ALAPSZABALY
modositasokkal
egyseges szerkezetbe foglalt szovege
4.,9.,11.,12.,13. es 14. pontjait erinto m6dositast

(mely az Alapszabaly

dolt betiivel

tartalmazza)
es amely a gazdasagi tarsasagokr61 sz616 2006. evi IV. tCirveny - a tovabbiakban Gt. - , alapjan a
NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltato Nyilvanosan Mtikod6 Reszvenytarsasag
- tovabbiakban: tarsasag, illetve NORDTELEKOM Nyrt. nyilvanos alapit2isar61 es mukodeserolannak m6dositasat kovetoen - az alabbiak szerint
rendelkezik.

1. A tarsasag cegneve:
NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltat6 Nyilvanosan
1.1.

Mukodo Reszvenytarsasag

A tarsasag roviditett cegneve:
NORDTELEKOM Nyrt.

1.2.

A tarsasag angol nyelvu cegneve:
NORDTELEKOM Telecommunications

1.3.

Service Provider Public Limited Company

A tarsasag angol nyelvu roviditett cegneve:
NORDTELEKOM PIc.

2. A tarsasag szekhelye:
1074 Budapest

Dohany utca 12-14.

3. A tarsasag id6tartama:
A tarsasag hatarozatlan

idotartamra

alakul.

A tarsasag a NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltat6 Korlatolt Felelossegu Tarsasag
(1052 Budapest, Varmegye u. 3-5., Cg: 01-09-865262) altalanos jogut6dja, a Gt. VI.
fejezetenek 67. § (2) bekezdese szerinti jogut6dlas folytan.

4. A tarsasag tevekenysegi kore:*
VezeUkes tavkozles (jotevekenyseg)
Bontas
Epitesi teriilet el6keszitese
Elektrolnos, hiradas-technikai dIu kazlnu epftese
Tet6fedes, tet6szerkezet-epites
Egyeb 111.. 11.5. epites
E:51Jebspecial is szakepites m.n.s.
Villanyszereles
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Egyeb bejejezo epitis m.n.s.
Egyeb m.n.s. uj aru kislcereskedelme
Egyeb szojtverkiadas
Injorma ci6- tecl1no16giai szaktana csadas
Adatjeldolgozas, web-hoszting szolgaltattis
Vilaghtil6-portal szolgaltattis
Uzletviteli, egyeb vezetesi tanacsadas
Egyeb takarittis
Fordittis, tolmacsolas
M.n.s. egyeb kiegeszito iizleti szolgaltattis
M.n.s. egyeb oktattis
Szamviteli, konyvvizsgal6i, ad6szakertoi tevekenyseg*

5. A tarsasag alaptokeje:
5.1.
A tarsasag alapt6kt:~je 372.680.000,- Ft, azaz Haromszazhetvenkett6milli6hatszaznyolcvanezer
forint, mely 253.000.000,- Ft penzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem
penzbeli hozzajarulasb61 all.
Az alapt6ke az alabbi l'eszvenyek nevertekenek osszegeb61 all:
372.680 db egyenkent 1.000,- Ft neverteku, nevre sz616 dematerializalt tbl'zsreszveny.
A penzbeli hozzajarulas l'endelkezesl'e bocsatasa, valamint a nem penzbeli hozzajarulas
szolgaltatasa a tarsasag reszere teljes egeszeben megtbl'tent.
5.2.

A reszvenyesek

vagyoni hozzajarulasai:

A BELTA V Vagyonkezel6
Korlatolt Felel6ssegu Tal'sasag vagyoni hozzajarulasa
291.610.000 Ft, am ely osszegb61 173.000.000 Ft penzbeli es 118.610.000 Ft nem penzbeli
hozzajarulas.
A Scandinavian
EQT Invest Limited vagyoni hozzajarulasa
60.800.000 Ft, amely
osszegb6159.730.000 Ft penzbeli, es 1.070.000 Ft nem penzbeli hozzajarulas.
A Dr. Nagy Dgyvedi Iroda vagyoni hozzajarulasa
penzbeli hozzajarulasb6l all.

20.270.000 Ft, mely teljes egeszeben

6. A tarsasag alapit6i:
6.1.

BELTAV Vagyonkezel6 Korlatolt Felel6ssegu Tal'sasag
Szekhelye: 1084 Budapest, Rak6czi tel' 6. V. emelet 1.
Cegjegyzekszama: 01-09-967432

6.2.

Scandinavian EQT Invest Limited
Szekhelye: CY-1105 Nicosia-Ciprus,
Andreas
Nyilvantal'tasi szama: HE 207864

6.3.

Agiu Pavlou

Dr. Nagy Dgyvedi Iroda
Szekhelye: 2400 Dunaujval'os, Vasmu tel' 1-3.
Nyilvantartasi szama: 22/1998.

15, LEDRA HOUSE, Agios
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7. A reszvenyesek
7.1.

jogai es kotelezettsegei:

A reszvenyes kOteles a reszveny nevertekenek vagy kibocscitasi ertekenek szolgaltatasara.
Ezen felelossege a tarsasaggal szemben all fenn. A tarsasag kotelezettsegeiert a reszvenyes
- tOrvenyben meghatarozott kivetellel - nem felel.
A tarsasag csak a reszvenytarsasag cegbejegyzesenek megtOrtente es az alaptoke, illetve ha a reszvenyek neverteke es kibocsatasi erteke eltero - a reszvenyek kibocscitasi
ertekenek teljes befizetese, illetve szolgaltatasa utan allithat ki ervenyesen reszvenyt.
A reszvenyeseknek
cimzett, a reszvenyek nevertekenek, illetve kibocscitasi ertekenek
befizetesere tOrteno felszolitast a reszvenytarsasag hirdetmenyi lapjaban, illetve honlapjan
kell kozzetenni.

7.2.

A nem penzbeli hozzajarulast szolgaltato reszvenyes a hozzajarulas szolgaltatascitol
szamitott ot even cit helytallni tartozni a tarsasagnak azert, hogy az Alapszabalyban
megjelOlt ertek nem haladja meg a nem penzbeli hozzajarulasnak a szolgaltatas idejen
fennallo erteket. Ezen idoszakon bellil bekovetkezett tulajdonosvaltozas
nem erinti az
apportot szolgaltato tag imenti felelosseget, az nem szall cit a reszveny uj tulajdonosara
(alapitoi felelosseg).

7.3. Amennyiben
a reszvenyes az Alapszabalyban
vallalt vagyoni hozzajarulast
az ott
meghatarozott idopontig nem teljesiti, az Igazgatotanacs 30 napos hatarido kiruzesevel
felhivja a teljesitesre. A felhivasban utalni kell ana, hogy a teljesites elmulasztasa a
reszvenyesi jogviszony megszuneset eredmenyezi.
A 30 napos hatarido eredmenytelen eltelte eseteben a reszvenyesi jogviszony a hatarido
lejartcit koveto napon szUnik meg. Enol az Igazgatotanacs a reszvenyest koteles ertesiteni
a reszvenytarsasag hirdetmenyi lapjaban, illetve honlapjan. Az alapitokat nevre szoloan
kOteles ertesiteni.
7.4.

Az a reszvenyes, akinek tagsagi jogviszonya a 7.3. pontban foglaltakra tekintettel szlint
meg, a vagyoni hozzajarulas teljesitesenek elmulasztasaval a reszvenytarsasagnak
okozott
karert a polgari jog altalanos szabalyai szerinti felelosseggel tartozik.

7.5.

Nem gyakorolhat reszvenyesi jogokat a reszveny tulajdonosa, ha olyan reszveny keri.il a
tulajdonaba, amellyel a tOrveny vagy az Alapszabaly ertelmeben nem rendelkezhet.

7.6.

A reszvenyes a jogok gyakorlasara a reszveny, vagy a Gt. eloirasainak megfeleloen
kiallitott tulajdonosi igazolas birtokaban a reszvenykonyvbe
vain bejegyzest kovetoen
jogosult.

7.7.

A reszvenyest megilleto vagyoni jogok:
a) A reszvenyes a reszvenytarsasagnak
a cegjegyzekbe tOrteno bejegyzese es az alaptoke,
illetve - ha a reszvenyek neverteke es kibocscitasi erteke eltero - a reszvenyek
kibocscitasi ertekenek teljes befizetese utan igenyelheti a dematerializalt
reszveny
ertekpapirszamlan
tOrteno jovairascit (a reszvenyek birtoklasahoz vain jog).
b) A reszvenyest a reszvenytarsasagnak
a Gt. 219. § (1) bekezdese szerint feloszthato es a
kozgyules altaI felosztani rendelt eredmenyebol a reszvenyei nevertekere juto aranyos
hanyad (osztalek) illeti meg. Osztalekra az a reszvenyes jogosult, aki a tulajdonosi
megfeleltetes napjan a reszveny tulajdonosa.
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A reszvenyes az osztalekra esak a mar teljesitett vagyoni hozzajarulasa aranyaban
jogosult (osztalekhoz valo jog).
A tarsasag jogutod nelkuli megszunese eseten a reszvenyes jogosult a hitelezok
kielegitese utan fennmarado
vagyon reszvenyeivel
aranyos reszere (likvidaeios
hanyadhoz valo jog).
7.8.

A reszvenyest megilleto kozgyulesi jogok:
7.8.1. Minden reszvenyes jogosult a kozgyulesen reszt venni, a Gt-ben meghatarozott
keretek kozott felvilagositast kerni, valamint eszrevetelt es inditvanyt tenni, a szavazati
joggal rendelkezo reszveny birtokaban pedig szavazni.
7.8.2. A kozgyules napirendjere tUzOtt ugyre vonatkozoan az igazgatotanaes minden
reszvenyesnek, illetve a reszvenyesek kepviseloinek a szukseges felvilagositast koteles
megadni a naprendi pont targyalasakor.
7.8.3.
Az igazgatotanaes
a szamviteli
tOrveny szerinti beszamolonak
es az
igazgatotanaes, az audit bizottsag jelentesenek lenyeges adatait, valamint a napirenden
szereplo ugyekkel kapesolatos eloterjesztesek osszefoglalojat es a hatarozati javaslatokat
a
reszvenytarsasag
hirdetmenyeinek
kozzetetelere
vonatkozo
alapszabalyi
rendelkezesek szerint, a kozgywest megelozoen legalabb 15 nappal nyilvanossagra
hozza.
7.8.4. A kozgyules napirendjere ruzott ugyre vonatkozoan az igazgatotanaes koteles
minden reszvenyesnek a kozgyules napja elott legalabb 8 nappal benyujtott irasbeli
kerelmere
a szukseges felvilagositast
megadni.
Csak akkor tagadhatja
meg a
felvilagositast, ha allaspontja szerint az a reszvenytarsasag uzleti titkait sertene. Ebben
az esetben is kotelezo a felvilagositas megadasa, ha arra a kozgyules kotelezi az
igazgatotanaesot.
Az uzleti titkot nem tartalmazo felvilagositas
megadasa
nem
korlcitozhato.
7.8.5. A reszvenyes a felvilagositashoz valo joga reszekent
konyveibe, egyeb uzleti ira taiba betekinthet.

7.9.

