
KOZGYULESIJEGYZOKONYV

amely kesziilt a NORDTELEKOM Tavkijzlesi Szolgaltato Nyilvanosan Miikijd6
Reszvenytarsasag (eg. 01-10-046480, 1074 Budapest, Dohany utca 12-14.) 2012. okt6ber 26.
napjan, 14.00 6rakor, a tarsasag szekhelyen tartott, rendkiviili Kozgyiileserol.

Jelen vannak: a Jelen jegyz6konyvhoz csatolt jelenleti iv szerint a tarsasag reszvenyesei, illetve
kepvisel6ik, a jelenleti iv szerinti Igazgat6tanacsi tagok, illetv(:',meghivottak.

A Kozgyiilest megnyitja, dr. Gacsi Mihaly, az Igazgat6tanacs elnoke.

A Nordtelekom Nyrt. a tulajdonaban a1l6, 4.338 darab sajat reszveny alapjan a Gt. 227. §-anak
megfelel6en szavazati jogot nem gyakorolhat, emiatt ezen reszvenyek a hatarozatkepesseg
megallapitasanal sem keriiltek figyelembevetelre.

Dr. Gacsi Mihaly a Jelen jegyz6konyvhoz csatolt jelenleti iv alapjan megallapftja, hogy - a
Nordtelekom Nyrt -n kiviil - a megjelent reszvenyesek (BELT AV Kft., Scandinavian EQT Invest
Limited) 324.521 db torzsreszvennyel rendelkeznek, igy azbsszes leadhat6 368.342 szavazatb6l a
megjelent reszvenyesek 324.521 szavazatot kepviselnek, amely a szavazatok 88,10 %-anak felel
meg.

Elozoek alapjan dr. Gacsi Mihaly megallapftja, hogy a Kozgyiiles hatarozatkepes, tekintettel arra,
hogy azon a szavazasra jogosit6 reszvenyek altai megtestesitet1 szavazatok tobb, mint a felet kepvisel6
reszvenyes jelen van.

Dr. Gacsi Mihaly ugy nyilatkozik, hogy a Kozgyiiles egyetertese es levezeto elnoknek torten6
megvalasztasa eseten val1alja a Kozgyiilest levezet6 elnok feladatainak ellatasat.

A Kozgyiilest ezt kovetoen hatarozatot hoz a Kozgyiilest levezet6 elnok megvalasztasar61.

• A Kozgyiiles levezet6 elnoknek egyhangulag, 324.521 igen szavazattal megvalasztja dr.
Gacsi Mihalyt, az Igazgat6tanacs elnoket.

Dr. Gacsi Mihaly levezet6 elnok tajekoztatja a Kozgyiilest, hogy az iilesrol frasos jegyz6konyv kesziil,
amely a tarsasag szekhelyen megtekinthet6, valamint kozzl~tetelre keriil a Budapesti Ertektozsde,
valamint a tarsasag honlapjan, il1etve a www.kozzetetelek.hu honlapon.

Dr. Gacsi Mihaly jegyz6konyvvezet6nek dr. Majoros Mt lindat nevezi ki, javasolja, hogy a
jegyzokonyvet a Beltav Kft. reszvenyes kepvisel6je hitelesitse, szavazatszamlal6knak pedig FOidesi
Gezat, valamint dr. Sugar Inezt, a tarsasag munkaval1aI6jall;~vasolja.

• A Kozgyiiles egyhangulag, 324.521 igen szav3zattal llgy dont, hogy a kozgyiilesi
jegyz6konyvet a Beltav Kft. reszvenyes kepviseI6j ..' )'litelesitse, szavazatszamlal6knak pedig
egyhangulag megvalasztja Foldesi Gezat, valamln· dr. Sugar Inezt, egyuttal szavazasi
m6dkent a nyilt, szavaz6jegy felmutatasaval tOrteno s7Hvazast hatarozza meg.
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Dr. Gaesi Mihaly tajekoztatja a KozgyUlest, hogy a jelen Kozgyiilesen megtargyalando napirendi
pontok megegyeznek a rendkivi.ili kozgyUles meghivojaban s2.creplo, alabbi napirendi pontokkal:

1. Fi6ktelep h!trehozasa
2. Alapszabaly-m6dositas
3. Egyebek

A Kozgyiiles ezt kovetoen hatarozatot hoz a napirend elfogadasa targyaban.

