
ELOTERJESZTESEK ES HAT A.ROZA TI JA VASLATOK
kiegeszites es modositas

a NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltato Nyilvanosan Miikod6 Reszvenytarsasag
(eg. 01-10-046480, 1074 Budapest, DoMny utea 12-14.) 2013. marcius 29. napjan, 14.00
orakor a tarsasag szekhelyen tartand6 eves rendes Kozgyiilesehez.

A Tarsasag Igazgat6tanaesa a Kozgyiilest 2013. mareius 29. napjara hivta ossze, az alabbi
napirenddel:

1. A Igazgat6tanacs beszamol6ja a Tarsasag 2012. evi gazdalkodasarol es a 2012. eyre
vonatkozo magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamolo ismertetese
2. A konyvvizsgal6 jelentese a Tarsasag 2012. eYre vonatkoz6 magyar szamviteli
szabalyok (MSZSZ) szerinti eves beszamolojanak vizsgalatarol
3. A 2012. eyre vonatkoz6 magyar szamviteli szabalyok (MSZSZ) szerinti eves
beszamol6 elfogadasa
4. Hatarozat az Igazgat6tanacs altai elOterjesztett felelOs tarsasagiranyitasi jelentesr61
5. A Tarsasag reszvenyeinek felosztasa kisebb nevertekii reszvenyekre
6. Alapt6ke-emeles uj reszvenyek forgalomba hozatalaval
7. Egyebek
8. A Tarsasag Alapszabaly-m6dositasanak elfogadasa

Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy a Kozgyiiles a 7. Egyebek pont kerett~ben az alabbi
kerdesekben is hatarozzon:
Az Igazgat6tanacs felhatalmazasa sajat reszveny megszerzesere
Az Alapszabaly 11.2., 11.11., 11.20., 12.8., 15.4.3. pontjainak modositasa

Az Igazgatotanacs a 2013. ev marcius h6 29. napjan tartand6 eves rendes kozgyiilesre az
alabbi

HATA.ROZATIJAVASLATOKAT

teszi:

Hatarozati javaslat a 5. napirendi ponthoz:

Az Igazgat6tanaes az 5. napirendi ponthoz tett javaslatat kiegesziti azzal, hogy a kozgyiiles a
reszvenyfelosztas tekinteteben az alabbi lehetosegekrol szavazzon:

Az Igazgat6tanaes javasolja a Kozgyiilesnek a Tarsasag reszvenyei nevertekenek
megvaltoztatasat, az alaptoke osszegenek megvaltoztatasa nelktil, az alabbiak szerint:

A.

- a nevertek-vaitoztatasra tekintettel egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616,
dematerializalt tOrzsreszveny helyebe szaz darab 10Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt
torzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt Wrzsreszveny
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tulajdonosa szaz darab, 10Ft neverteku, nevre szol0, dematerializalt tOrzsreszveny jovairasara
jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alapt6keje osszeget nem erinti,
- tovabba az llj reszvenyekhez kapcsolodo mindennemu jogosultsag es kotelezettseg a korabbi
reszvenyekhez kapcsol6d6 jogokkal es kotelezettsegekkel teljes mertekben megegyezik.

B.
- a nevertek-valtoztatasra tekintettel egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre szolo,
dematerializalt tOrzsreszveny belyebe otven darab 20 Ft neverteku, nevre szolo,
dematerializalt tOrzsreszveny iep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre szol0, dematerializalt tOrzsreszveny
tulajdonosa otven darab 20 Ft neverteku, nevre szolo, dematerializalt torzsreszveny
j6vairasara jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Dlrsasag alapt6keje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcsolodo mindennemu jogosultsag es kotelezettseg a korabbi
reszvenyekhez kapcso16d6 jogokkal es kotelezettsegekkel teljes mertekben megegyezik.

c.
- a nevertek-valtoztatasra tekintettel egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre szolo,
dematerializalt tOrzsreszveny helyebe negyven darab 25 Ft neverteku, nevre sz610,
dematerializalt tOrzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre szolo, dematerializalt tOrzsreszveny
tulajdonosa negyven darab 25 Ft neverteku, nevre szolo, dematerializalt torzsreszveny
j6vafrasara jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alapt6keje osszeget nel11erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcsolodo l11indennemu jogosuitsag es kOtelezettseg a korabbi
reszvenyekhez kapcso16d6 jogokkal es kotelezettsegekkel teljes l11ertekben megegyezik.

