Meghfv6
A NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltat6 Nyilvanosan Miikodo Reszvenytarsasag (1052 Budapest,
Varmegye utca 3-5.) Igazgat6tanacsa ezuton ertesfti a tisztelt reszvenyeseket, hogy a Tarsasag
kozgyiileset osszehfvja:
2011. ev janmir h6 11. napjan 10 6rara.
A kozgyiiles megtartasanak

helye: a Tarsasag

szekhelye (1052 Budapest,

Varmegye utea 3-5.)

A kozgyiiles napirendje:
1. Konyvviteli, szamviteli kimutatasok, konyvvizsgal6i jelentes, merlegreszlet ismertetese
2. Az Igazgat6tanaes
felhatalmazasa
sajat reszveny megszerzesere
tizennyoIc h6nap
id6tartamra
3. Alapt6ke-emeles
uj reszvenyek forgalomba hozatalaval
4. A Tarsasag szekhelyenek megvaItoztatasa
5. Tisztsegvisel6k valasztasa
6. Alapszabaly-m6dositas
7. Egyebek
Reszvetel, kepviselet, szavazati jogok
A kozgyiilesen a reszvenyesek, a Tarsasag tisztsegviseloi es a meghfvottak vesznek reszt.
A kozgyiilesen reszt venni szandekoz6 reszvenyes (reszvenyesi kepviselo) nevet a kozgyiilest
megelozo munkanap vegeig kell a reszvenykonyvbe bejegyezni. A kozgyiilesen a reszvenyesi jogok
gyakorlasara az a szemely jogosult, akinek nevet lezarasanak idopontjaban a reszvenykonyv
tartalmazza.
A reszvenyes reszvenyesi jogait kepviselo litjan is gyakorolhatja. Egy kepviselo tobb reszvenyest is
kepviselhet, egy reszvenyesnek azonban csak egy kepviseloje lehet. A kepviseleti meghatalmazas
ervenyessege egy kozgyiilesre, vagy meghatarozott idore, de legfeljebb 12 h6napra sz61.
Jogosultsagok
Minden reszvenyes jogosult a kozgyiilesen reszt venni, a Gt.-ben meghatarozott keretek kbzbtt
felvilagosftast kerni, eszrevetelt es indftvanyt tenni, szavazati joggal rendelkezo reszveny birtokaban
pedig szavazni. A napirendre tiizott Ugyre vonatkoz6an az igazgat6tanacs minden reszvenyesnek
(reszvenyesi kepviselonek) a szUkseges felvilagosftast a napirendi pont targyalasakor, vagy a
kozgyiiles napja elott legalabb 8 nappal benYlljtott frasbeli kerelmere megadja. Megtagadhatja a
felvilagosftast, ha allaspontja szerint az a reszvenytarsasag uzleti titkait sertene. Ebben az esetben is
kbteles megadni a felvilagosftast, ha erre a kozgyiiles kotelezi. A szavazatok legalabb 1 %-aval
rendelkezo reszvenyesek az osszehfvasr61 sz616 hirdetmeny megjelenesetol szamftott 8 napon belli I az
ok es cel megjelblesevel frasban kerhetik az Igazgat6tanacst61, hogy valamely kerdest tiizzon
napirendre, tovabba az egyes napirendi pontokra hatarozati javaslatot terjeszthet elo.
Hatarozatkepesseg, megismetelt kozgyiiles
A kozgyiiles hatarozatkepes, ha azon a szavazasra jogosft6 reszvenyek altai megtestesftett szavazatok
t6bb mint felet kepviselo reszvenyes (reszvenyesi kepviselo) jelen van. A kozgyul6s esetleges
hatarozatkeptelensege esetere az igazgat6tanacs az emiatt megtartand6 masodik kozgyiilest valtozatlan
helyre es napirenddel 2011. januar 24. napjan delelott 10 6rara tiizi ki. A megismetelt masodik
kozgyiiles az eredeti napirenden szereplo Ugyekben a megjelentek szamara tekintet nelkUI
hatarozatkepes.
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