• A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 324.521 igen szavazattal elfogadja a fentiek szerint
eloterjesztett napirendet.

A Kozgyiiles ezt kovetoen megkezdi a napirendi pontok targyalasat.

1. napirendi pont: Fi6ktelep letesitese

Az Igazgatotanacs - a tulajdonos kulOn nyilatkozatba fogJaJt hozzajarulasa alapjan - javaso~ja a
Kozgyiilesnek, hogy a Tarsasag letesitsen fioktelepet az Edificium Kft. kizarolagos tulajdonaban allo,
9012 Gyor, Korkemenee utea 8. 1/27. sz. ingatlanon.

Ezt kovetoen a Kozgyiiles meghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban.

• A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 324.521 igen szayazattal ugy dont, bogy a Tarsasag a
tulajdonos az Edificium Kft. hozzajarulasa alapjan - ft6ktelepet letesit a 9012 Gyor,
Korkemence utca 8. 1/27. sz. ingatlanon.

A KozgyUles ezt kovetoen az eredetileg 3. napirendi pontkent megjeloJt, Egyebek c. napirendi pontban
szereplo tevekenysegi kor m6dositast targyalja meg.

2. napirendi pont: az Egyebek c. napirendi pont koreben - a Tarsasag tevekenysegi korenek
m6dositasa

Az Igazgat6tanaes jelen napirendi pont targyaban eloterjesztett (es kozzetett) hatarozati javaslata
ertelmeben javasolja, hogy a Tarsasag vegye fel tevekenysegi korebe az alabbi tevekenysegeket - a
Tarsasag egyeb tevekenysegi koreinek valtozatlanul hagyasa es valtozatlan fenntartasa mellett:

4120'08
4333'08
4334'08
6820'08
6832'08

Lako- es nem lako epUlet epitese
Padlo-, falburkolas
Festes, uvegezes
Sajat tulajdonu, berelt ingatlan berbeadasa, uzemeltetese
Ingatlankezeles

Ezt kovetoen a Kozgyiiles meghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban.

• A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 324.521 igen szavazattal ugy dont, bogy a Tarsasag
felveszi tevekenysegi korebe az alabbi tevekenysegi koroket - a Tarsasag egyeb
tevekenysegi koreinek valtozatlanul hagyasa es valtozatlan fenntartasa mellett:

4120'08 Lako- es nem lako epulet epitese
4333 '08 Padlo-, falburkolas
4334'08 Festes, uvegezes
6820'08 Sajat tulajdonu, berell ingatlan berbeadasa, UzemeItetese
6832'08 Ingatlankezeles
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3.napirendi pont: az Alapszabaly m6dositasa

Az Igazgat6tanacs javasolja a K6zgyiilesnek, hogy a Tarsasag A1apszabalyat a jelen K6zgyiiiesen
meghozott hatarozatoknak megfeleloen m6dosftsa.

• A K6zgyiiles egyhangu d6ntessel, 324.521 igen szavazattal ugy dont, hogy a Tarsasag
Alapszabalyat a jelen Kozgyiilesen meghozott dontesekhez igazitja es elfogadja a
Tarsasag Alapszabalyanak jelen Kozgyiilesen elfogadott valamennyi valtoztatasllak
megfelel6 m6dositasat.

A levezeto eln6k ezt k6vetoen, a napirendi pont targyalasanak befejezesere tekintettel a K6zgyiilest
berekesztette.
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