
ElOterjesztesek es hatarozati javaslatok

a NORDTELEKOM Tavkozlesi SzolgaItato Nyilvanosan Miikodo Reszvenytarsasag (eg.
01-10-046480, 1084 Budapest, Rakoczi ter 6. v. em. 1.) 2011. ev augusztus ho 2. napjan
10:00 oratol a Tarsasag szekhelyen tartando K6zgyiileshez.

A Hlrsasag Igazgat6tanacsa a Kbzgyiilest 201l. ev augusztus ho 2. napjara hfvta bssze az
alabbi napirenddel:

1. A 6/2011. (1.11.) sz. kozgyiilesi hatarozattal elrendeIt uj reszvenyek ZARTKORU
forgalomba hozatalaval torteno alaptoke-emelessel kapcsolatos lejegyzesi hatarido
meghosszabbitasa

2. Tisztsegviselok megbizahisanak meghosszabbitasa
3. Tisztsegviselok dijazasanak megallapitasa
4. Alapszabaly m6dositasa
5. Egyebek

Az 19azgatotanacs a fenti napirendi pontok targyalclsa soran az alabbiakban frt hatarozati
javaslatok elfogadasat javasolja:

1. napirendi pont
A 6/2011. CI.11.) sz. kbzgyiilesi hatarozattal elrendelt (Ii reszvenyek ZARTKORU forgalomba
hozatalaval tOrten6 alapt6ke-emelessel kapcsolatos leiegvzesi hatarid6 meghosszabbitasa

Az Igazgatotanacs javasolja a 6/2011. (I.11.) sz. kbzgyiilesi hatarozatban rbgzitett lejegyzesi
hatarid6 2012. ev augusztus h6 2. napjaig tOrteno meghosszabbitasat.

Az Igazgat6tanacs a lejegyzesi hatarid6 meghosszabbitasaval egyidejiileg javasolja a
Kbzgyiilesnek, hogy dbntsbn akkent, hogy az elsobbsegi jog gyakorlasat az uj reszvenyek
ZARTKORU forgalomba hozatallal tOrtent alapt6ke emeles soran ezen lejegyzesi hatarido
alatt tOrtent reszvenyjegyzes vonatkozasaban is kizarja.

2. napirendi pont
TisztseQvisel6k megbizatasanak meghosszabbftasa

Az Igazgatotanacs javasolja, hogy a Nordtelekom Nyrt. Kbzgyiilese dbntsbn akkent. hogy a
tarsasag Igazgatotanacsi tagjai es Audit Bizottsagi tagjai hatarozatlan idotartamra is
megvalaszthatok legyenek.

Az Igazgatotanacs javasolja a Kbzgyiilesnek, hogy az alabbi tisztsegviseloket valassza ujra
2011. augusztus 2. napjatol hatarozatIan idotartamra terjedoen:

Dr. Gacsi Mihaly, az 19azgatotanacs tagja es elnbke
Fbldesi Geza, az Igazgatotanacs tagja
Dr. Nagy Peter, az Igazgatotanacs es az Audit Bizottsag tagja
Tarany Gabor, az 19azgatotanacs es az Audit Bizottsag tagja
Miszlai Zoltan, az Igazgatotanacs es az Audit Bizottsag tagja

3. napirendi pont
Tisztsegvisel6k diiazasanak megallapitasa



Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy az Igazgat6tamicsi tagok a hahirozat meghozatahinak
idopontjat61, 2011. augusztus 2. napjat61 havi 500.000,- Ft (azaz btszazezer forint)
dijazasban reszesLiljenek. Javasolja tovabba azon javaslat Kbzgyules altali elfogadascit, hogy a
tiszteletdfj dsszege minden ev januar 1-jevel a KSH hivatalos inflaci6s ratajaval keriiljdn
m6dosftasra.

5. napirendi pont
Egyebek

- Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy az Igazgat6tamicsban elndkhelyettesi tisztseget tdltsdn be
Dr. Nagy Peter es Tarany Gabor Igazgat6tanacsi tagok.

- Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy maximum 200.000.000,- Ft (azaz Ketszazmilli6 forint)
bsszeg a Beltav Kft. iigyfeleinek es hal6zatanak megvasarlasara legyen fordftva.

4. napirendi pont
Alapszabaly m6dosftasa

Az Igazgat6tamics javasolja a Kdzgyulesnek az Alapszabaly fenti hatarozatoknak megfelelo
m6dosltasat, tehar, hogy az Alapszabaly kdvetkezo pontjai az alabbiak szerint valtozzanak:

• az Alapszabaly 11.20. pontja a kdvetkezo szdvegre m6dosul:
,.A kbzgyules hatarozatait egyszenl sz6tdbbseggel hozza, kiveve a jelen Alapszabaly
11.2. alpontjanak a), b), c), d) g), es r) alpontjaiban meghatarozott kerdeseket,
melyekben a kdzgyulesen jelen leva reszvenyesek minositett tdbbsegi szavazataval
(75%+ 1 szavazat leadasa eseten) szUletik kbzgyUlesi hatarozat.'·

• az Alapszabaly 12. Igazgat6tamlcs c. pontja 12.1. alpontja a kdvetkezok szerint
valtozik:
"A tarsasagnal igazgatosag es felLigyelo bizottsag helyett egyseges iranyitasi rendszert
megvalosito, 5 tagll Igazgatotanacs mukddik. Az 19azgat6tanacsi tagok hatarozatlan
idotartamra is megvaJaszthatoak.··

• az Alapszabaly 12.2. alpontja a kbvetkezok szerint valtozik:
..Az Igazgat6tanacs tagjai 2011. augusztus 2. napjcitol teljedo hatarozatlan idotartamra:

Az Igazgat6tanacs elnbke:

Dr. Gacsi Mihaly
Lakcfm: 1084 Budapest, Rak6czi ter 6. V/1.
Anyja neve: Bulecza Katalin

Az Igazgat6tanacs elnbkhelyettesei:

Dr. Nagy Peter
Lakcfm: 2458 Kulcs, Deak Ferenc utca 118.
Anyja neve: Siba Ilona

Tarany Gabor
Lakcfm: 2400 Dunaujvaros, Fiastyuk utca 8.



Anyja neve: Tabori Anna

Az Igazgatotanacs tovabbi tagjai:

Foldesi Geza
Lakcfm: 1027 Budapest, Frankel Leo lit 6. IV. emelet 37.
Anyja neve: Szasz Zsuzsanna

Miszlai Zoltan
Lakcfm: 1151 Budapest, Kovacsi K. ter 4/B.
Anyja neve: Berenyi Maria"

• az Alapszabaly 13. Audit Bizottsag c. pontja 13.2. alpontja az alabbiak szerint
valtozik:
"A t<lrsasagmll 3 tagu Audit Bizottsag miikodik, melynek tagjmt a kozgyiiles
valasztotta az Igazgatotanacs tagjai koziil. Az Audit Bizottsag tagjai hatarozatlan
idotartamra is megvalaszthatoak."

Budapest, 2011. julius 5.
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Dr. Gacsi Mihaly Medard
NORDTELEKOM Nyrt.
19azgatotanacs elnoke


