
KOzcYUrp st lucu z0xONYv

Jelen K0zgyfiI6si jegyz,fkOnyv (a tovdbbiakban: ,,Je

PLOTINUS HOLDING Nyilv6nosan M(kiid6 R6szv

sz6khelye: 7021' Budapest, Versec sor 9.; nyilvt
C(r gle gyz6ksziiur: 01-10-0496 10; ad6szdn : -11355499 -

k0 z gyiil6sdr6l (a to vaibbiakb an :,,K<\ zgy ltl("s" ) .

I. Ktizgyr(il6s helYe, ideie

A Kozgytil6s helye: 1088 Budapest, Vas utca 16' V16 hodahdz

A Kozgyiilds ideje:2018. 6prilis 19, 1'1.00 6ra

A Kozgyilles nr6d ja: 6ves rendes ktizgyil les a nellhiv6nak megfe lel6en

II. |elenl6v6 szem6lYek

a) A Ttirsasdg r6szvrinyesei a Kozgy(ildsi Jegyz6k0nyv 1. Sz|mi mell6klcttlL k6petz6 jelenldti iv szerint,

amelynek-6rtel-n6ben: (i) |elenl6v6 iapt1ke-reszeseddsi aminy: 55,94 o/o; (ii) Gyakorolhat6

szavaztok szdma afapjrin k6pviselt alapt6ke-rrcszeseddsi ariiny: 5,94 Vo (iiil Gyakorolhat6

szavaztok szima: 277.5i5 db (a gyakorolhat<i max.10%-os korliitozds figyelembev6ttll€vei)'

b) rrreghivotlk6nt (i) dr. Koviics Csaba Ugyv6d (2484 Grirdony - Ag6td, Balatoni dt 55')

III. Esemdnvek - hatiirozatok

l6si Jeg,yz6k0nyv 1. Sztlmri mellekletdt kdpez'6

lapt 6 ke-ris zesedes t, sz'av a z,ati szti nr il t kdp visel 6

I a sz'avazasra iogosito rlsz'v1rryek iiltal
szv(rlly()s jt'lcn van.

Az Ip,a,'at61 itj fl(ts szab6lyszer{ien kertilt.0ssz<,thivdsra. Tekir-rtcttel a

ftrntiokre a K k zatahrak tr Polgdri tdrv6nyk0nyvr6l sz6l6 2013' dvi V.

tiirvtlny (a to A elkezdscinek alapjdn nintts akadiilya.

Szab6 ZoltArt S:indor megnyiqa a Klzgy{illst 6s tdj6koztalla a rdszv6nyeseket, hogy az lgazgatttan6cs

kijel0l6se alapjth a rcOrgyt:tist, mint Levezetd Elntik - a tovtibbiakbatr: ,,ElnOk" - 6 vezeli a fegyz6ktinyv

vezet6s6re felk6ri 6s kijeltrli Dr. Kovdcs Csaba iigyv6det'

Elnok i-srnertetl a napirerncli pontokat akiizgy{i6,si meghiv6ban rogzitettekkel egyez(fun:

1) Kozg;ytil(tsi Lisz-tstrllvisel (1k (szavazatsziimldl6 Bizottsirg tis hitelesit6 r(lszv6uyos)

megvdlasztdsa
2) f gazgat6Lanat-s jelenLese: a Tiirsas'ig, nI'

vagyoni helyzet6r(11 6s a Ptk 3.223$ (+ s7'

3) s tdi€koztat6ja a Tiirsas'ig 2l)lt trl'

4) 6jelt'rrt6sabesz6rrlol6kr6le lg
rszt6sa 6s trz osztal6k-kifizet6s kapcstin

S) AucliL BrzoLtstig jelentcstt a hesztimol6krr>l (:s az. lgaz1tttt6Ltrniics rnditvtinytir6l az

c r0 d nt ri Ir v fe I os ztti s.'l ('s a z- tlszta l(lk-ki fiz'cl'6s ka pcsti lr