D.
- a nevertek-valtoztatasra tekintettel egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre szolo,
del11aterializalt tbrzsreszveny helyebe huszonot darab 40 Ft neverteku, nevre sz616,
dematerializalt tOrzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre sz616, dematerializalt torzsreszveny
tulajdonosa huszonot darab 40 Ft neverteku, nevre szolo, del11aterializalt torzsreszveny
j6vairasara jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alapt6keje bsszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcso16d6 mindennemu jogosultsag es kotelezettseg a korabbi
reszvenyekhez kapcso16d6 jogokkal es kotelezettsegekkel teljes mertekben megegyezik.

E.
- a nevertek-valtoztatasra tekintettel egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre sz616,
dematerializalt tbrzsreszveny helyebe hUsz darab 50 Ft neverteku, nevre sz616, dematerializalt
torzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre sz610, dematerializalt tOrzsreszveny
tulajdonosa otven darab 20 Ft neverteku, nevre sz616, del11aterializalt tOrzsreszveny
j6vairasara jogosult,
- a reszvenynevertek megvaitoztatasa a Tarsasag alapt6keje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcsol6d6 mindennemu jogosultsag es kotelezettseg a korabbi
reszvenyekhez kapcsol6d6 jogokkal es kotelezettsegekkel teljes mertekben megegyezik.
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F.
a nevertek-vaitoztatasra tekintettel egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre sz616,

dematerializalt tOrzsreszveny helyebe Hz darab 100 Ft neverteku, nevre sz616, dematerializalt
torzsreszveny lep,
- igy minden egy darab 1.000 Ft neverteku, nevre sz616, dematerializalt tbrzsreszveny
tulajdonosa tiz darab 100 Ft nevertekii, nevre sz616, dematerializalt tOrzsreszveny j6vafrasara
jogosult,
- a reszvenynevertek megvaltoztatasa a Tarsasag alapt6keje osszeget nem erinti,
- tovabba az uj reszvenyekhez kapcso16d6 mindennemii jogosultsag es kotelezettseg a korabbi
reszvenyekhez kapcso16d6 jogokkal es kotelezettsegekkel teljes mertekben megegyezik.

Hatarozati javaslat a 7. napirendi ponthoz:

Az Igazgat6tanacs az 5. napirendi ponthoz tett javaslatanak kiegeszitesere figyelemmel a 7.
napirendi pont I. es II. pontjahoz tett javaslatat az alabbiak szerint m6dositja.

I. Az Igazgat6tanacs az Alapszabaly 11.2.j) pontjanak megfele16en az alabbi javaslatot
terjeszti a kozgyiiles ele

A kozgyiiles hatalmazza fel az Igazgat6tanacsot a dontest61 szamitott tizennyolc h6napos
id6tartamra sz6I6an sajat reszveny megszerzesere es az ehhez kapcso16d6 kozbens6 merleg
elfogadasara, ha annak sZiiksegessege felmeriil az alabbiak szerint:
A megszerezhet6 reszvenyek:
- fajtaja: torzsreszveny
- neverteke: reszvenyfelosztast mege16z6en - 1000,- Ft nevertekii reszvenyek eseten - 1000,-
Ft, reszveny-felosztast kovet6en a reszveny-felosztasr61 sz616 dontes eredmenyekent
meghatarozott nevertekii
- szama: maximum az alapt6ke osszegenek 25 %-at kitev6 szamu reszveny
- az ellenertek legalacsonyabb osszege a nevertek minusz 90 szazalek, az ellenertek
legmagasabb osszege a nevertek plusz 90 szazalek.