A reszvenyeseket

a reszvenytarsasag

uzleti

megilleto kisebbsegi jogok:

a) Azok a tagok (reszvenyesek), akik a szavazatok legalabb 5 %-aval rendelkeznek, a
tarsasag legfobb szervenek osszehivascit - az ok es eel megjelOlesevel - barmikor
kerhetik. Ha az igazgatotanaes az inditvanyban foglaltaknak harmine napon beliil nem
tesz eleget, a gazdasagi tarsasag legfobb szervenek iileset az inditvanytevo
tagok
kerelmere, a kerelem benyujtascitol szamitott harmine nap on belul a eegbirosag hivja
ossze, vagy az iiles osszehivasara az inditvanytevo tagokat jogositja fel.
b) A szavazatok legalabb 1%-aval rendelkezo reszvenyesek az ok es a eel megjelOlesevel
irasban kerhetik az igazgatosagtol,
hogy valamely kerdest ruzzon a kozgyules
napirendjere. A reszvenyesek ezt a jogukat a kozgyules osszehivasarol szolo hirdehneny
megjelenesetol szamitott nyolc napon belul gyakorolhatjak.
Az igazgatotanaes
az
inditvanyt koteles felvenni a napirendre.
e) A szavazatok legalabb 1 %-aval rendelkezo reszvenyesek
alapjan fuggetlen szakerto kirendeleset kerhetik.

a Gt. 222. § (2) bekezdese
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7.10. Barmely reszvenyes, tovabba az igazgat6tanaes barmely tagja a Gt. 45. §-a alapjan kerheti
a kozgywes altaI hozott jogsert6 hatarozat bir6sagi felulvizsgalatat.
7.10.1. A jogsert6 tarsasagi hatarozat bir6sagi felulvizsgalata iranti keresetet a hatarozatr61 val6
tudomasszerzest61
szamitott harmine napon belul a gazdasagi tarsasag ellen kell
meginditani. A hatarozat meghozatalat61 szamitott kilenevennapos jogveszt6 hatarid6
elteltevel a hatarozatot akkor sem lehet megtamadni, ha a perlesre jogosulttal azt nem
kozoltek, illetve arr61 addig nem szerzett tudomast.
Nem illeti meg ez a jog azt, aki szavazataval a hatarozat meghozatalahoz
- tevedes,
megtevesztes
es a jogellenes fenyegetes eseteit kiveve - szavazataval
maga is
hozzajarult.
7.10.2. Ha a kozgywes elvetette azt az inditvanyt, hogy a tarsasagnak a reszvenyesek, a vezet6
tisztsegvisel6k, illetve a konyvvizsgal6
ellen tamaszthat6 kovetelese ervenyesitesre
keruljon, tovabba, ha a kozgyules a szabalyszeruen bejelentett ilyen inditvany targyaban
a hatarozathozatalt mell6zte, a leadhat6 szavazatok 5%-aval rendelkez6 reszvenyesek a
kovetelest a kozgyules megtartasanak
napjat61 szamitott harmine nap on beliil jogvesztes terhe mellett - a gazdasagi tarsasag neveben bir6sagi keresettel maguk
erven yesithetik.

8. A reszveny kibocscitasa es annak formai kellekei, az ertekpapirszamla:
8.1. A tarsasag a nyilvanos forgalomba hozatal eeljara kizar6lag dematerializalt reszvenyeket
boesathat ki. A dematerializalt
reszvenyek nevre sz616ak, sorszamuk
nines, es a
tulajdonos nevet, egyertelmu azonositasara
szolgal6 adatokat az ertekpapirszamla
tartalmazza. Nyomdai titon elMllitott reszvenyt esak akkor boesathat ki a tarsasag, ha
azok nem kerulnek nyilvanos forgalomba hozatalra.
8.2. A kiboesat6 - ertekpapirnak nem min6sul6 - okiratot allit ki, mely tartalmazza:
a) a tulajdonos neve kivetelevel a reszveny jogszabalyban meghatarozott
tartalmi kelleket
b) a kiboesatasr61 sz616 dontest
e) a kiboesatott teljes sorozat osszneverteket
d) a kiboesatott reszvenyek szamat, neverteket
e) a kiboesat6 reszvenytarsasag igazgat6tanaesa ket tagjanak alairasat
8.3. A kiboesat6 a 8.2. pont szerinti okiratot a kozponti ertektarban
megbizza a kozponti ertektarat a reszveny el6allitasaval.
8.4.

valamelmyi

helyezi el, es egyidejuleg

Ha a tulajdonosnak a reszveny kiadasara vonatkoz6 kovetelesi joga megnyilt, a kiboesat6
haladektalanul koteles a kozponti ertektarat az allokaei6 eredmenye alapjan ertesiteni a
reszvenytulajdonos
szamlavezet6jenek
szemelyer61, es a kozponti ertekpapirszfunlan
j6vairand6 reszveny darabszamar61.
Az ertekpapirszamla-vezet6
- a kozponti ertektarnak a kozponti ertekpapirszamla
megnyitasar61 sz616 ertesiteset kovet6en - az abban megjelOlt erteknappal, az altala
vezetett ertekpapirszamlan j6vailja a reszvenyt, es errol a tulajdonost ertesiti.
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8.5. Az egy reszvenysorozatba
tartoz6 reszvenyek
osszevont cirnleru reszvenykent
is
kibocsathat6k,
tovabba a kibocsatast kovetoen a reszvenyes keres ere es kOltsegere
osszevont
cirnleru reszvennye
alakithat6ak
at. A reszvenyek
osszevont
cirnletU
reszvennye tOrteno atalakitasa - eltero megallapodas hianyaban - nem hoz letre kozos
tulajdont; a reszvenyes az osszevont reszveny alapcirnletehez kapcsol6d6 jogaival, az
ertekpapirokra vonatkoz6 tOrvenyi rendelkezesek szerint szabadon rendelkezik.
Az osszevont cirnleru reszveny - a reszvenyes keres ere es koltsegere - ut6bb kisebb
cirnleru osszevont reszvenyekre, illetve az alapszabalyban az adott reszvenysorozatra
meghatarozott neverteku reszvenyekre kell bontani.
8.6. Az ertekpapirszamla:
8.6.1.

Az ertekpapirszamla
ertekpapir-szamlaszerzodessel
jon letre, mellyel a szamlavezeto
kotelezettseget vallal arra, hogy a vele szerzodo fel (szamlatulajdonos) tulajdonaban a1l6
ertekpapirt a szamlavezetonel megnyitott ertekpapirszamlan
nyilvantartja es kezeli, a
szamlatulajdonos
szabalyszeru
rendelkezeset
teljesiti, valamint a szamlan tOrtent
j6vairasr6l, terhelesrol es a szamla egyenlegerol a szamlatulajdonost ertesiti.

8.6.2. Az ertekpapirszamla

tartalmazza:

a) a szamla szamat es elnevezeset,
b) a szamlatulajdonos azonositasara kulOn jogszabalyban eloirt adatokat,
c) az ertekpapir k6djat (ISIN azonosit6), megnevezeset es mennyiseget, tovabba
d) az ertekpapir zarolasara val6 utalast.
8.6.3. Nem alkalmazhat6 a szamlatulajdonos megnevezesekent szam (szamcsoport), jelige vagy
barmely mas, a szamlatulajdonos szemelyenek elfedesere alkalmas utalas.
8.6.4. Az ertekpapirszamlan
vegrehajtott muveletrol a szamlavezeto
a muvelet napJan
visszaigazolast allit ki es azt az uzletszabalyzataban
meghatarozott m6don megkuldi a
szamlatulajdonosnak.
A szamlavezeto az ertekpapirszamla forgalmar61 es egyenlegerol
a szamlatulajdonos keresere haladektalanul szamlakivonatot allit ki.
A szamlakivonat
az ertekpapir tulajdonjogat harmadik szemelyek fele a kiallitas
idopontjara vonatkoz6an igazolja. A szamlakivonat nem ruhazhat6 at es nem lehet
engedmenyezes targya.
8.6.5.

Az ertekpapirszamla
feletti rendelkezesre a szamla tulajdonosa, illetve az a szemely
jogosult, akit erre a szamla tulajdonosa meghatalmazott.
A szamlavezeto
fele a
meghatalmazas csak akkor hatalyos, ha azt vele az uzletszabalyzataban
meghatarozott
m6don es tartalommal irasban kozOltek.
Az ertekpapirszamlan
nyilvantartott,
kozos tulajdonban
a1l6 ertekpapir
feletti
rendelkezesi jog egyUttesen vagy a tulajdonosok altaI valasztott es a szamlavezetonek
bejelentett kozos kepviselo litjan gyakorolhat6.

8.6.6.

Ha a szamla tulajdonosa csodeljaras, felszamolasi eljaras, illetve vegelszamolas alatt all, a
szamla feletti rendelkezesre
kizar6lag a vagyonfelUgyelo,
a felszamol6 vagy a
vegelszamol6 jogosult. A csodeljaras, a felszillnolasi eljaras es a vegelszamolas hivatalos
lapban val6 kozzetetele utan a szamlavezeto szamla feletti rendelkezest csak ezen
szemelyektol fogadhat el.
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A szamlatulajdonos
koteles a vagyonfehigye16, a felszamo16, a vegelszamo16 nevet a
kirendelest, kijelOlest kovet6 harom napon beliil a szamlavezet6nek bejelenteni.
8.6.7.

A rendelkezesre jogosultak alairasmintajat
meghatarozott m6don kozolni kell.

a szamlavezet6vel

az iizletszabaIyzataban

8.6.8. Az ertekpapirszamla feletti rendelkezesi jog gyakorlasara jogszabaly formanyomtatvany
alkalmazasat irhatja e16.
8.6.9.

Az ertekpapirszamla-szerz6dest
a szamlatulajdonos
barmikor
hatarid6
nelkiil
felmondhatja, a felmondas - a szamla kimeriilese kivetelevel - azonban csak akkor
ervenyes, ha egyidejuleg mas szamlavezet6t megjelOl.
A szamlavezet6 a szerz6dest harmincnapi felmondassal akkor sziintetheti meg, ha
tevekenysegevel
felhagy, vagy a szamlatulajdonos
a szamlavezeteshez
kapcso16d6
fizetesi kotelezettseget ismetelt felsz6litas ellenere nem teljesiti. A szamlavezet6 a
felmondas kozlesevel egyidejUleg fe1l1ivja a szamlatulajdonost, hogy a felmondasi id6
alatt jelolje meg az uj szamlavezet6t. OJ szamlavezet6 kijelOlese hianyaban a fele16s 6rzes
szabalyait kell alkalmazni.
A felmondas csak irasban ervenyes.
Az ertekpapirszamla kimeriilese az ertekpapirszamla-szerz6dest
nem sziinteti meg.

9. Reszvenykonyv:*
9.1.

A tarsasag igazgat6tanacsa a reszvenyesekn51 - ideertve az ideiglenes reszveny tulajdonostit is reszvenykonyvet vezet.

9.2. A reszvenykonyvnek

legalabb a leovetleez6adatokat kell tartalmazni:

a) a reszvenyes, illetve a reszvenyesi meghatalmazott (a tovabbiakban egyiitt: reszvenyes) - leozos
tulajdonban all6 reszveny eseten a kozos leepvisel6 - nevet,
b) a reszvenyes lakcimet (szekhelyet),
c) reszvenysorozatonleent
a reszvenyes reszvenyeinele, ideiglenes reszvenyeinek darabszamat
(tulajdoni reszesedesenek merteleet), es cimletet
d) a reszvenyes a Gt. 213. §-a szerint meghatalmazottjanak megnevezeset es postazasi cimet,
amennyiben ezt a reszvenyes bejelenti a reszvenyleonyv vezet6jenek.
9.3.

A reszvenyek atruhazasa a tarsasaggal szemben csale aHor hatalyos, es a reszvenyes a
reszvenytarsasaggal szemben reszvenyesi jogait csaleakleorgyaleorolhatja, ha azt a reszvenykonyvbe
szabtilyosan bejegyeztek.

9.4. A 9.2. pontban meghatarozott adatoleat a reszvenykonyv vezet6je szamara torten6 bejelentesre, a
reszvenynek az ertekpapirszamlan
torten6 j6vairasat kovet6 ket munkanapon
beliil az
ertekpapirszamla-vezet6 kOteles. Nem jelentheti be azonban ezen adatoka t, ha a reszvenyes igy
rendelkezett.
Ameddig a tarsasag reszvenyei nem keriilnek bevezetesre a Budapesti Ertekt6zsdere, a
reszvenykonyvi bejegyzeshez az erintett reszvenyekre vonatkoz6 atruhazasi szerz6des, vagy mas, az
atruhtizast es a szerz6d6 felel( szemelyet igazol6 dokumentum bemutatasa is sZiikseges.
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9.5.

A reszvenykonyvbe nem jegyezh.et6 be az, aki igy rendelkezett; illetve az, aki reszvenyet torvenynek,
vagy az Alapszabtilynak a reszveny atruhtizasara vonatkoz6 szabtilyait serta m6don szerezte meg.