20 I 7. Evi FcI cI(is T.irsa sd 11irlirryittisi J tI lc' u Ltis ollop'adtisa

2017,6vi Sz6mviteli ttiivtlny szerinli egycdi es korrszolid.ilt 6s IFRS szerinti

konszoliddlt besz6r:ro16 illetve jelentes elfogacltisa, n'L6rleg 6s eredm6rry-kirrrutattis

nregiillapitdsa, cl6nt6s az. ereclneny ft'losztds6r6l 6s az osztal6k-kifizetes

k€rd6ser'r6l
l gaz.gat6La.ntrcs mu n kti jd n ak 6r t(t ke leise 6s f e lmentv€ n y m e gadd sa-

I[az[at6tandcs rdszdrc felhatalnazds sajtit rdszv6nyek viisiirldsdra (a 9/20'17'

tW. t O. I s z6ut ti K0zgy fl 6si Ha tiiroz.at mddosi L6sa)

o.l
7\

8)
e)

{: ,7



10)
11)

D 0rr t6s KOn y vvizs g 61 6 ( ir a v al as zl"irs iirti I

not.tes ninpsrnt ,ity nt6dositaisrtil - Egystiges Szerkczetil

elfogaddsdr6l

Ala pszabiilY

Elntrk megkeztli a napirend.nek megfelelden a Kdzgyiildst'

1)

Ehok javaslatot tesz a hitelesit6 r6szv6nyes 6s Sz,avazatsz,am.l6l6 Bizottstig tagiainak szem6ly6re es

,'r,u, uri", u bocsdl'j a a kd vetke z6 ha t;iroza ti ja vasl a ti sz6ve ge t:

rtegualasztia a szartnzatsztimldl| Bi TaIIosu Istztint (lakcirn: 1026 Budnpest' otso utca

ris Anrlort (lakci*: 1022 Btutapest, 2D d Znlm( schul:,.t Marianndt (ltrkcim: 5000

orai rit a,lS, ,uto*i,tt hitelesit; r6s y viktort (lakcirn: 1121 Budapest, Teles:kop utcn

e.)."

Elnok dssze siti a szavazatokat 6s az Alapszah.rly 8'28 porrt;a alapjtin megtillapitja' hogy a K0zgy(l6si

Hatdrozat elfogaddsra kerUlt az aliibbiak alapjdtt:

LeaclcrLt ,,igQn" szavirzaLok szdnta" 277 '835 dh / 100%

Leadott,,n"em" szavazaEok sz6ma }'dh / 0%

Szavazfust(tltart6zkod6k szdma 0 db / 0 %

7/2018. (IV. 19.) szdmri Kiizgyiil6si Hatfrozat

1"026 BudaPest,
aliin6 Schvanz
ZsidaY Viktort

2)r

Elrr6k kifelti a napirencl kapcsdrr t6j6koztat6jtit es az irtisbalr is kihirdetett ;elent6s6nek nregfelel6en'

Eln6k a rrapirendi. ponhnak megfelel6 kovetkez6 hat6rozati javaslati szdveget s'z'avaz'asra bocs6qa:

,,A Kozgy(il6s a: Igazgatotanacs jelentisdt l Trlsasdg 2017, dui rizleti tntdkenysegir,I, Tarsasig ztagyoni helyzetcr6l ts

a ntf. Slizsg &) b;ke;ddse szerittti kdnilmdnyekt6l elt'ogadl '"

Rdszv6nyese k szavaznak.

sz,avazalsramld.l6 Bizottsilg iisszesitr a szavazatokat €s az Alapszabiily 8'28 pontia alapjtin megdllapi$a' hogy

a Kdzgyfldsi HaLiirclzat elfogacltisra keri'ilt az a|6bbtak alapjdrr:

