelre kerlil a Budapesti Ertektozsde,
valamint a tarsasag honlapjan, illetve a www.kozzetetelek.hu
honlapon. A Kozgyiilesen torteno
donteshozatalhoz szUkseges irasos anyagok es eloteljesztesek a Kozgyules helyszinen kiosztasra
kerUltek.
Dr. Gacsi Mihaly jegyzokonyvvezetonek
dr. Majoros Melindat nevezi ki, javasolja, hogy a
jegyzokonyvet a Beltav Kft. reszvenyes kepviseloje hitelesitse, szavazatszamlal6knak pedig FOIdesi
Ghat, valamint dr. Sugar Inezt, a tarsasag munkavallal6jat javasolja.
2/2012. (IV.10.) sz. kozgyUlesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangulag,

329.208 igen szavazattal (lgy dont, hogy a kozgyUlesi jegyzokonyvet a
Beltav Kft. reszvenyes kepviseloje hitelesitse, szavazatszaml<116knak pedig egyhangulag megvalasztja
Foldesi Gezat, valamint dr. Sugar lnezt, egyuttal szavazasi m6dkent a nyflt, szavaz6jegy
felmutatasaval tOrteno szavazast hatarozza meg.
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Dr. Gacsi Mihaly tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy a jelen Kozgyiilesen megtargyaland6
pontok megegyeznek a kozgyiilesi meghiv6ban szerepl6, alabbi napirendi pontokkal:

napirendi

1. A Igazgat6tanacs beszamo16ja a Tarsasag 2011. evi gazdalkodasar61 es a 2011. eyre vonatkoz6
magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamol6 ismertetese
2. A konyvvizsga16 jelentese a Tarsasag 2011. eyre vonatkoz6 magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ)
szerinti eves beszamo16janak vizsgalatar61
3. A 2011. eyre vonatkoz6 magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamol6 elfogadasa
4. Hatarozat az 19azgat6sag altai el6teljesztett felel6s tarsasagiranyitasi jelentesr61
5. A Tarsasag konyvvizsga16janak ujravalasztasa
6. A Tarsasag Alapszabaly-m6dosftasanak
elfogadasa
7. Egyebek
Dr. Gacsi Mihaly tajekozta~ja a Kozgyiilest arr61 is, hogy a napirendekre vonatkoz6 hatarozati
javaslatok jelen Kozgyiilest megel6z6en kozzetetelre kertiltek a Budapesti Ertekt6zsde, illetve a
tarsasag honlapjan, iJletve a www.kozzetetelek.hu oldalon.
A 7. Egyebek c. napirendi pontban a kovetkez6 megtargyaland6 kerdesek szerepelnek:
- a tarsasag tevekenysegi korenek m6dosftasa,
- dontes az Igazgat6tanacs altai el6teljesztett, tarsasag ad6zott eredmenyenek felhasznalasara
vonatkoz6, es az osztalek megallapftasar61 sz616 javaslat elfogadasar61,
- elvi jellegii dontes meghozatala a Tarsasag reszvenyei nevertekenek megvaltoztatasa targyaban, az
alapt6ke osszegenek megvaltoztatasa nelktil.
3/2012. (IV.lO.) sz. kozgyulesi hatarozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 329.208 igen szavazattal elfogadja a fentiek szerint el6teljesztett
napirendet.

A Kozgyiiles ezt kovet6en, a kozzetett el6teljesztesek es hatarozati javaslatok alapjan megkezdi a
napirendi pontok targyaban tOlien6 donteshozatalt.
A Kozgyiiles minden mas napirendi pontot megel6z6en az 5. napirendi pontot targyalja meg.
5. napirendi pont:
4/2012. (IV.lO.) sz. kozgyulesi hatarozat

A Kozgyiiles egyhangll dontessel, 329.208 igen szavazattal
ugy dbnl, hogy a tarsasag
kbnyvvizsga16janak, Makkay Janosnak (dme: 3700 Kazincbarcika, Als6varosi krt. 22., anyja neve:
lakkel 1ulianna, kamarai nyilvantartasi szama: 001805) a megbfzatasat meghosszabbftja, a tarsasag
kbnyvvizsga16jat ujravalasztja, a kozgyiil6s napjM61, 2012. aprilis 10. napjat61 2014. aprilis 10.
napjaig terjed6, ket eves hatarozott idotartamra sz616an.
5/2012. (IV.lO.) sz. kozgyulesi hatarozat
A Kozgyules egyhangu dbntessel, 329.208 igen szavazattal ugy dbnt, hogy Makkay Janos
kbnyvvizsgal6 megbfzatasanak lejarta, (2012. februar 12.) es az ujravalasztasa kbzbtti id6szakra
vonatkoz6an a kbnyvvizsgal6 eljarasat ut61agosan j6vahagyja.
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6/2012. (IV.I0.) sz. kozgyfilesi hatarozat
Kozgyules egyhangu dbntessel, 329.208 igen szavazattal
ugy dbnt, hogy a Ta.rsasag
kbnyvvizsgal6janak
dfjazasara vonatkoz6 javaslatot elfogadja, mely szcrint a kbnyvvizsgal6 evi
400.000 Ft+AF A osszegu dijazasban reszeslil.
A