9.6.

A reszvenykonyv vezetaje - a 9.5. pontban Joglalt eseteket kiveve - nem tagadhatja meg a
reszvenykonyvbe val6 haladektalan bejegyzest.

9.7. A reszvenykonyv vezetaje koteles a reszvenykonyvb61
igI} rendelkezett.

haladektalanu.l torolni azt a reszvenyest,

aki

Ha a reszvenyes
tulajdonjoga
az ertekpapirszamlan
tortena terh.elessel megszii.nt, az
ertekpapirszamla-vezeta
koteles e tenyt a reszvenykonyv vezetajenek a valtozast61 szamitott ket
munkanapon beliil bejelenteni. A reszvenykonyv vezetaje kOteles a bejelentes alapjan a va1tozast a
reszvenykonyvben h.aladektalanul atvezetni.
Ameddig a tcirsasag reszvenyei nem kerulnek bevezetesre a Budapesti Ertektazsdere, a
reszvenykonyvb61 val6 torleshez az erintett reszvenyekre vonatkoz6 atruhtizasi szerzades, vagy mas,
az atruhtizast es a szerzada Jelek szemelyet igazol6 dokumentum bemutatcisa is sZiikseges.
9.B. A reszvenyes a reszvenykonyvbe betekinth.et es annak ra vonatkoz6 reszeral az igazgat6sagt6l, illetve
annak megbizottjat6l masolatot igenyelh.et, amelyet a reszvenykonyv
vezetaje Ot napon beWl
teljesiteni kOteles. Hannadik szemely a reszvenykonyvbe betekinth.et.
A reszvenykonyvbe tortena betekintes lehetaseget a reszvenykonyv-vezet6 szekh.elyen vagy kozponti
ugyintezesenek h.elyen munkaidaben Jolyamatosan biztositani kell.
9.9.

Ha az Igazgat6tanacs a reszvenykonyv vezetesere mast biz meg, a megbizas tenyet es a megbizott
szemelyet a reszvenytcirsasag h.irdetmenyi lapjaban, illetve a h.onlapjan is kozze kell tenni. *

10. A reszvenyek

atruhazasa, tulajdonjoganak

atszallasa:

10.1.

A nevre sz6l6 reszveny szabadon atruha.zhat6. A dematerializaIt
ertekpapirszamlan tOrten6 terheles, illetve j6vairas utjan tOrtenik.

reszveny ah'uhazasa az

10.2.

Ha a dematerializaIt
titon elMllltott reszvenyre
szerz6dessel
e16vasarlasi jogot,
visszavasarlasi jogot vagy veteli jogot kotOttek ki, az a reszvenytarsasaggal,
illetve
harmadik szemelyekkel szemben akkor hataIyos, ha azt az ertekpapirokra
vonatkoz6
tOrvenyi rendelkezesek szerint nyilvantartjak.

10.3. A reszveny tulajdonjoganak orokles, a reszvenyes jogut6dlassal tOrten6 megszunese vagy
hazastarsi kozos vagyon megosztasa jogc:imen tOrten6 atszallasa eseten a jogosult keres ere
az ertekpapirszamla-vezet6
vezeti at a tulajdonosvaItozast,
ezzel egyidejuleg ertesiti a
reszvenytarsasag igazgat6tanacsat vagy annak megbizottjat, amely a reszvenyest - ha az
elter6en nem rendelkezik - a reszvenykonyvbe bejegyzi.
10.4.

A reszveny tulajdonjoganak joger6s bir6sagi hatarozattal vagy hat6sagi arveresen
tOrten6 megszerzese eseten a joger6s bir6sagi hatarozat, vagy az arveresi jegyz6konyv
alapjan,
annak
szama es kelte ertekpapirszamlan
tOrten6 feltiintetesevel
az
ertekpapirszamla-vezet6
vezeti at az uj tulajdonos javara a tulajdonosvaltozast,
es ezzel
egyidejUleg ertesiti a reszvenytarsasag igazgat6tanacsat vagy annak megbizottjat, am ely
a reszvenyest - ha az elter6en nem rendelkezik - a reszvenykonyvbe bejegyzi.
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10.5. Az ellenkez6 bizonyitasig azt a szemelyt kell a reszveny tulajdonosanak
ertekpapirszamlajan
a reszvenyt nyilvantartjak.
10.6. A Gt. reszveny atruhazasanak
alkalmazha t6k.

korlatozasar61

tekinteni, akinek

sz616 204-205. §-ainak rendelkezesei

nem

10.7. Ha a tarsasag mas reszvenytarsasagban
vagy korlatolt fele16ssegu. tarsasagban
a
szavazatok huszonOt szazalekat meghalad6 mertekli befolyast szerez, ezt kovet6en a
gazdasagi tarsasag a tarsasag reszvenyeinek megszerzesere nem jogosult, a korabban
megszerzett reszvenyeket pedig legkes6bb a tarsasag befolyasszerzeset61 szamitott hatvan
napon beliil kOteles elidegeniteni. Abban az esetben, ha a gazdasagi tarsasag e
kotelezettsegenek
teljesiteset elmulasztja, a tarsasag reszvenyei alapjan tagsagi jogok
gyakorlasara nem jogosult.

11. A reszvenytarsasag

kozgyiilese:*

11.1. A kdzgyules a tarsasag legf6bb szerve, melya reszvenyesek dsszessegeb6l all.
11.2. A kdzgyules kizar6lagos hataskdrebe tartozik:
a) ddntes - ha a Gt. elter6en nem rendelkezik - az alapszabaly megallapitasar6l es m6dositasar6l
b) ddntes a reszvenytarsasag mukddesi jormajanak megva/toztatasar6l
c) a reszvenytarsasag atalakulasanak es jogut6d nelhili megszunesenek elhatdrozasa
d) a Gt. 37 §-aban joglalt kivetellel az igazgat6tanacs tagjainak es a kdnyvvizsgal6nak
a
megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitdsa
e) a szamviteli
tdrveny szerinti beszamol6 j6vahagJjasa, ideertve az ad6zott eredmeny
jelhasznalasara vonatkoz6 ddntest is
j) ddntes - ha a Gt. elter6en nem rendelkezik - osztalekel6leg Jizeteser6l
g) az egJjes reszvenysorozatokhoz JUz6d6 jogok megvaltoztatasa, illetve az egyes reszvenyjajtak,
osztalyok atalaldtasa, az ezekhez JUz6d6 jogok megvaltoztatasa
h) ddntes - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - az atva/toztathat6 vagy jegyzesi jogot biztosit6
kdtveny kibocsatasar61
i) ddntes a jelel6s vallalatininyitasi jelentes eljogadasar6l
j) ddntes - ha a Gt. es Jelen alapszabaly maskent nem rendelkezik - a sajtit reszveny megszerzeser61,
ideertve az igazgat6tanacs sajat reszveny megszerzesere val6 jelhatalmazasat is.
A Kdzgyules 2011. januar 11-en jelhatalmazta a tarsasag Igazgat6tanacsat a ddntest61 szamitott
tizennyolc h6napos id6tartamra sz616an sajtit reszveny megszerzesere, sZiikseg eseten, az alabbiak
szerint. A megszerezhet6 reszvenyek:
- jajtaja: tdrzsreszveny
- szama: maximum 50.000 darab reszveny
- neverteke: 1000,- Ft
- az ellenertek legalacsonyabb dsszege a nevertek minusz 25 szazalek, az ellenertek legmagasabb
dsszege a nevertek plusz 25 szazalek.
k) a tarsasag cegbejegyzesrit megel6z6en a tarsasag neveben kdtdtt iigyletek j6vahagyasa,
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I)

m)
n)
0)

p)
q)

r)
s)

t)
u)
v)

a sajat t6ket meghalad6 mertekii minden banki hiteljelvetel, minden egyeb kolcsonjelvetel, kolcson
joly6sittis, visszaJizetesi kOtelezettseggel jar6 ttimogatasi szerz6desek, lizing kOtelezettsegek, banki
megbizas akkreditiv nyittisara, banki megbizas garancia kibocsattisara, valt6kibocsatas korebe
tartoz6 iigylet letrehozasahoz, m6dositasahoz, azzal kapcsolatos kOtelezettsegvallalashoz,
jognyilatkozat tetelehez az el6zetes j6vahagyas megadasa,
barmely vagyonttirgy elidegenitese, ha a szerz6des erteke a 100 milli6 jorintot meghaladja,
a tarsasag vagyoni ertekii joganak elidegenitese, ha a szerz6des erteke a 100 milli6 jorintot
meghaladja,
dont gazdasagi ttirsasag alapittisar6l, vagy a mar meglev6 gazdasagi ttirsasagban t6keemelesr6l,
dont mas reszvenyttirsasagban, vaf51j korlatolt jele16ssegii ttirsasagban annak miikodese soran
torten6 jelent6s bejolyas, tdbbsegi vagy kozvetlen iranyittist biztosit6 bejolyas megszerzeser6l,
azok az iigyek, melyeket a ttirsasag igazgat6tanacsa a kozgyiiles ele teljeszt, fiiggetleniil att6l,
hogya dontes meghozatala az alapszabaly szerint mas szerv hattiskorebe tartozik
dontes - ha a Ct. es Jelen alapszabaly 15. 1. pontja maskent nem rendelkezik - az alapt6ke
jelemeleser61; dontes a Ct. 252 §. (1) bekezdes szerint az igazgat6tanacs jelhatalmazasar61 az
alapt6ke jelemelesere;
dontes - ha a Ct. maskent nem rendelkezik - az alapt67(eleszallitasar61
100 milli6 jorint ertekhatar meghaladasa eseten minden jaktoring iif51jlet, koveteles vasarlas,
koveteles eladas, arbevetel engedmenyezes, kezesi kotelezettsegvallalas, minden egyeb garancia
nyujttisa, megbizas penziigyi szolgaltattis nyujtasara, valt6 bejogadas kdrebe tartoz6 iigylet
letrehozasahoz, m6dositasahoz, azzal kapcsolatos kotelezettsegvallalashoz, jognyilatkozat tetelhez
az el6zetes j6vahagyas megadasa
kOtelez6 dontes a vezet6 tisztsegvisel67(, vezet6 allasu munkavallal6k hosszu tavu dijazasanak es
osztonzesi rendszerenek iranyelveir6l, kereteir61
az audit bizottsag tagjainak megvalaszttisa
dontes mindazokban a ktirdesekben, melyeket a Ct., vagy a Jelen alapszabaly a kozf51Jiiles
kizar6lagos hataskorebe utal

11.3. A kozgyiiles rendes kozgyiiles vagy rendkiviili kozf51jiiles.
11.4. Rendes kozgyiilest minden ev april is 30-ig kellmegtartani.