LeacloLt ,,igen" sztrvazatok szdma:277 '835 dh / 100%

Leaclott,,nenl" szutv az-atok szan..a' A'dh / 0%

Sz.avaz/st6l tart6zkod6k sziitna 0'Jb / 0 %

420L5. (W. 19.) szim(r Kiizgyiil6si Hatirozat

A Kdzgyfl6s azlgazgat6taniics jelent6s6t a Tirsasiig 20\7.6ui iizleti tev6kenys6g€r6l' Tirsasiig v

netyrei|rads a PJ<. siz35 (a) b&ezd6se szerinti kiiriilm6nyeknil elfogadja'

J)

Eln6k kifejti a ntrpirend kapcstin tdj6koztat6jdL 6s az irdshan is kihirdetett jelentris6nek megfelel6en'

{7tl
Eln6k a napirerrdi pontnak negfelel6 kiivetkez6 hatdrozati javaslati szoveget szavaz'csra hocsdtia:



,,A Kozgyrilts az tgnzgat6tanacs trijiko:tat6jrit a Tdrsasdg 2018. rui izletpolitikai terueirdl 6s cdliairol elt'ogadia."

R6szvdnyesek szavaznak.

SzavazatszAmliil6 Bizottstig trsszgsiti a szavazalokat (ts az Alapszabaly 8.28 pontja alapidn megtillapitia, hogy

a K0zgyfl6si Hatar.ozat elfogadtisra keriiLlL az aliibhiak alapiiitt:

LeadotL,, igtlr" szavaza tok szama : 277 .835 db / 1()0%

Leadott ,,neu1" szava'tatoksz'dnta 0.db / 0%

Szavazast6l tart6zkod6k sz.6:nra 0 db / 0 %

3p075. (IV.19.) szlnfi, Kiizgyill6si Hatdrozat

A Kozgyiil1s az lgazgat6taniics tfui|koztat(tiiit a Tiirsasig 201"s. 6vi iizletpolitikai terveirdl €s cdljairol

elfogadja.

4) KOu

6s az osztal6k-kifizet6s kapcsiirr

Kd'yr,vizsgdl6 negtartja hgszan'Lol6jrit. Lea<lta a jclentds, amely k0zz6 lett t6ve. Erurek rnegfelcl(ien javasolja

erlfogadtisra.

Elrrok a rrapirerrcli pontn.rk nr.egfclel(i kovetkez6 hattirozal.i ;avaslati szovogtlL szavaztsra bocs.itja:

,,A Ky:gyaitts t.t Kdnyupizsgdltii jelcntdst n beszimoltjrol ls a: tgnzgat6tantics indituanyat6l (nz erechnhty felosztdsa tu

nz o s zt al ek- ki.fi z e t ds r 6 l ) tu do mi s ul u es z i ds el.fo ga d i a, "

R6szvdnyesek szavaznak.

Szavazatszitrnl6l6 Bizottsiig osszcsiti a szavazatokat 6s az Arapszabtly 8.28 pontjtr alapjiin megeillapitja, hogy

a Ko z gyii I 6s i Hattr o z.at e I fo ga diisra kerii I t az aldbbia k alapi6t]

Leatlott,,igen" szavazatok szrima: 277835 db / 100%

LeatlotL,,nettt" szavazatok sz'6tra0.db / 0%

Szavaztist6l tartozkod6k sz'6na 0 db / 0 %

4/2015. (IV.19.) sz6ml6_ Kdzgyiil6si Hatdrozat

AKozgy(lls a Kiinyvvizsg6i6ijelentdst a beszimol6rol 6s azlgazgat6tanics indiwinyiirol az eredmeny

felosztisa 6s az osztal6k-kilizet6srtjl) tudom;isul veszi 6s elfogadja.