II. Az Igazgat6tanacs javasolja, hogy az Alapszabaly 11.2. pontja az alabbiak szerint
m6dosuljon:

,,11.2. A kozgyiiIes kizar61agos hataskorebe tartozik:
a) dontes - ha a Gt. Elter6en nem rendelkezik - az alapszabaly megallapftasar61 es
m6dositasar61
b) dontes a reszvenytarsasag miikodesi formajanak megvaltoztatasar61
c) a reszvenytarsasag atalakulasanak es jogut6d nelki.ili megszunesenek elhatarozasa
d) a Gt. 37. §-aban foglalt kivetellel az igazgat6tanacs tagjainak es a konyvvizsgal6nak a
megvalasztasa, visszahivasa, dijazasanak megallapitasa
e) a szamviteli tOrveny szerinti beszamo16 j6vahagyasa, ideertve az ad6zott eredmeny
felhasznalasra vonatkoz6 dontest is
f) dontes - ha a Gt. elter6en nem rendelkezik - osztah~ke161egfizeteser61
g) az egyes reszvenysorozatokhoz fiiz6d6 jogok megvaitoztatasa, illetve az egyes
reszvenyfajtak, osztalyok atalakitasa, az ezekhez fiiz6d6 jogok megvaltoztatasa
h) dontes - ha a Gt. maskent nem rendelkezik - az atvaitoztathat6 vagy jegyzesi jogot
biztosit6 kotveny kibocsatasr61
i) dontes a felel6s vallalatiranyitasi jelentes elfogadasar61
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j) dontes - ha a Ot. es jelen alapszabaly maskent nem rendelkezik - a sajat reszveny
megszerzeser61, idee11ve az igazgat6tamics sajat reszveny megszerzesere val6 felhatalmazasat
IS.

A Kozgyiiles 2013. marclUS 29-en felhatalmazta a tarsasag Igazgat6tanacsat a dontest61
szamitott tizennyolc h6napos id6tartamra sz616an sajat reszveny megszerzesere es az ehhez
kapcsol6d6 kozbens6 merleg elfogadasara sztikseg eseten, az alabbiak szerint. A
megszerezhet6 reszvenyek:
- fajtaja: torzsreszveny
- neverteke: reszveny-felosztast megel6z6en - 1000,- Ft nevertekii reszvenyek eseten - 1000,-
Ft, a 2013. marcius 29-i kozgyiiles altaI elrendelt reszveny-felosztast kovet6en a
reszvenyfelosztasr61 sz616 dontes eredmenyekent meghatarozott nevertekii
- szama: maximum az alapt6ke osszegenek 25 %-at kitev6 szamu reszveny
- az ellenertek legalacsonyabb osszege a nevertek minusz 90 szazalek, az ellenertek
legmagasabb osszege a nevertek plusz 90 szazalek.

k) a tarsasag cegbejegyzeset megel6z6en a tarsasag neveben koWtt iigyleiek j6vahagyasa,
I) azok az iigyek, melyeket a tarsasag igazgat6tanacsa a kozgyiiles ele teljeszt, fiiggetlenlil
att61, hogy a dontes meghozatala az alapszabaly szerint mas szerv hataskorebe tartozik
m) dontes - ha a Ot. es jelen alapszabaly 15.1. pontja maskent nem rendelkezik - az alapt6ke
felemeleser61; dontes a Ot. 252. (1) bekezdes szerint az igazgat6tanacs felhatalmazasar61 az
alapt6ke felemelesere
n) dontes - ha a Ot. maskent nem rendelkezik - az alapt6ke leszallitasar61
0) kotelez6 dontes a vezet6 tisztsegvise16k, vezet6 allasu munkavalla16k hosszu tavu
dijazasanak es oszWnzesi rendszerenek ininyelveir61, kereteir61
p) az audit bizottsag tagjainak megvalasztasar61
q) dontes mindazokban a kerdesekben, melyeket a Ot., vagy a jelen alapszabaly a kozgyiiles
kizar61agos hataskorebe utal"

: !:=:I~'k\)
Igazgat6tanacsi elnok

Nordtelekom Nyrt.
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