Az evi rendes kozgyiiles targya:

a) az igazgat6tanacs jelentese az el6z6 evi iizleti tevekenysegr61
b) az igazgat6tanacs javaslata a tarsasag eves beszamol6janak (eves jelentesenek) eljogadasara
c) az igazgat6tanacs evi szamadasa, inditvanya az ad6zott eredmeny jelhasznalasara, az osztalek
megtillapi tasara
d) a konyvvizsgal6 jelentese
e) a szamviteli torveny szerinti beszamol6 eljogadasa, az ad6zott eredmeny jelhasznalasar61 val6
dontes es az osztalek megallapitasa,
j) az igazgat6tanacs tagjainak, valamint a konyvvizsgal6nak jar6 dijazas megallapitasa
11.5. A szamviteli torveny szerinti beszamol6nak es az igazgat6tanacs jelentesenek lenyeges adatait,
valamint a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos el6teljesztesek osszejoglal6jat es a hatarozati
javaslatokat a ttirsasag hirdetmenyeinek kozzetetelere vonatkoz6 alapszabalyi rendelkezesek szerint,
a kozgyiilest megel6z6en legalabb 15 nappal nyilvanossagra kell hozni.
11.6. Rendkiviili kozgyiilest kell osszehivni, ha:
a) azt az el6z6 kozgyiiles elrendelte
b) az igazgat6tanacs, a konyvvizsgal6 inditvanyozza
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c) az alapt6ke legalabb 5 % -aval rendelkez6 reszvenyes
igazgat6tanacst61 irasban keri (Ct. 49. § (1) bek)

d)
e)
j)
g)
h)
i)
j)
k)

I)

azt - az ok es a eel megjelOlesevel - az

a eegbir6sag hatarozataval erre kOtelezi a tarsasagot
az igazgat6tanacs tagjainak szama Otf6 ala csokken
uj konyvvizsgal6 megvalasztasa valt szuksegesse
a reszvenytarsasag ajizeteseit megszuntette, es vagyona a tartozasokat nem fedezi
a reszvenyttirsasag sajat to'keje a veszteseg kovetkezteben az alapt6ke 2j3-ara csokkent, vagy
sajat t6keje a Ct. 288. § (1) bekezdeseben meghattirozott osszeg ala csokkent,
a reszvenyttirsasagot jizeteskeptelenseg fenyegeti, vagy jizeteseit megszuntette, illetve ha
vagyona tartozasait nem fedezi.
minden olyan esetben, ha valamely kerdesben vaI6 dontes a jelen aIapszabtiIy szerint a
kozgyiiles hataskoret kepezi
a reszvenytarsasag
reszvenyeire tett nyilvanos veteli ajaniattal kapcsolatos reszvenyesi
allasfogialas miatt vagy az eredmenyes, nyilvanos veteli ajanlatteteli eljarast kovet6en a
befolyasszerz6 kezdemenyezi
a Ct.-ben meghatarozott egyeb esetekben

A rendkivuli kozgyiiles osszehivasar61 az igazgat6tanacs 15 napon beliil koteles intezkedni att6I az
id6pontt61 szamitottan, amikor a rendkiviili kozgyiiles osszehivasanak okar61 tudomast szerzett.
11.7. A kozgyiilest

a kozgyiiles kezd6 napjat Iegalabb 30 nappal mege16z6en az Alapszabtilyban
meghatarozott m6don kozzetett hirdetmeny utjan az igazgat6tanacs hivja ossze.

Amennyiben
a reszvenytarsasag
reszvenyeire tett nyilvanos veteli ajaniattal kapcsolatos
reszvenyesi allasfogialas miatt vagy az eredmenyes, nyilvanos veteli ajaniatteteli eljarast kovet6en a
befolyasszerz6 kezdemenyezesere rendkivuli kozgyiiles osszehivasara keriil SOl', a kozgyiilest annak
kezd6napjtit legalabb 15 nappal megel6z6en kell osszehivni.
11.B. A kozgyiilest osszehiv6 hirdetmenynek

tartalmaznia kell:

a reszvenytarsasag eegnevet, szekhelyet
a kozgyiiles helyenek, idejenek, napirendjenek megjeloleset
a kozgyiiles megtartasanak m6djat
konferencia kozgJjiiles eseten a szavazasi meghatalmazott nevet, elerhet6seget
a szavazati jog gyakorlasahoz szukseges, az alapszabtilyban el6irt felteteleket
a kozgyiiles hatarozatkeptelensegenek esetere a megismetelt kozgJjiiles helyet es idejet.
11.9.

A kozgyiiles elnokenek tisztet az igazgat6tanacs einokenek javaslattira vaIasztja a kozgyiiles a
reszvenyesek, vagy az igazgat6tanacs tagjai koziil az adott kozgyiilesre.

11.10. A kozgyiiles elnoke:

ellen6rzi a reszvenyesek megjelent kepvisel6inek meghatalmazastit
a jelenieti iv alapjan megallapitja az ules hatarozatkepesseget, illetve hatarozatkeptelenseg eseten
az iilest eIhaIasztja a megismetelt kozgyiilesre vonatlwz6 el6irasok szerint
javaslatot tesz a kozgyiilesnek a jegyz6konyv hitelesit6 reszvenyes, tovabbti a szavazatszamlal6k
szemelyere
kinevezi a jegyz6konyvvezet6t
a kozgyiilest osszehiv6 hirdetmenyben megjelOlt targysorrendben vezeti a tanacskozast
szukseg eseten mindenkire kiterjed6 altalanos jelleggel korlatozhatja az egyes, es az ismetelt
feIsz6laiasok id6tartamtit,
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elrendeli a szavazast, ismerteti eredmenyet es kimondja a kozgyiiles hatarozatat
sziinetet rendel el
gondoskodik a kozgyiilesi jegyz6konyv es jelenzeti ivelkesziteser61
berekeszti a kozgyiiles( ha az osszes napirendi lema megtargyalasra keriilt.
11.11. A kozgyiiles

hatarozatkepes, ha azon a szavazasra jogosit6 reszvenyek altaI megtestesitett
szavazatok t6bb mint felet kepvisel6 reszvenyes, vagy az alapszabtily 11.12. pontja szerinti
meghatalmazottja Jelen van. Ha a kozgyiiles nem hatarozatkepes, a megismetelt kozgyiiles az
eredeti napirendben szerepl6 iigyekben a megjelentek szamara tekintet nelkiil hatarozatkepes. A
megismetelt kozgyiiles a nem hatarozatldpes kozgyiiles napjan megtarthat6.
A kozgyiiles legJeljebb egy alkalommal felfiiggeszthet6. Ha a kozgyiilest felfiiggesztik, azt 30
napon beliiI folytatni kell. Ebben az esetben a kozgyiiles osszehivasara es a kozgyiiles
tisztsegvisel6inek megvalasztasara vonatkoz6 szabtilyokat nem kell alkalmazni. A kozgyiilest csak
egy alkalommallehet felfiiggeszteni.

11.12. A reszvenyes reszvenyesi jogait kepvise16 utjan is gyakoro1hatja. Egy kepvise16 tobb reszvenyest is

kepvise1het, egy reszvenyesnek azonban csak egy kepvise16je lehet. A kepviseleti meghata1mazas
ervenyessege egy kozgyiilesre, vagtj meghatarozott id6re, de legJeljebb 12 h6napra sz61.
11.12.1. A kepviseleti meghatalmazas ervenyessege kiteljed a felfiiggesztett

kozgyii1es folytatasara es a
hatarozatkeptelenseg
miatt ismetelten osszehivott kozgyiilesre is. A meghatalmazast
kozokiratba, vagtj teljes bizonyt6 erejii maganokiratba fog1altan kell a tarsasaghoz benyujtani.

11.12.2.

A meghata1mazas visszavonasa a tarsasaggal szemben csak aHor hata1yos, ha azt a kozgtJiiles
megnyitasa, illetve - ha a meghatalmazast egy adott napirendre t6rten6 szavazasra vonatkozik a napirend targyalasanak megkezdese el6tt a kozgyiiles e1nokenek benyujtottak.
A
meghatalmazas visszavonasara a meghatalmazas adasara vonatkoz6 el6irasokat kell alkalmazni.

11.12.3.

Nem lehet a reszvenyes meghatalmazottja az igazgat6tanacs
reszvenytarsasag vezet6 allasu munkavallal6ja, es a konyvvizsga16.

11.13.

tagja, a cegvezet6,

a

Az ertekpapir-szam1avezet6, a letetkezel6, vagy az elszamol6htiz a reszvenyesse1 irasban kMott
szerz6des alapjan, a reszvenyes meghatalmazottjakent,
sajat neveben a reszvenyes javara
gyakorolhatja a reszvenytarsasaggal szemben a reszvenyesi jogokat. A szerz6desben rendelkezni
kell a reszvenyes es a reszvenyesi meghata1mazott kozOtti kapcso1attartas, az utasitas kikeresenek
es megadasanak, a tajekoztatasi kMe1ezettseg te1jesitesenek m6djar61.

11.13.1. A reszvenyesi meghatalmazott

tevekenysege mindazon reszvenyesi jog gtjakorlasara kiteljedhet,
amely jog gyakorlasara a reszvenyes jogosu1t. A reszvenyesi meghatalmazott kizar6lag az a1ta1a
vezetett ertekpapirszamlan nyilvantartott vagy a nala letetbe helyezett reszvenyek alapjan
gyakoro1hat reszvenyesi jogokat.

11.13.2.

A reszvenyesi meghata1mazott a reszvenytarsasaggal szemben reszvenyesi jogokat a
reszvenykonyvbe reszvenyesi meghatalmazottkent t6rten6 bejegyzeset kovet6en gtjakorolhat. A
bejegyzesnek tartalmaznia kell reszvenyfajtankent a joggyakor1as alapjaul szolgal6 reszvenyek
mennyiseget.
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11.13.3. A reszvenyesi jogok gyakorlasa soran kOteles az ilyen szemelyt61 elvarhat6 gondossaggal eljami.

KOteles feltiintetni azt, illetve nyilatkozni an61, hogy nem tulajdonoskent, hanem reszvenyesi
meghatalmazottkent jar el. E tevekenysege soran kozremukodot kizar6lag indokolt mertekben
vehet igenybe. Tevekenysege nem iranyulhat joggal val6 visszaelesre.
11.13.4.

A reszvenyes, a reszvenytarsasag
vagy a PenziigJji Szervezetek Allami FelUgyelete
(tovabbiakban:
FelUgyelet) felhivasara
kOteles megjelolni
az
altala
kepvise/t
reszvenytulajdonosokat, es a reszvenytarsasag vagy a Feliigyelet felhivasara kOteles igazolni a
megbizas fennallasat. Ha ennek nem tesz eleget, a reszvenytcirsasaggal kapcsolatos szavazati
joga nem gyakorolhat6.
A reszvenyesi meghatalmazott kOteles a reszvenyest a szerz6desben meghatcirozott m6don es
idoben tcijekoztatni a reszvenytarsasagnak a Ct. es a tokepiacr61 sz616 2001. evi CXx. torveny
(tovabbiakban: Tpt.) eloirasai alapjan kozzetett hirdetmenyeirol, a kozgJjules hatcirozatair61, es
azok tartalmar61, valamint a reszvenyesi jogok gyakorlasa koreben tett intezkedeseirol es azok
kovetkezmenyeirol.

11.13.5. KOteles a reszvenyest tajekoztatni a reszvenytcirsasaggal kapcsolatban tudomasara jutott minden,

a reszvenyesi jogok gyakorlasat befolyasol6 informaci6r61, valamint a birtokaba keriilt okiratok
tartalmar61. Az okiratokr61 a reszvenyes keresere bclrmikor kOteles masolatot szolgaltatni.
11.13.6. A kozgyulest mege16zoen kOteles irasban kikemi a reszvenyes utasitcisat. Olyan idoben kOteles a

reszvenyest61 utasitcist kerni, hogy a reszvenyesnek az utasitas megadasahoz kello ido alljon
rendelkezesere. Az utasitciskeresben reszletesen ismertetni kell a kozgyules napirendi pontjait es
a reszvenytarsasag altaI a reszvenyeseknek megkiildott eloteljeszteseket.
A reszvenyes utasitcisanak hianyaban, illetve ha a reszvenyes utasitcisa nem egyertelmu,
reszvenyesi meghatalmazott a reszvenyes szavazati jogat nem gyakorolhatja.

a

A reszvenyes utasitasanak hianyaban a reszvenyesi meghatalmazott csak abban az esetben
gyakorolhatja a reszvenyes szavazati jogat, ha
a) az utasitciskeresben a napirendi pontok szerint kozolte az altala javasolt szavazas
tartalmat es indokat, felteve, hOgJj
b) a reszvenyesi meghatalmazott tevekenysegere vonatlwz6 szerzodes kifejezetten
tartalmazza a reszvenyesi meghatalmazott altalanos, a reszvenyes reszerol bclrmikor
visszavonhat6 felhatalmazasat arra, hogy ha a reszvenyes nem valaszol az
utasitciskeresre, az a reszvenyesi meghatalmazott altai kozolt szavazas tartalmanak
j6vahagyasat jelenti.
A kozgyulesi szavazas soran a reszvenyesi meghatalmazott
eltero utasitcisanak megfelelo aranyokat.
11.13.7.

kOteles biztositani a reszvenyesek

A reszvenyesi jogok gJjakorlasara kOtOtt szerz6des megszunese eseten e tenyrol a reszvenyesi
meghatalmazott
a reszvenytcirsasagot haladektalanul ertesiti, amennyiben korabban a
reszvenykonyvbe reszvenyesi meghatalmazottkent bejegJjzesre keriilt.
A reszvenyesi meghatalmazott a reszvenyes ene vonatlwz6 irasos rendelkezese eseten kOteles
haladektalanul gondoskodni a reszvenykonyvben a reszvenyesi meghatalmazottkent
tortent
bejegyzese tOrleserol.