es az osztal6k-kifizet€s kapcsiilr

Az Audit Bizottsdg k6pviselet(:beirr Szab6 Zoltdn'sdndor a k6rd6s

aclatok kOzzd lettek ttivtl, erutek megfeletl6en jtrvasolja elfo

Elnok a napirtlncli pontnak megfelel6 kovetkcz6 htrl-iirozaLi

,,A Kbzgyftl(s az Audit Bizottshg jelentesit tt beszcirnlirdl ds a: felosztnsa

az osztitlX-*ilizetis kapcsdt't tudomdsul tteszi is elfogrLdia"'

R6szvenyesek szava znak.

st,avazatszaml.il6 Bizottsiig i-isszesiL i ,t szavaz.aLokal es az aplL]a' ho

a KOzgytrltisi Hatdrozat tllfogacltisra kerUl[ '.rz aldbbiak alap

a7

5)

Lcadott,,igerr" szdvazatok szltma: 277'835 dh / 1007"



Lea clott,,nettl " szav azatok sz,:6ma 0.db / 0%

Szavt'rz6.st6ltart6zkod6k sztin'La 0 db / 0 %

5/2018. (IV.19.) sz6:nrruKiizgytil6si Hatimzat

A Kozgyiles az Audit Bizottsig jelent6s6t a besz.imol6rul €s az lgazgat6tand.cs tnditvimyfu6l az

ertdm6"ny felosztisa 6s az osztalO"t-Lifizet6s kapcsin tudomisul veszi 6s elfogadja'

fr)

Etn6k megtartja besztimokijdt Lirrllyban tis lavtrslaLoL L0sz auuak elfogadtisdra'

Eln6k a ntrpirencli pontnak megfehl(j kovetkez6 haLii.rozati jtrvaslal-i szoveget szavazdsra bocstitja:

,,A Kozgtliilds n2017. Eui Felells Tdrsasrigirdny[tdsi lelenttst elfogaQia."

R(:szv<inyesek szavazntrk.

Szavazatszimldl6 Bizottsiig dsszesit r a szavazatokat c3s az Alapszabtily 8.28 ponLja alapjdn mngtillapitja, ht'gy

a Kozgyfl€si Hatdrozat elfogaddsra keriilt az aliibbiak alapjiin:

Leaclott ,,igerl' szavazalok sz6ma:277.835 db / 100%

Learlott,,tlent" szavazaloksz;ima 0.db / 0%

Szavazilst6l tart6zkod6k sr'6nta 0 db / 0 %

6/ 2015. (IV.19. ) s zimri K ii z gytil 6 s i Hatiro zat

A. K6zgy iil1 s a 2017,f v i f dtel O s T 6rs as igininy itiis i I elent6st elf o gadi a.

Ellok rnegttrrtja beszLmol6jdt tiirgyban 6s java.sltrtot tesz elfogtrd;istira.

Elntik a napirendi pontnak nregfele16 k6vetkez6 hatirozatijavaslati szOveget szavaz,6sra bocs6qa:

,,A K1zgyri a Ttirsasdg 201.7, doi lFRS.szerinti konszoliddtt beszdmol6jdt ls ielmt6seit

4.j.84 nriUi ds 76g"nittt6 Tortrt ad|zott rizleti ati eredtndnnyel. Az Anyaudllalat

ttiajdonosa d .fbrint,

A Kbzgyrilis elfogndja & jdutihngyia a Tcirsasag 2017. tai gazdi a .IFRS cl'irtisok alnpltirt

elkdszitett ardithlt arcs hes'ztitnotnjii n jt:luttdseii 3 405 ntillii t'orin ds 270 rnilliri t'orint ado:ott

ered l6en a 2017-is lF y utrin oalarnint a szttbad

ered AQ)' sztaldk

oszt dgi (tzaz

R6szv6nyesek szavaznak.