1. napirendi pont:

7/2012. (IV.I0.) sz. kozgyfilesi hatarozat
A Kozgyules

el6terjesztesnek

egyhangu dontessel, 329.208 igen szavazattal - a jelen jegyz6konyvh6z
megfelel6en - elfogadja az Igazgal6tanacs 2011. iizleti evrol sz616 jelenteset.

csatolt

2. napirendi pont:
8/2012. (IV.I0.) sz. kijzgyfilt~si hatarozat
A K6zgyUles egyhangu d6ntessel, 329.208 igen szavazattal elfogadja a tarsasag kbnyvvizsga16janak
2011. iizleti evrol sz616jelenteset.

3. napirendi pont:

9/2012. (IV.I0.) sz. kozgyfilesi hatarozat
A Kozgyules egyhangll dontessel, 329.208 igen szavazattal elfogadja a tarsasag eves beszamol6jat.

4. napirendi pont:
10/2012. (IV.I0.) sz. kozgyfilesi hatarozat
A K6zgyules egyhangll dontessel, 329.208 igen szavazattal
eloterjesztett felel6s tarsasagiranyitasi jelentest.

elfogadja

az Igazgat6tanacs

altai

7. napirendi pont: Egyebek
7.1. A tarsasag tevekenysegi korenek m6dositasa
1112012. (IV.I0.) sz. kozgyfilesi hatarozat
A K6zgyules egyhangll d6ntessel, 329.208 igen szavazattal

ugy dbnt, hogy a tarsasag tevekenysegi
korebe felveszi a 6920'08 Szamviteli, k6nyvvizsgal6i, ad6szakert6i tevekenyseget.
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7.2. Dontes az Igazgat6tanacs altaI eloteljesztett, tarsasag ad6zott eredmenyenek
vonatkoz6, es az osztalek megallapitasar6i sz616javaslat e(fogadasar61

Jelhasznalasara

12/2012. (IV.I0.) sz. kozgyulesi hahirozat
A Kozgyiiles egyhangll dontessel, 329.208 igen szavazattal ugy dont, hogy a tarsasag merleg szerinli
eredmenye tekinteteben a tarsasag eredmenyel eredmenytartalekba
helyezi es elfogadja az
Igazgat6tanacs altai eloterjesztett javaslatot a tarsasag ad6zott eredmenyenek felhasznalasar61, es az
osztalek megallapitasar61: osztalek nem keriH kifizetesre.
7. 3. Elvi jellegii dontes meghozatala a Tarsasag reszvenyei nevertekenek megvaltoztatasa
az alaptoke osszegenek megvaltoztatasa nelkiil.

targyabal1.

13/2012. (JV.I0.) sz. kozgyulesi hahirozat
A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 329.208 igen szavazattal ugy dont, hogy - az Igazgat6sag ilyen
iranyu dontese eseten - hozzajarul a Tarsasag reszvenyei nevertekenek megvaltoztatasahoz,
az
alaptoke osszegenek megvaltoztatasa nelkUI, az alabbiak szerint:
a nevertekvaltoztatasra tekintettel egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt
tOrzsreszveny helyebe tiz darab 100 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializillt torzsreszveny
lep,
igy minden egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt t6rzsreszveny
tulajdonosa tiz darab, 100 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt torzsreszveny j6vafrasara
jogosult,
a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alaptokeje 6sszeget nem erinti,
tovabba az uj reszvenyekhez kapcsol6d6 mindennemii jogosultsag es k6telezettseg a korabbi
reszvenyekhez kapcsol6d6 jogokkal es kotelezettsegekkel leljes mertekben megegyezik.
A K6zgyiiles egyidejiileg felhatalmazza az Igazgat6tanacsot, hogy a mai napt6l szamitott ket even
beWl hatarozzon a reszvenyek nevertekenek fenliek szerinti megvaltoztatasa targyaban es ilyen iranyu
dontese eseten a nevertek valtozatashoz szUkseges operativ intezkedeseket hajtsa vegre.
6. napirendi

pont:
14/2012. (IV.I0.) sz. kozgyulesi hatarozat

A Kozgyiiles egyhangll dontessel, 329.208 igen szavazattal ugy dont, hogy a tarsasag Alapszabalyat a
jeJen Kozgyiilesen hozott hatarozatoknak es a kozgyiilesi jegyzok6nyvhoz
csatolt tervezetnek
megfeleloen m6dositja, melynek soran gazdasagi tarsasagokr61 sz616 2006. evi IV. lorvenyben
bekovetkezett valtozasokat is atvezeti Alapszabalyaban.
kmf.
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