11.14. A kozgyUlesen reszt venni szandekoz6 reszvenyes,

illetve reszvenyesi meghatalmazott nevet a
kozgyules kezd6 napjat megel6zo masodik munkanapig kell a reszvenykonyvbe bejegJjezni.
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A kozgyUlesen a reszvenyesi jogok gyalwrlasara az a szemely jogosult, akinek nevet a kozgyii.les
kezdo napjat megelozo mcisodik munkanapon 18 6rakor a reszvenykonyv
tartalmazza. A
reszvenykonyv
lezarasa nem korltitozza a reszvenYkonyvbe
bejegyzett szemely jogcit
reszvenyeinek a reszvenykonyv lezarascit koveto atruhazcisaban. A reszverlynek a kozgyules kezdo
napjcit megelozo citruhcizcisa nem zarja ki a reszvenykonyvbe bejegyzett szemelynek azt a jogcit,
hogya kozgyulesen reszt vegyen es az at mint reszvenyest megilletO jogokat gyakorolja.
11.15. A reszvenyes a reszvenyesi jogok gyakorlascira a reszveny vagy tulajdonosi igazolcis birtokciban, a
reszvenykonyvbe torteno bejegyzest kovetoen jogosult.
Dematerializcilt reszveny eseten az ertekpapirszcimla-vezeto kOteles a reszvenyes keres ere a
reszvenyrol tulajdonosi igazolast kiallitani. A tulajdonosi igazolasnak tartalmaznia kell a
reszvenytarsasag cegnevet, a reszvenyfajtat, a reszveny darabszamat, az ertekpapirszcimla-vezeto
cegnevet es cegszenl alciirastit, a reszvenyes nevet (cegnevet), lak6helyet (szekhelyet).
A kozgyulesen val6 reszveteli jog gyakorlascihoz kicillitott tulajdonosi igazolcis a kozgljules vagy a
megismetelt kozgyules napjciig ervenyes.
A tulajdonosi igazolas kiallitasat kovetoen az ertekpapirszamla-vezetO az ertekpapfrszamlan a
reszvenyre vonatkoz6 vciltozcist esak a tulajdonosi igazolcis egyideju visszavoncisa mel/ett vezethet
cit.
A reszvenyesi jogok gyakorlciscihoz nines sziikseg tulajdonosi igazolcisra, ha a jogosultscig
megallapittisara az alapszabtily rendelkezese alapjan - az ertekpapirokra vonatkoz6 torveny
szerint - tulajdonosi megfeleltetes utjcin keriil SOl'.
A reszvenytcirsasag ciltal kezdemenyezett tulajdonosi megfeleltetes eseten, ha az a kovetkezo
kozgyulest megelOzo reszvenykonyv-Iezcircishoz
kapesol6dik' a reszvenykonyv
vezetoje a
reszvenykonyvben szereplO, a tulajdonosi megfeleltetes idopontjciban hatalyos valamennyi ada tot
tarli, es ezzel egyidejUleg a tulajdonosi megfeleltetes eredmenyenek megfelelO adatokat a
reszvenykonyvbe bejegyzi.
Ha a tcirsasag reszvenyei a Budapesti Ertektozsdere bevezetesre keriilnek, a tcirsasag tulajdonosi
megfeleltetest kezdemenyezhet a reszvenyes sze111elyenek megal/apitcisa celjcib61. A tulajdonosi
111egfeleltetes alapjcin aktualizcilt reszvenykonyv azon reszvenyesek adatait tartalmazza, akikre
vonatkoz6an az ertekpapir-szamlavezeto adatot szolgciltatott a tulajdonosi megfeleltetes sorcin,
vagy akire vonatkoz6an a reszvenykonyv
lezcirciscit megelozOen az ertekpapir-szci111lavezeto
igazolta - a szukseges egyeb adatok megadasaval egyiitt -, hogy a tulajdonosi megfeleltetes
fordul6napjcin a reszveny tulajdonosai voltaic.
A fenti feltetelek teljesitese eseten a reszvenyes elismervenyt es szavaz6jegyet kap.
11.16. A szavaz6jegyen szerepel a reszveny fajtaja, neverteke es a reszvenyes altai gyakorolhat6 szavazati
jog merteke. A kozgyulesen a reszvenyesek szavazati jogukat a reszvenykonyv bejegyzese alapjcin
az ott feltuntetett mertekben gyakoroljcik.
11.17.

Minden egyes tOrzsreszveny egy szavazatra jogosit. Nem gyakorolhatja
reszvenyes, ha esedekes vagyoni hozzcijcirulciscitnem teljesitette.

szavazati jogcit a

11.18. A kozgyulesen a hatcirozathozatal nyz1t szavazcissal es a kozgyules dontesenek fiiggvenyeben
az igazgat6tanaes altai elkeszitett szavaz6jegljek felmutatascival vaglj leadascivat vagy
khfelemelessel, vagy
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a helyszinen meghatarozott m6don tortenik.
Az alaptO'kelegalabb 1110-et kepviselO' reszvenyesek inditvanyara
barmely kerdesben titkos szavazast kell elrendelni
btirmely kerdesben nev szerinti szavazast kell elrendelni.
11.19. Szavazas soran az osszes m6dosit6 es eredeti hattirozati javaslatot fel kell tenni szavazasra,
fUggetlenul att6l, hogy a javaslat egy idO'kozben elfogadott hattirozat miatt okafogyotta valt-e
vagy sem. A kozgljiiles elsO'kent a m6dosit6 javaslatokr6l szavaz a benyujttisuk sorrendjeben,
majd az eredeti hatarozati javaslatot kell feltenni szavazasra.
Amennyiben a szavazas szavaz6jeggljel tortenik a nem egyertelmiien kitolt6tt szavaz6jeggyel
leadott szavazat ervenytelennek minO'siil. Leadott szavazatnak kizar6lag az "igen" es a "nem"
szavazat szami( a "tart6zkodas" le nem adott szavazatnak minO'siil.
11.20. A kozgyiiles hatarozatait egyszerii sz6tobbseggel hozza, kiveve a Jelen Alapszabtily 11.2.
alpontjanak a), b), c), d) g), es r) alpontjaiban meghattirozott kerdeseket, melyekben a kozglJiilesen Jelen
levO'reszvenyesek minO'sitett tobbsegi szavazattival (75% +1 szavazat leadasa eseten) sziiletik kozgyiilesi
hatarozat.
11.21.
a)
b)
c)

d)
e)
j)
g)
h)

A kozgyiilesrO'1 jelenleti ivet, valamint jegyz67cOnyvet kell kesziteni. A jegyzO'konyvnek
tartalmaznia kell:
a reszvenyttirsasag cegnevet es szekhelyet
a kozgyiiles megtartasanak m6dja( helyet es idejet
a kozgyiiles levezetO' elnokenek, a jegljzO'konyvvezet6nek es a jegyzO'konyv hitelesitO'jenek,
valamint a szavazatszamlal6knak a nevet
a kozgyiilesen lezajlott fontosabb esemenyeke( az elhangzott inditvanyokat
a hatarozathozatalm6djat
a hatarozati javaslatoka( a hattirozatoka( az azokra leadott szavazatok, es ellenszavazatok
szamat, valamint a szavazast6l tart6zkod6k szamtit
a reszvenyes, az igazgat6sag tagjanak tiltakozasat valamely hattirozat ellen, ha azt a tiltakoz6
kivanja
nev szerinti vaglj titkos szavazas esetet, ezen szavazas lefolytatasanak m6djat, es eredmenyet

11.21.1. A jegljzO'konyvet a jegyzO'konyvvezet6 es a kozgljiiles elnoke irja ala es egy erre megvalasztott
jelenlev6 reszvenyes hitelesiti.
A jelenleti ivet a kozgyiiles elnoke es a jegyzO'konyvvezet6 alairasaval hitelesiti.
11.21.2.

A jegyzO'konyv vaglj kivonatanak egy hiteles peldanya( a jelenleti ivet es a kozgyiiles
osszehivasar6l sz616 hirdetmenyt tartalmaz6 lappeldanyokat a kozgljiiles befejezeset kovetO' 30
napon belul az igazgat6tanacs k6teles a cegbir6saghoz benyuj tani.

11.21.3.

Barmely reszvenyes a kozgyiilesi jeglJZO'konyvb6l kivonat vagy masolt kiadastit kerheti az
Igazgat6sagt6l.

11.22. A kozgyiiles a reszvenytarsasag szekhelyetO'l, telephelyetO'l elterO'helyen - a konferencia-kozgljiilest
kiveve - is megtarthat6.
11.23. A reszvenyesek kozgyiiles tartasa nelkul nem hatarozhatnak.
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11.24. A kozgyules olyan m6don is megtarthat6, hogy azon a reszvenyesek - vagy meghatalmazottjuk nem kozvetlen szemelyes jelenlettel, hanem elektronikus hirkozlo eszkoz kozvetitesevel vesznek
reszt, amelya szemelyes reszvetellel egyenerteku reszvenyesi joggyakorlasra ad lehetoseget.
11.24.1. A kozgyiiles megtarthat6 ugy is, hogy a reszvenyesek reszben kozvetleniil szemelyesen vannak
jelen, mig reszben mas reszvenyesek elektronikus hirkozlo eszkoz segitsegevel kapcsol6dnak a
kozgyuleshez.
Az a reszvenyes, aki szemelyesen kivan Jelen lenni a kozgtjulesen, e szandekdt legalabb at
nappal a kozgyiiles napja elOtt irasban a ttirsasag igazgat6saganak be kell, hogtj jelentse. Azokat
a reszvenyeseket, akik a jenti 5 napos hattiridon beliil nem jelentik be szemelyes jelenleti
szandekukat, ugy kell tekinteni, mint akik a konjerencia-kozgtjiilesen elektronikus hirkozlo
eszkoz utjan kivannak reszt venni.
11.24.2. Az igazgat6sag a konjerencia-kozgyules idotartamara szavazasra meghatalmazott szemelyt jelol
ki, aki a konjerencia-kozgyiiles idejen valamennyi reszvenyes szamara elerheto. A reszvenyesek
szavazati jogukat a szavazasra meghatalmazott utjan is gyakorolhatjak. A szavazasra
meghatalmazott nevet, a konjerencia-kozgyules alatti elerhetoseget a kozgyulesi meghiv6ban
kell jeltiintetni.
11.24.3. Nem tarthat6 konjerencia-kozgtjules:
a) a ttirsasag eves rendes kozgyulesen,
b) olyan internet kapcsolat kozbeiktatasaval, amely hang kozvetitesere alkalmatlan,
c) ha a szavazatok legalabb 5%-aval rendelkezo reszvenyesek az ok megjelolesevel ez ellen
irasban, a kozgyules megtarttisa elOtt legalabb 5 nappal tiltakoznak, es egyben kerik a
kozgyules hagyomanyos m6don, a reszvenyesek szemelyes jelenletevel torteno megtarttisat.
11.24.4. Az alapszabdly jelhatalmazza a kozgtjiilest arra, hogy kozgyulesi hattirozatban rendelkezzen az
alabbi kerdesekben:
a) a kozgyulesen elektronikus hirkozlo eszkoz utjan reszt vevo reszvenyesek, illetve
meghatalmazottjuk szemelyazonossaganak mikenti ellenorizendosegeroZ,
b) a szavazas m6djar61 es eredmenyenek hiteles megallapitasar6l,
c) a kozgyules tisztsegviselOinek megvalasztasar6l,
d) a reszvenyest megilleto jelsz6lalasi es javaslatteteli jog gyakorlasanak jelteteleirol.
11.24.5.