SzavazatszAmliiki BizotLsdg dsszesiti a szavazatokal 6s trz

tr K0zgytldsi Htrtdroztrl" <llfogtrddsra keriilt az al6bbiakalap 
_ ci?) >

LerarloLt ,,ig{tn" szavazatctk szdmtr: 277.835 db / 1Ut)%

Leadott,,nem" szavazatok sz:6nta 0.db / 0%

/)



Sz,avazdstoltart6z,kodrjk szdma} db / 0 7,

T2018, (IV.19.) szitn'd Kii z gyfl 6s i Hatiirozat

A Kiizgyfl6s elfogadia 6s f 6vihagyja a Tiirsasiig 2017.6vi IFRS szerinti konszolidilt besz{mol6iit 6s

letento"stit +.ra4 iittio forint -oitlgraomr.ggJ as !!o milli6 forint ad6zott tizleti 6vi eredmdnnyel.

Az AnyaviiLllalat tulajdonosaira iut6 eredm6ny 753 milli6 forint.

a a Tdrsasi g 20L7. 6vi gtzdillkodiisdra vonatkoz6, IFRS el6irisok

:ir['#ff J"'i"li-81.?'-.':""i:'l;"JlL:'"131i:'":'ff iT:9.1":;
errcdm6ny utiin valamint a szabad eredm6nytartaldkb6l- 0sszesen 495.000.000 forint osztal6k

kifizetds6rol hatiroz, amelyb61 153.820.000 forini osztal6kot fizet az osztaldkelsdbbs6gi reszv6nyekre

(azaz 769.10g forintot osztaldkelsdbbs6gi rtszv6nyenk6nt) elsdbbs6gi osztal6kk6nt, tovibbd

341.179.200 forint osztal6kot a Tirsasig kszv6nyeire egyenl6 aninyban 6s 0 milli6 forintot az

eredm6ny-tartal6kba helyez. Az osztal€kfizet6s kezd6 idt6pontjit az igazgat6tandcs hatilrozza tne9 az

Alapszabf,ly 5.4 pontia itapian ttry, hogy az erre vonatkoz6 kiizleur6ny megjelen6se 6s az osztal6k-

illewe osztit6t etdleg fizetOi'k ezd,l-napjikiiziitt legatdbb 10 munkanapnak kell eltelnie.

Eln0k megtartja besztirr1ol6j6t tdrgybarr es javaslatot tesz elfogaddstira.

Eln6k a napirerrdi por-rtrrak nregfelel6 kdvetkez6 hatfuozatil'avaslatr' szOveget szavaz'6sra bocsdtja:

,,A K;:gytilds az tgazgstdtandcs rnunkalrit drttkelzte elfogatlja, lLogy az lga:gat6tanucs n Tdtsasdg Ardekeinek

els6tllegisilgdt szaflit6ti tarlaa idrtnk el is r1sziikre n feltnentainyt tnegadia,"

Reszv6rryesek szavazlta k.

Szavaz.atszAnrldl(r Bizo[bsdg dsszesit i a szavaznLcrkat 6s az Alapszabiily 8.2S potrtla alapj'|nnregiillapitja, hogy

a Kozgyf l,esi Hattirozat eltogaddsra keriilt az aldbbiak alapiiitt:

Leaclott ,,igt)n" szavazatok szdmtu 277.835 db / l(X)y'

Leraclott ,,reur" szavazatok sztirna 0.db / 0%

Szavtrzlr-st6l Lart6zkod6k szdma 0 db / 0 %

S/2015. (IV.19.) sziLmliu Ktizgyrildsi Hatdrozat

A Kiizgyrilds az Igazgat6t;urics nrunkijit 6rt6kelve elfogadf+ hory az lgazgat6tanics a Tirsasig

6rdekeilnek els6dlegls#g6t szem el6ft tartva i.irtak el 6s rdszflkre a felmentv6nyt megadia'

Elniik rnegtarbja beszdmol6jdt Ldrgyban eis javaslatot tesz elf

Elnijk a napirerrdi pontrrak megfelel6 kovertkezij hatdrozaLi

itua korabbi tctrgYbani ddnte

talmazza nz lgazgnt1ttnrics

etsrtdsa mellett saidt rds:ui

napt6l szdrnitott 1

250 Ft cl) nrcgszer

juto legnlacsonyab

@-;h b

8)

e)

,'t

Rtsszvdny tts<,tk szavazntrk
ctT' >



szavazatszAnltil6 Bizottsrig dsszesi tl a szavaT.aulkat 6s az Alapszab 6ly 8'28 pontla alapfdtr megSllapiL;a' hogy

aKtizgy(l6siHatirozatellogaddsrakertil|"azaldbhiakalapjiirr:

Leadott ,,Lgen" szavaztrtok sz6llr.ra:277 '835 db / 700%

Leadott,,nem" szavazatokszdmtr }''Jb / 0%

Szavaztstoltart6zkod6k sztima0 dh / 0 %

9/201:5. (IV. 19.) szdm(r Kozgyiililsi Hatirozat

ElI6k rnegtartja beszdrnol6jiit trirgyban 6s javaslatot tesz elfogaddsara.

Eh16k a napirencii pontrrak megfelel6 kovetkez6 haLdroz.atijavaslati sz|lveget s'zavaz'6sra bocsiila:

,A kdnyaaizsgdl1i tiszts(gihen iirau

az telkutathsi Kft-dt (szdkhely: 1092

07316 1049L252-2-43; kamnrai regisztrdci6s

konya Adotidn Csabn (cime: 2083 Solyrndr'

anyja e: Kiss Erzs.6bet)."

R6szv6nyesek szavaz-la k.

szavazatszarrltilti Bizottszig osszesit 1 a sz,ava'.aLokaL 6s az Alapszab 6ly 8.2t1pontja atapl6rr megzillapila, lrogy

a Kiizgy{il6si Hatdrozat elfogaddsra kertill" az aliibbiak alapjiin:

Leadott ,,igen" szavaztrtclk szatta:277'835 db / 700%

L<laclott,,nem" szavtrzatok sz6na0.db I 0%

Szavazast6ltart6zkodtik sztima0 db / l) %

10/2019. (IV. 19.) szim:d- Kti z gyril 6 s i Hatiiro zat

Eh.riik nregtartja besz6rrrol6jdt tiirp,yhan tis javaslalol ttrsz clfogad6stira. 
EKra

Eln6k a napirencli pontnak megfekrl6 kdv<ltkcz(i hat|rozatriavaslttLi szdvelget szavazds 'a bocsdtia: l

10)

11)

,,K6zgyiilis a Tdrsasag Alapszabdlydnak alhbbi pontiait akhrtetkezfire rn6otositja: i

,,5,7 A Tarsasig rgazgat6tandcsa (illetue megbizottin) a n(ore sz6l(t rdszttellyekkel rrntlelkez6 rdszuenyesekrdl ffi.
riszrtntyesi rneghatatt'naittnkrll riszuhty-.fujtittkdnt'rdszrthtykonyuet uezet, imelybat nyil.rtdnt:."1i".i,':i:::,0:.!.::H

riszu1ryai ii"frrt imeghntdrozdidt ldstl a s.zo ponifubans togo, ifi".o r|szudnykdtryo tartalmazza rF </n >
si csoport t:igoi"oi ieuet (cdgneudt), Iakcimdt (szikhelyit), Wadnycsi 

csoport dltal osszesen



tulajdotrban tnrtott res:udntlek sot'ozatdt, szdmdt, niuirttktt, a riszuernlesi csoport telies tulaidoni luinyadat is a

r ts zu t rn1 e si c s o p o r t b ej e gy z i s inek iddp ontj ht. "

g.20 pont tnrtalrrtt t'rldsre kcflil ds a g.2'l tthltozatltm tartalornmnl 8.20'ra htszhrnozisra kerril uz aldbbiak szertnt:

sz6l6 2001. tui CXX, tdruiny 5' S (1) bekezddsenek 27'

dlyek."