Az elektronikus hirkozlo eszkoz kozvetitesevel tartott kozgyulesen elhangzottakat es a hozott
hattirozatokat hiteles m6don, ugy kell rogziteni, hogy az ut6bb is ellenorizheto legyen. Ha a
kozgtjulesen hozott hatarozatot be kell nyujtani a cegbir6saghoz, a jelvetel alapjan
jegyzokonyvet kell kesziteni, amelyet az igazgat6sag hitelesit.

11.24.6. A konjerencia-kozgyules

helye csak a ttirsasag szekhelye vagy telephelye lehet.

11.25. Az igazgat6sag tagjai es a konyvvizsgal6 tanacskozasi joggal vesznek reszt a kozgyulesen, ott a
napirendhez hozzasz6lhatnak, inditvanyokat tehetnek, ha pedig ezt bdrmely reszvenyes keri,
tajekoztattis adasara kotelesek.
11.26. Ha a reszvenytarsasag
reszvenyei a Budapesti Ertektozsden bevezetesre keriiltek, az
igazgat6tanacs az eves rendes kozgtjiilesen a szamviteli torveny szerinti beszamol6val egyiitt
terjeszti a Kozgyules ele a jelelOs vallalatiranyitasi jelentest. A jelentesben az igazgat6tanacs
osszejoglalja a tarsasag altaI az elozo iizleti evben kovetett jelelOs vallalatiranyittisi gyakorlatot es
nyilatkozik arr6l, hogtj milyen elteresekkel alkalmazta a Budapesti Ertektozsde Felelos
Tarsasagiranyitasi Ajanlasait. A jelentest a ttirsasag honlapjan kozze kell tenni. A jelentes
eljogadasar61 a Kozgtjiiles kii16n hataroz.
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11.27. A ttirsastig a kozgyiilesen

hozott hattirozatokat az ertekpapirokra vonatkoz6, kiilon torvenyben
meghattirozott m6don es id6ben koteles nyilvtinosstigra hozni. *

12. Az Igazgat6tanacs:*
12.1. A ttirsastigntil igazgat6stig es Jeliigyel6 bizottstig helyett egyseges irtinyittisi rendszert megval6sit6, 5
tagu Igazgat6tantics miikodik. Az Igazgat6tanticsi tagok hattirozatlan id6tartamra is megvtilaszthat6ak.
12.2. Az Igazgat6tantics tagjai 2011. augusztus 2. napjtit61 terjed6 hattirozatlan id6tartamra:
Az Igazgat6tantics elnoke:
Dr. Gacsi Mihaly
Lakcim: 1084 Budapest, Rtik6czi ter 6. VII.
Szuletesi helye es ideje: Szolnok, 1964. 05. 16.

Anyja neve: Bulecza Katalin
Az Igazgat6tantics elnokhelyettesei:
Dr. Nagy Peter
Lakcim: 2458 Kulcs, Detik Ferenc utca 118.
Sziiletesi helye es ideje: Dunaujvtiros, 1964. 12. 14.

Anyja neve: Siba Ilona
Tarany Gabor
Lakcim: 2400 Dunaujvtiros, Fiastyuk utca 8.
Szuletesi helye es ideje: Dunmljvtiros, 1965. 11. 21.

Anyja neve: Ttibori Anna
Az Igazgat6tantics tovtibbi tagjai:
Foldesi Geza
Lakcim: 1027 Budapest, Frankel Le6 ut 6. IV. emelet 37.
Szuletesi helye es ideje: Budapest, 1973. 01. 16.

Anyja neve: Sztisz Zsuzsanna
Miszlai

Zoltan

Lakcim: 1151 Budapest, Kovticsi K. tel' 4/B.
Sziiletesi helye es ideje: Hatvan, 1963. 01. 28.
Anyja neve: Berenyi Mtiria
12.3. Az Igazgat6tantics kiztir6lagos hattiskorebe tartozik:

a) a KozgJjiiles osszehivtisa, a Gt-ben meghattirozott eseteket kiveve
b) a ttirsastig sztimviteli tarveny szerinti besztimol6jtinak es a nyereseg Jeloszttistira vonatkoz6
javaslatnak az elkeszitese, es a Kozgyiiles ele teljesztese
c) a ttirsastig szervezeti es miikodesi szabtilyzattinak meghattiroztisa
d) legaltibb evente egyszer jelentes keszitese a kozgyiiles reszere es htiromhavonta az audit bizottstig
reszere a ttirsastig iigyvezeteser6l, sajtit t6ke tillapottir61 es iizleti politiktijtir6l,
e) a ttirsastig uzleti nyilvtintarttisai megfelel6 vezetesenek biztosittisa
j) munktiltat6i jogok gJjakorltisa a ttirsastig munkavtillal6i Jelett
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g) a Kozgyulesrol kesziilt jegyzokonyv vagy kivonata Cegbir6sagnal torteno letetbe helyezesenek
biztositasa, a vonatkoz6 jelenleti iv hiteles masolattival, az Alapszabtily btirmely m6dositasaval, a
tarsasagi iratokban joglalt jogok, tenyek, adatok es a benniik beallt valtozasokkal egyiitt
h) a tarsasag mukodesenek es iizletvitelenek ellenorzese, dontes a tarsasag iizleti es jejlesztesi
koncepci6ir6l, valamint strategiai terverol, tovabbti dontes az eves iizleti terv eljogadasar61 es
ennek reszekent az eves hitelkeret j6vahagyasar61
i) intezkedes a tarsasag merlegenek a kozzetetelre vonatkoz6 szabtilyoknak megfelelO kozzetetele es
letetbe helyezese irant
j) a NORDTELEKOM
Nyrt. reszvetelevel mukodo tarsasagokkal a jogszabtilyokban joglalt
valamennyi jeladat ellatasa, beldrtve a hivatlwzott ttirsasagok legfobb szervenek iilesere sz616
jelhatalmazasokkal kapcsolatos don test
k) az osztalekeloleg jizeteset megalapoz6 kozbenso merleg eljogadasa
I)
a Kozgtjulest61 kapott jelhatalmazas eseten dontes a Tarsasag btirmilyen jonnaban vagy uton
megszerzett sajat reszvenyeinek elidegeniteserol
m) dontes minden olyan iigyben, amely nem tartozik a kozgyules kizar61agos hattiskorebe.
12.4. Az Igazgat6tanacs jelelOs btirmely, a ttirsasag mukodesere vonatkoz6an
hataskorben hozott dontesert.

sajtit es ritnthtizott

12.5. Az igazgat6tanacs sZiikseg szerint, az iigyrendjeben meghattirozott gyakorisaggal iilesezik. Az
igazgat6tanacsot az elnok hivja ossze.
12.6. Az iilest annak megkezdese elott legalabb 8 nappal - a napirend, a hely es az idopont megjelOlesevel
- irasban kell osszehivni, sZiikseg eseten azonban az iiles 8 napon beliilre is osszehivhat6 email/telejax/telejon utjan.
Az igazgat6tanacs btirmely tagja irasban, az ok es a eel egyideju megjelolese mellett kerheti az
igazgat6tanacs osszehivasat. Az elnok ilyen esetben kOteles az igazgat6tanacs iileset az irasbeli
kerelem benyujttisat61 szamitott 15 napon beliilre osszehivni.
Ha az elnok az ilyen kerelemnek a hozza erkezestol szamitott 5 napon beliilnem tesz eleget, ugtJ az
iilest az igazgat6tanacs btirmely tagja kozvetleniil hivhatja ossze.
12.7. Az igazgat6tanacs iilesenek elOkeszitese es levezetese az igazgat6tanacs elnokenek a jeladata. Az
elnok akadalyoztattisa eseten az igazgat6tanacs altala megbizott tagja latja el a Jelen pontban leirt
jeladatokat.
12.8. Az igazgat6tanacs ii/ese akkor hattirozatkepes, ha azon a tagjai koziil legalabb 4 jo Jelen van.
Hatarozatait 3/4-es sz6tobbseggel hozza, szavazategtjenlOseg eseten az elnok szavazata dont.
12.9. Az igazgat6tanacs iileserol jegtJZokonyvet kell jelvenni.
12.9.1. A jegyzokonyv

tartalmazza:

a) az iiles helyet, idejet es azt, hogy osszehivasa szabtilyszeru volt-e,
b) a resztvevok nevet,
c) a hozzasz6lasok lenyeget es az egtjes napirendi pontokr61 hozott hattirozatokat,
d) a hatarozatok elleni esetleges tiltakozasokat

19

12.9.2. A h.attirozati javaslat ellen val6 szavazas es a szavazast61 val6 tart6zkodas onmagaban nem jelent
tiltakozast, a tiltalwzasra kifejezetten utalni kell.
Barmely tag keres ere sz6szerinti jegyzokonyvet is kell kesziteni.
12.9.3. A jegyzokonyvet az iiles elnoke, valamint a jegyzokonyvvezeto, tovabbti egy, az iilesen Jelen levo,
h.itelesitonek megvalasztott igazgat6tanacsi tag i1ja ala. Az iiles jegyzokonyvet az igazgat6tanacs
osszes tagjanak - fUggetleniil att6l, h.ogy az iilesen reszt vettek-e - meg kell kiildeni az iilest koveto
htirom munkanapon beliil.
12.10. Az igazgat6tanacs maga allapitja meg iigyrendjet, h.aazonban iigyrendje es az Alapszabtily kozotti
barmilyen elteres van, akkor az Alapszabtilyban meghattirozottak az iranyad6k.
12.11. Az igazgat6tanacs tagja e tisztsegerol btirmikor lemondhat, azonban ha a ttirsasag
mukodokepessege ezt megkivanja, a lemondas csak annak bejelentesetOl szamitott 60. napon valik
hatalyossa, kiveve, ha a tarsasag kozgyulese az Igazgat6tanacs uj tagjanak megvalaszttisar61 e
hattirido elteltet megeloz6en gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondas hattilyossa
valasaig az igazgat6tanacs tagja a halaszthatatlan dontesek meghozatalaban, illetve az ilyen
intezkedesek megteteleben koteles reszt venni. *

13. Az Audit Bizottsag:*

13.1. A ttirsasagnal 3 tagu Audit Bizottsag mukodik, melynek tagjait a kozgyules valasztotta
Igazgat6tanacs tagjai koziil. Az Audit Bizottsag tagjai hattirozatlan id6tartamra is megvalaszthat6ak.

az

13.2. Az Audit Bizottsag tagjai - 2011. augusztus 2-tol hattirozatlan idotartamra:
Dr. Nagy Peter
Lakcim: 2458 Kulcs, Deak Ferenc uten 118.
Sziiletesi helye es ideje: Dunaujvaros, 1964. 12. 14.

Anyja neve: Siba Ilona
Tarany Gabor

Lakcim: 2400 Dunaujvaros, Fiastyuk utca 8.
Sziiletesi helye es ideje: Dunaujvaros, 1965. 11. 21.
Anyja neve: Tabori Anna
Miszlai

Zoltan
Lakcim: 1151 Budapest, Kovacsi K. ter 4/B.
Sziiletesi helye es ideje: Hatvan, 1963. 01. 28.

Anyja neve: Berenyi Maria
13.3. Az Audit Bizottsag hattiskorebe tartozik:
a) a szamviteli torveny szerinti
b) a szamviteli torveny szerinti
c) javaslattetel a konyvvizsgal6
d) a konyvvizsgal6val kOtendo
alairasa

beszamol6 velemenyezese
beszamol6 konyvvizsgalattinak nyomon kovetese;
szemelyere es dijazasara
szerzodes elOkeszitese, a reszvenyttirsasag kepviseleteben a szerzodes
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e) a konyvvizsgal6val
szembeni szakmai kovetelmenyek, osszeferhetetlensegi es fiiggetlensegi
el6irasok ervenyre juttatasanak figyelemmel kiserese, a kanyvvizsgal6val val6 egyiittmukadessel
kapcsolatos teend67( ellatasa, a kanyvvizsgal6 altaI a szamviteli tOrveny szerinti beszamol6
konyvvizsgalatan kivu I a reszvenytarsasag reszere nyujtott egyeb szolgaltatasok figyelemmel
kiserese, valamint - szukseg eseten - az Igazgat6tanacs szamara intezkedesek megtetelere val6
javaslattetel;
j) a penzugyi beszamolasi rendszer mukodesenek ertekelese es javaslattetel a szukseges intezkedesek
megtetelere
g) igazgat6tanacs munkajanak segittise a penzugyi beszamolasi rendszer megfelel6 ellen6rzese
erdekeben
h) bels6 ellen6rzesi es lwckazatkezelesi rendszer hatekonysaganak figyelemmel kiserese.
13.4. Az

Audit Bizottsag ulesere, mukodesre az Igazgat6tanacs
szabrilyokat kell megfelel6en alkalmazni, az alabbi kivetelekkel:

iilesere es mukodesere

vonatkoz6

- Az Audit Bizottsag tagjai maguk kaziil elnakOt valasztanak.
- Az Audit Bizottsag ulese aHor hatarozatkepes, ha azon a tagjai kaziil 2 f6 jelen van. *

14. A konyvvizsga16:*

A tarsasagnal kanyvvizsgal6 mukadik.
A tarsasag konyvvizsgal6ja:
Nev: Makkay Janos
Cime: 3700 Kazincbarcika, AIs6varosi ht. 22.
Anyja neve: Jakkel J~tlianna
Kamarai nyilvantartasi szama: 001805
A kanyvvizsgal6 megbizatasa 2014. aprilis 10. napjaig. terjed. ,.

15. Az alaptoke felemelese:
15.1. Az alapt6ke felemelesere - ha a Gt. es az alapszabaly
rendelkezik - a kozgyules hatarozata alapjan keriil SOl'.

jelen pontja

elter6en

nem

A tarsasag Kozgywese felhatalmazast adott az Igazgat6tanacsnak az alapt6ke legfeljebb
250.000.000,- Ft, azaz Ketszazotven mil1i6 forint ertekkel, barmely m6don tOrten6
emelesere, 2011. januar 11. napjat6l szamitott oteves id6tartamra a 2011. januar 11. napjan
tartott kozgyulesen elfogadott alapt6ke-emeles osszegen feWl.
15.1.1. Ha a tarsasag elter6 reszvenyfajtaba, reszvenyosztaIyba
tartoz6 reszvenyeket hozott
forgalomba, az alapt6ke felemeleset elhataroz6, illetve az arr6l dont6 kozgyulesi
hatarozat ervenyessegenek feltetele, hogy a t6keemelessel kozvetleniil erintett, tovabba
az alapszabaly
altal erintettnek
min6sitett
reszvenyfajta,
illetve reszvenyosztaIy
reszvenyesei az alapt6ke felemelesehez kiilOn hozzajaruljanak.
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15.1.2. A hozzajarulast az adott reszvenyfajtan, reszvenyosztalyon belii.l egyszeru sz6tObbseggei
hozott hatarozattal kell megadni nyilt szavazassal.
A hozzajarulas megadasara legkes6bb azon a kozgyulesen kell hogy sor keruljon, amely
kozgywes az alapt6ke felemeleser61 hataroz. A hozzajarulas megadasanak meg kell
el6znie az alapt6ke felemelesere vonatkoz6 hatarozathozatalt.
15.2. Az alapt6ke felemelese
a)
b)
c)
d)

uj reszvenyek forgalomba hozatalaval,
az alapt6ken fellili vagyon terhere,
a dolgoz6i reszveny forgalomba hozatalaval,
felteteles alapt6ke-emeleskent, atvaltoztathat6
tortenhet.

kotveny forgalomba hozatalaval

15.3. Ha az alapt6ke felemelesere penzbeli hozzajarulas elleneben kerlil sor, a reszvenyeseket,
ezen bellil els6 helyen a forgalomba hozott reszvenyekkel azonos reszvenysorozatba
tartoz6 reszvennyel
rendelkez6
reszvenyeseket,
majd az atvaltoztathat6
es velUk
egysorban a jegyzesi jogot biztosit6 kotvenyek tulajdonosait - ebben a sorrendben - az
Alapszabalyban meghatarozott feltetelek szerint a reszvenyek atvetelere els6bbsegi jog
illeti meg.
15.3.1. A reszvenytarsasag
koteles az alapszabalyban meghatarozott
m6don tajekoztatni a
reszvenyeseket,
illetve az atvaltoztathat6
es a jegyzesi jogot biztosit6 kotvenyek
tulajdonosait
a reszvenyek
atvetelere
vonatkoz6
els6bbsegi jog gyakorlasanak
lehet6seger61 es m6djar61, igy a megszerezhet6
reszvenyek
neverteker61, illetve
kibocsatasi erteker61, valamint e jog ervenyesitesere nyitva a116- legalabb tizenot napos id6szak kezd6 es zar6napjar61.
15.3.2. Az azonos reszvenysorozatba tartoz6 reszvennyel rendelkez6 reszvenyeseket a jegyzesi
els6bbseg a tulajdonukban
lev6, azonos reszvenysorozatba
tartoz6 reszvenyeik
aranyaban illeti meg, ha tObb reszvenyes kivan eIni jegyzesi els6bbsegi jogaval.
Ertelemszeruen ugyanezen szabaly alkalmazand6 az atvaltoztathat6 es a jegyzesi jogot
biztosit6
kotvenyek
tulajdonosainak
egymas
kozti jogviszonyaban,
ha
tObb
atvaltoztathat6, illetve jegyzesi jogot biztosit6 kotveny tulajdonosa kivan elni jegyzesi
els6bbsegi jogaval.
15.3.3. Olyan t6keemelesr61, amikor az arra jogosultak els6bbsegi jogukkal elhetnek, az
igazgat6tanacs a t6keemelesr61 hozott hatarozat meghozatalat kovet6 30 napon belUl
irasban ertesiti a reszvenyeseket, illetve az atvaltoztathat6, es a jegyzesi jogot biztosit6
kotvenyek
tulajdonosait
a reszvenyek
atvetelere
vonatkoz6
els6bbsegi
jog
gyakorlasanak lehet6seger61, es m6djar6l, igy a megszerezhet6 reszvenyek neverteker6l,
illetve kibocsatasi erteker6l, valamint e jog ervenyesitesere nyitva a11615 napos id6szak
kezd6, es zar6napjar61.
15.4. Az Igazgat6tanacs
kizarhatja.

irasbeli el6terjesztese alapjan a kozgyules az els6bbsegi jog gyakorlasat
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15.4.1. Az igazgat6tanacs barmely tagjanak javaslata alapjan koteles az e16terjesztes targyaban
hatarozni. Ha az igazgat6tanacs az e16teljesztes kozgyules ele teljesztesevel egyetert,
ugy az igazgat6tanacs elnoke, vagy akadalyoztatasa
eseten az Igazgat6tanacs altala
megbizott tagja az el6terjesztest megtargyalas es hatarozathozatal celjab61 kozgyules ele
koteles terjeszteni. Ha az e16terjesztes megtetelere reszvenyes tesz javaslatot, ebben az
esetben az igazgat6tanacs koteles a javaslatnak megfele16 e16terjesztest megtargyalas es
hatarozathozatal celjab61 kozgyUles ele terjeszteni.
15.4.2. Az e16teljesztesben az igazgat6tanacsnak be kell mutatnia az e16terjesztes indokait, a
reszvenyek tervezett kibocsatasi erteket es azt, hogy az e16teljesztes megtetelet ki
javasolta az igazgat6tanacsnak.
15.4.3. A kozgyules az igazgat6tanacs e16terjeszteser61 koteles az alapt6ke-emelesre vonatkoz6
kozgyUlesi hatarozat meghozatala e16tt hatarozni. A kozgyules a jegyzesi els6bbsegi jog
kizarasara vonatkoz6 e16teljesztesr611egalabb 91 %-os sZ6t6bbseggel hataroz.
15.4.4. Az igazgat6tanacs
a kozgyules hatarozatat a cegbir6sagnak megkuldi, egyidejuleg
gondoskodik a hatarozat tartalmanak megfele16 kozlemeny Cegkoz16nyben t6rten6
kozzeteteler61.
15.5. Vj reszvenyek nyilvanos forgalomba hozatalaval megva16su16 alapt6ke-emelesre
penzbeli hozzajarulas szolgaltatasaval kerUlhet sor.

csak

15.5.1. Nyilvanos reszvenykibocsatas soran nem kerUl sor a reszvenyek atvetelere vonatkoz6,
e16zetes kotelezettsegvalla16 nyilatkozat megadasara,
a t6keemeles elhatarozasar61
dont6 kozgyulesi hatarozat a t6keemelesben resztvev6 leend6 reszvenyesek koret nem
hatarozza meg. Az uj reszvenyeket megszerezni kivan6 szemelyek az ertekpapirokra
vonatkoz6 t6rvenyi rendelkezesek szerint jegyzesi eljaras soran vallaljak a reszvenyek
ellenertekenek megfizeteset es valnak jogosultta a reszvenyekre.
15.5.2. Amennyiben az alapt6ke-emeles soran a reszvenyek kibocsatasi erteke a neverteket
meghaladja, a kulonbozetet a reszvenyjegyzeskor teljes egeszeben meg kell fizetni.
15.6. A reszvenytarsasag
alapt6kejet alapt6ken feWli vagyonaval vagy annak egy reszevel
felemelheti, ha a szamviteli t6rveny szerinti, az el6z6 uzleti evre vonatkoz6 szamviteli
t6rveny szerinti beszamo16janak merlege vagy a targyevi kozbens6 merlege alapjan a
t6keemeles fedezete biztositott, es a reszvenytarsasag alapt6keje a t6keemelest kovet6en
sem haladja meg a sz<imviteli tOrveny szerint helyesbitett sajat t6ke osszeget.
A felemelt alapt6ket
megtestesit6
reszvenyek
a reszvenytarsasag
ellenertek nelkul, reszvenyeik nevertekenek aranyaban illetik meg.

reszvenyeseit

Az Igazgat6tanacs az alapt6ke-emeles bejegyzeset kovet6 15 napon beWl ertesiti a
kozponti ertektarat es a reszvenyes ertekpapirszamla-vezet6jet
az alapt6ke-emeles
kovetkezteben a reszvenyes reszvenytulajdonaban
beallt valtozasr61.
15.7.

Az alapt6ke felemelesere a hatalyos tarsasagi tOrveny rendelkezeseit

kell alkalmazni.
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16. Az alapt6ke leszallitasa:
16.1. A kozgyules az alapt6ket leszallitha~a,
alapt6ke leszallitasa k6telez6.

a Gt-ben meghatarozott

esetekben

pedig

az

Az alapt6ke nem szallithat6 Ie a Gt. 288. § (1) bekezdeseben meghatarozott osszeg ala,
kiveve, ha az alapt6ke leszallitasar6l sz6l6 hatarozattal egyidejuleg sor keriil az alapt6ke
felemelesere is, amelynek kovetkezmenyekent
a leszallitott es felemelt alapt6ke osszege
eleri legalabb a Gt. 288. § (1) bekezdesben meghatarozott osszeget.
16.2. A kozgywesnek az alapt6ke leszallitasaval kapcsolatos hatarozata ervenyessegehez - ha a
tarsasag
elter6
reszvenyfajtaba,
reszvenyosztalyba
tartoz6
reszvenyeket
hozott
forgalomba - az is szukseges, hogy az alapt6ke leszallitassal kozvetlenul erintett, tovabba
az alapszabaly altaI erintettnek min6sitett reszvenyfajta, reszvenyosztaly reszvenyesei az
alapt6ke leszallitasahoz
reszvenyfajtankent,
illetve reszvenyosztalyonkent
kulOn, a
hatarozati javaslatot elfogad6 szavazatok legalabb 3/4-es t6bbsegevel, nyilt szavazassal,
az alapt6ke leszallitasara vonatkoz6 hatarozat meghozatalat megel6z6en, legkes6bb a
hatarozatot meghoz6 kozgyulesen hozzajaruljanak.
16.3.