g.22 pont tmtalma t1rltsre kerttil ds a 8.23 pottt nt6dositott szouege 8.21-re dtszdmozdsra kerrll az ahibbiak szetint:

nem gyakorollntiuk."

g.24-g.2g potttok ualto:ntlan ta:rtalomnml 8,22-t0l 8.27-ig pontokra itszhmozdsra kerr.ilnek az aldbhiak szertnt:

,,g.22 A k0zgy(ill1,en a szauaztis szhrnitogdpas (gQi) titon uagy u szuuazatok wmnudlis osszeszamldlasiunl is

tdrtinhet,

uezcti (ltttezcto etnok)' A leuczet6 elnok szemelylrSl a

nia. A leuezet6 clndk lwtaro:za

atos uita kereteit, ennek sordn iogosult n

i ds - nmennyiben n rdszadnyes ismdtelt

I knpcsolathan nem d\d hozzrisz6ldsdt -

t annak tartalmit nem 1rinfiie potttositani'

elrendelni 6s u ltozott hatdrozatot kihirdetnt'

Atrenrrvihert a Tdrsnsig riszrt6nyt:i n B utlapesti Ert6kt,zsdire beuezet'sre kerilnek' a

;;;;;;:,:;- tr|ittd:s,te Zirtkoriiert Mtikod6 Riszattrythrsasrig kepaiset6jtuek - atnennyiben n

kipuise16 szot kir - a lcuezd6 elnbk kdteles a szdt megndr r'

g.24 Htr unlaryrcly lwtaroznt kliliin netr rentlelkezik u hatnlybal,lpdsinek idbpontidr6l, tigy az a leuezet6

elnok tiltali kitrirdetdsduel ltp hatdlyba.

g,25 16l a polght'i TArucnyk,nytn.dl s:6lo 2013. fui V. tdruentlben nrcglmtirozrttt tartnlomm.nl

jegyz6kd :iteni, an.iltlet a lutc:itd citok cs nz dltaln kilelolt jegyz6k(inyrntczet6 ir ah'i, illefue egy a kozgyiilis

altnl erre risxrtntlt:s hitelesit'

g.26 A kozgrltil|sert leadott sznua:atokat n kozgyiilds iltnl rnegualas;tott ltaromtagi szauazatszdtnldlo bizottsag

ijsszesftt. A szaaazatsznrtlhkj bizottsag rneguilnsztasn soran a s:uuazatszantlalo bizottsdg feladatait a leuezet| elndk latia

el.

g.27 Akbzgy{iltscgyalknlommnllegfeljehbhurrnhtcnayn'naleadottsznuazntokegyszatitohbsdgarclddntlrctnkdzUrilds.* 62

felftiggesztisir6l."

ti,t 55,).

(Alnpsznhtily terua;et ktilon iuen)" p\, A ,h g

Reszv6rryeset k sza va z.lra k



sz.avaz.aLszAnrldlo Bizottsiig osszesitt a szavaz.atokat 6s az Alapsz'abilly 8.2tt pon$a alapjdn rlegSllapitja' hog,y

a Kiizgy(l6si HatSrozat elfogad6sra kerij lt az aliibbiak alapjiin:

Leradott ,,igen" szavazatok s'2.6n'ta 277 '835 db / 100%

Leadott,,ttetu" s'zavazatokszdma O.db / 0%

Szavazdst6ltart6zkod6k szama} dh / 0 %

1U201,8. (IV. 1 9.) s zimri Kdzgy iilOsi Hatiro zat

Kozg/(lllsa Tirsasig Alapszabily'nak aliibbi pontiait a kijvetkezdre m6dositia:

t) a n6vre sz6l6 rdszv6nyekkel rendelkezd

ly6t)' a r6szv6nyesi csoport 6ltal cisszesen

6k6t' a t6szv6nyesi csoport teljes tulajdoni
tieL"

g.20 pont tartalma tcirlasre keriil 6s a 8.2L v6ltozatlan tartalommal 8.20-ra iltszimozisra keriil az

al6bbiak szerint:

6s a kdvetkez6 szem6lyek b6tmelyike

vele a PoIg 6vi V' tdrv6n

szemEly va 6nYes 6s a ve

5. g (1) bek erinti viszonyban ill6 szem6ly vagy szem6lyek."

g.22 pont tiiltalma ttirl6sre kerfll 6s a 8.23 pont m6dositott sziivege 8.21-re iltszimozAsra keriil az

al6bbiak szerint:

,,8,2! Minden 16szv6nyes ktiteles az igazgatota
iisszet6tel6rdl 6s arr6l, hogy 6 maga 6s a vele egy r€szv€

tulajdonban tartjik-e a T6rsasig 16szv6nyei

ciss zet6tele b ei elent6s 6nek elmulasztAs a v agy hiiny
csoport tagjai szavazati jogukat bejelent6si kciteleze

g.24-g.2g pontok v6ltozatlan tirtalommal8,22-t6l8,27-ig pontokra trtszimozirsra keriilnek az alibbiak

szerint:

,,8.22 A ktizgyiil6sen a szivazfrs sz6mit6g6pes (g6pi) irton vagy a szavazatok manualis

tisszeszAmlildsival is tiirt6nhet.

felsz6lit6sra sem szakitja meg a napirendi pon
megvonni, a r6szv6nyes 6Lltal tett hatarozati iavas
illetve a halirozati javaslatokr6l szavaz6st elr
Amennyiben a Tirsasig r6szv6nyei a Bud
Budapesti Ert6kt6zsde ZArtkcir(en M(ikdd6 R

k6pvisel6 sz6t k6r - a levezetd elniik kciteles a sz6t '''e,dlrrrr.



g,24 Ha valamely hat6rozat ktiltjn nem rendelkezik a hatilybal6pds6nek id6pontj616l, i'gy az

a levezet6 elniik iltali kihirdet6s6vel l6p hatalyba.

g.25 A kozgyil6sr6l a Polgiri Ttirvdnyktinyvnil sz6l6 2013. 6vi V. tiirvdnyben meghatlt|z-ot-l

tartalommal jegyzilkonyvet f ell kosziteni, amelyet a levezet6 eln6k 6s az Sltala kijelcilt

jegyz6k6nyv u"rJtt:ir ala iiletve egy akozgyflds 6ltarl erre megv6lasztott rdszv€nyes hitelesit.

g,26 A kiizgyiil6sen leadott szavazatokat a kozgy:id,lls 6ltal megvdlasztott hdromtagf

szavazatsz6ml6l6 bizottsig cisszesiti. A szavazatszitmlill6 bizottsAg megv6laszt6sa sor6n a

szavazatszilmlil6 bizotts6g feladatait a levezetd elntik litja el.

g.27 Akozgyll1s egy alkalommal legfeliebb harminc napra a leadott szavazatok egyszer(i ttibbs6g6vel

dtinthet a ktizgy(il 6s f elfti gges zt 6s 61 61,"

valanrint Alapszab6lyit a 10/2018. (IV.19.) szimt6-

elfogadja Egys6ges Szerkezetben M6dositott
d6lt betfrztel 6s aldhtizdsssl keriiltek felt(nte
Kozgy (.l6s me gb rzza Szab 6 Zoltin S Sndor lgazgat6

tigyve aet Q484 G 6td,ony-Agird, Balatoni nt 55.).

..... (Alapszabiily tervezet kiilOn iven)

ElnOk megrillapitjtr, hogy nu-rcs tovtibbi napircndi
n-irrcstrnek, a Kii zgyf kis L btt zfu ja.

Budapest, 2018. dPrilis 19.

pont, s n'tivttl a r6szv6nyesckr-rek toviibbi javaslattlr-k
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