Alapt6ke leszallitasa eseten mindeneke16tt
reszvenyeket kell bevonni.

16.4.

Dematerializalt reszvenyek eseten az igazgat6sag az alapt6ke leszallitasanak bejegyzeset
kovet6, az alapszabalyban meghatarozott id6n, ennek hianyaban tizenot napon bellil
ertesiti a kozponti ertektarat es a reszvenyes ertekpapirszamla-vezet6jet
az alapt6ke
leszallitasa kovetkezteben a reszvenyes reszvenytulajdonaban
beallt valtozasr61. A
reszvenyesnek csak az alapt6ke-leszallitas cegjegyzekbe t6rten6 bejegyzese utan szabad
az alapt6ke, illetve az alapt6ken feluli vagyon terhere kifizetest teljesiteni vagy a
reszvenyre vonatkoz6, meg be nem fizetett penzbeli, illetve meg nem szolgaltatott nem
penzbeli hozzajarulas teljesiteset elengedni.

16.5.

Az alapt6ke leszallitasara a hatalyos tarsasagi torveny rendelkezeseit

17. A tarsasag kepviselete,

a reszvenytarsasag

tulajdonaban

ali6 sajat

kell alkalmazni.

cegjegyzese:

17.1. A tarsasag cegjegyzese a tarsasag iratain ugy tortenik, hogy a kepviseletre jogosultak az
iratokat a gazdasagi
tarsasag cegneve alatt, hiteles cegalairasi nyilatkozatuknak
megfelel6en, sajat nevalairasukkallatjak
el.
17.2. A tarsasag cegjegyzesere jogosultak:
Az Igazgat6tanacs

elnoke ona1l6an, az Igazgat6tanacs

barmely ket tagja pedig egyUttesen.
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18. A hirsasagi vagyon vedelme, osztalekra

vonatkoz6

szabalyok,

iizleti ev:

18.1. A Gt. 219. § (1) bekezdese ertelmeben a reszvenytarsasag
sajat t6kejeb61 a reszvenyes
javara, annak tagsagi jogviszonyara figyelemmel kifizetest a tarsasag fennallasa soran
kizar6lag a Gt-ben meghatarozott esetekben es - az alapt6ke leszallitasanak esetet kiveve
- csak a szamviteli torvenyben meghatarozott
feltetelek teljesiilese eseten, a targyevi
ad6zott eredmenyb61, illetve a szabad eredmenytartalekkal
kiegeszitett targyevi ad6zott
eredmenyb61 teljesithet.
Osztalekra az a reszvenyes jogosult, aki az osztalekfizetes
megfeleltetes fordul6napjan a reszveny tulajdonosa volt.

miatt elrendelt

18.1.1. Nem keriilhet sor kifizetesre, ha a reszvenytarsasagnak
a szamviteli
helyesbitett sajat t6keje nem eri el vagy a kifizetes kovetkezteben
reszvenytarsasag alapt6kejet.

tulajdonosi

tOrveny szerint
nem erne el a

18.1.2. A Gt. 219. § (1) bekezdes alkalmazasaban kifizetesnek min6siil a penzbeli es a nem
penzbeli vagyoni erteku juttatas egyarant. Kivetelt kepeznek a reszvenytarsasag
altaI - a
191. § (1) bekezdese es 259. § (3) bekezdese alapjan - ellenertek nelkiil juttatott
reszvenyek.
18.1.3. Azokat a kifizeteseket, melyeket a Gt. 219. § (1) bekezdes rendelkezesei
ellenere
teljesitettek, a reszvenytarsasag
reszere vissza kell fizetni, felteve, hogy a tarsasag
bizonyitja a reszvenyes rosszhiszemuseget.
A Gt. 219. (4) bekezdeseben foglaltak megfelel6en alkalmazand6k abban az esetben is,
ha a reszvenyes, bar nem tagsagi jogviszonyara tekintettel, olyan kifizetesben reszesiilt,
amelyre a Gt. 219. § (1) bekezdesben foglaltak egyebkent nem adnanak lehet6seget, es
amely a felel6s tarsasagi gazdalkodas kovetelmenyevel osszeegyeztethetetlen.
18.2. A tarsasag vagyonar61 minden iizleti ev vegevel a szamviteli tOrveny szerinti beszamol6t
kell kesziteni.
18.3. A kozgyUles az osztalek fizeteser61 az igazgat6tanacs audit bizottsag altaI j6vahagyott
javaslatara a szamviteli tOrveny szerinti beszamol6 elfogadasaval egyidejUleg hatarozhat.
18.3.1. A reszvenyest a reszvenytarsasagnak
a Gt. 219. § (1) bekezdese szerint feloszthat6 es a
kozgyules altal felosztani rendelt, a szamviteli tOrveny szerint meghatarozott
targyevi
ad6zott eredmenyb61, illetve a szabad eredmenytartalekkal
kiegeszitett targyevi ad6zott
eredmenyb61 a reszvenyei nevertekere jut6 aranyos hanyada (osztalek) illeti meg. A
reszvenyes az osztalekra csak a mar teljesitett vagyoni hozzajarulasa aranyaban jogosult.
18.4. Ket, egymast kovet6 szamviteli tOrveny szerinti beszamol6 elfogadasa kozotti id6szakban
a reszvenytarsasag kozgyulese osztalekel6leg fizeteser61 akkor hatarozhat, ha:
a) a szamviteli tOrveny szerint keszitett kozbens6 merleg alapjan megallapithat6, hogy a
reszvenytarsasag
rendelkezik az osztaleke16leg fizetesehez sZiikseges fedezettel azzal,
hogy a kifizetes nem haladhatja meg az utols6 eves beszamol6 szerinti iizleti ev
konyveinek lezarasa 6ta keletkezett eredmenynek a szamviteli tOrvenyben foglaltak
alapjan megallapitott, illetve a szabad eredmenytartalekkal
kiegeszitett osszeget, es a
reszvenytarsasagnak
a szamviteli tOrveny szerint helyesbitett sajat t6keje a kifizetes
folytan nem csokkenhet az alapt6ke osszege ala, tovabba
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b) a reszvenyesek vaIlaljak az osztaleke161eg visszafizeteset, amennyiben ut6bb a szamviteli tOrveny szerinti beszamo16 alapjan - a Gt. 219. § (1) bekezdeseben foglaltakra
figyelemmel - az osztalekfizetesre nem lenne jogszabalyi lehet6seg.
18.5. Az osztalek kifizetesere az osztalekfizetesr6l sz6l6 kozgyulesi hatarozat meghozatalat
kovet615. munkanapt6l keriilhet SOL A kifizetesr6l az igazgat6sag koteles gondoskodni.
18.5.1. Az esedekessegt61 szamitott 60 napon bellil a reszvenyes koteles az osztalekot felvenni.
A reszvenyes kesedelme eseten a tarsasagt6l osztaleka utan kamatra nem tarthat igenyt.
Az el6z6ek szerint meghatarozott id6tartamon beliil fel nem vett osztalekot a reszvenyes
az osztalekfizetes id6pontjat6l kezd6d6 ot eves eleviilesi id6n bellil kovetelheti, a
tarsasag
a reszvenyessel
el6zetesen
egyeztetett
id6pontban
a reszvenyesnek
szemelyesen a tarsasag szekhelyen vagy - a reszvenyes keres ere es koltsegere atutalassal fizeti ki.
18.5.2. A reszvenyes
kotelezhet6.

a j6hiszemuen

felvett

osztalek,

osztalekel6leg

visszafizetesere

nem

18.5.3. J6hiszemuen felvett osztaleknak kizar6lag a kozgyules altaI elfogadott szamviteli
tOrveny szerinti beszamol6
alapjan megallapitott
osztaiekaIapb6I
a reszvenyes
reszvenyeire jut6 osztalek felvetele min6siil, feiteve, hogy nem ali fenn a reszveny
megszerzesere vonatkoz6 kizar6 feltetel a reszvenyessel szemben.
18.6. Az osztalek utan a tarsasagot kamatfizetesi kotelezettseg nem terheli, kiveve, ha a tarsasag
kesik az osztalek kifizetesevel.
18.7. Nem reszesedhet a tarsasag nyeresegeb6l az a reszvenyes, aki az esedekes
hozzajarulasat nem teljesitette a jelen alapszabalyban meghatarozott m6don.

vagyom

18.8. A tarsasag iizleti eve a naptari evvel megegyezik.

19. A hirsasag megszunese:
19.1. MegszUnik a tarsasag, ha:
a) a tarsasagi szerz6desben meghatarozott id6tartam elteIt, vagy mas megszunesi feltetel
megval6sult
b) a tarsasag legf6bb szerve elhatarozza a tarsasag jogut6d nelkiili megszuneset
c) a tarsasag legf6bb szerve elhatarozza a tarsasag jogut6dlassal tOrten6 megszuneset
d) a tarsasag tagjainak szama egyre csokken, kiveve, ha a Gt. maskent rendelkezik
e) a cegbir6sag a Ctv-ben meghatarozott ok ok miatt megsziinteti
f) jogszabaly igy rendelkezik
19.2.

A reszvenytarsasag
kozgyulese
a szavazatok
elhatarozhatja a reszvenytarsasag megszUneset.

haromnegyedes

sz6tObbsegevel

19.3. A reszvenytarsasag jogut6d neIkiili megszUnese eseteben a tartozasok kiegyenlitese utan
fennmarad6 vagyont - tOrveny elter6 rendelkezese hianyaban - a reszvenyesek kozott az
altaluk
a reszvenyekre
tenylegesen
teljesitett befizetesek,
illetve nem penzbeli
hozzajarulasok alapjan, reszvenyeik nevertekenek aranyaban kell felosztani.
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Ha a reszvenytarsasag
likvidaci6s hanyadhoz fuz6d6 els6bbseget biztosit6 reszvenyt
bocsatott ki, a vagyon felosztasakor az els6bbsegi reszveny biztositotta jogokat figyelembe
kell venni.
19.4.

Ha a vegelszamolas
meginditasakor,
illetve a felszamolas
elrendelesekor
a
reszvenytarsasag
alapt6keje nem kerult teljes egeszeben befizetesre, a vegelszamo16,
illetve a felszamol6 jogosult a meg nem teljesitett penzbeli
es nem penzbeli
szolgaltatasokra vonatkoz6 kotelezettseget azonnal esedekesse tenni es azok teljesiteset a
reszvenyesekt61
kovetelni, ha arra a reszvenytarsasag
tartozasainak
kiegyenlitese
erdekeben van szukseg.

20. A tarsasag hirdetmenyei:
A tarsasag a hirdetmenyeit a tarsasag honlapjan - www.nordtelekom.hu
-, jogszabalyban
meghatarozott esetekben a CegkozlOnyben teszi kozze. A tarsasag a reszvenyek Budapesti
Ertekt6zsdere
tOrten6 bevezeteset kovet6en a hirdetmenyeit
a Budapesti Ertekt6zsde
honlapjan - www.bet.hu - is kozze fogja tenni.
A kibocsat6 hirdetmenyeit es kozlemenyeit a Penzugyi Szervezetek Allami Felugyelete altaI
uzemeltetett www.kozzetetelek.hu
honlapon is kozzeteszi, eleget teve ezzel a FelUgyelet
fele fenna1l6 kotelezettsegenek.
21. Egyeb rendelkezesek:
21.1. A tarsasag magyar jogi szemely,
rendelkezesei iranyad6k.

ra a mindenkor

hatalyos

belfoldi jogszabalyok

21.2. A tarsasag mUkodesenek hivatalos nyelve a magyar.
21.3. A jelen Alapszabalyban nem erintett, vagy nem teljes koruen szabalyozott kerdesek
vonatkozasaban a mindenkor hatalyos jogszabalyok rendelkezesei iranyad6ak azzal,
hogy az elterest enged6 rendelkezesek kizar61ag akkor vehet6k figyelembe, ha az
Alapszabaly ezzel ellentetes kikotest nem tartalmaz.
Alulirottak a jelen tarsasagi Alapszabalyt,
helyen j6vahagy6lag alairtuk.

mint akaratukkal

megegyez6t,

az alulirott napon es
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