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Preambulum

toadbbiakban: ,,Tpt" - rendelkezdseiael risszhangban az aldbbiak szerint:

1. At6rsas6g c6gneve 6s sz6khelye

1,.1,. A tdrsas6g neve.

PLOTINUS HOLDING Nyilv6nosan Miikdd6 R6szv6nyt6rsas6.g

1,.2. A c6g rovid neve:

PLOTINUS HOLDING Nyrt.

1.3. At6rsas6g sz6khelye

1021 Budapest, Versec sor 9

2. At6rsas6gtev6kenys6gikiire

2.1. A tiirsas6g tev6kenys6gi kcire a 2008-as TEAOR besorol6s szerint:

A t6rsasiig f6 tev6kenys6ge:

64.20' 08 Vagyonkezel6s (holding)

2.2 A t6rsasiig eg5r6b tev6kenys6ge:

64.99' 08 M.n.s. egy6b p6nzngyi kozvetit6s
66.19' 08 Egy 6b p6nzngyi kieg6szit6 tev6kenys6g
68.10'08 Saj6t tulajdonri ingatlan ad6sv6tele
68.20' 08 Saj6t tulaj donri, b6relt ingatlan b6rbeaddsa, iizemeltet6se
68.31'08 Ingatlaniigynoki tev6kenys6g
68.32'08 Ingatlankezel6s
70.10'08 Uzletvezet6s
70.21' 08 PR, kommunikdci6
7 0.22' 08 Uzletviteli, egy 6b vezet6si tan6csad6s
74.90'08 M.n.s e szakmai, tudom6nyos, miiszaki tev6kenys6g
81. 1 0'08 Epitm6ny-iizemeltet6s

2.3 Tdrsas6genged6lyhez, nyilviintart6sba v6telh ez, vay szakk6pesit6shez kcitott tev6kenys6get
csak ilyen enged6ly, vagy szakk6pesit6s birtok6ban, illet6leg a nyilv6ntart6sba v6tel megtcirt6nt6t
kcivet6en f olyatathat.

3. Tdrsasdgid6tartama, miikod6si formiija 6s a formavilt6shatilyba l6p6se

T fu sas6g hatlr ozatlan id6tartamra alakult.

T6rsas6g mf kcjd6si form6ja: nyilv6nos r6szv 6nyt6rsas69.

3.1

3.2
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3.3 Tiirsasiig a PLOTINUS Vagyonkezel6 Korl1ttolt Felel6ss6gil Ttusas6g (Cg. 05-09-013338.)
iitalakul6s rltj6n l6trejcitt iiltal6nos jogut6djrinak a PLOTINUS Vagyonkezel6 Zirtkiirilen Miikdd6
R6szv6nyt6rsas6gnak (Cg. 05-10-000421) az 6ital6nos jogut6dja.

3.4 A t6rsas|gi formav6lt6s a c6gbir6s6gi bejegyz6s napjln l6p hat6lyba

4. Tdrsasdg alapt6k6je 6s r6szv6nyei

4.1.. T6rsas6g alapt6k6je

4.7.7 130.293750 Ft, azaz szdzharmincmilli6-kett6sz6zkilencvenh6romezerh6tsz6zdtven
f orint, amely telje s eg6sz6ben p6nzb eli ho zz6j6rul5sb6l 611.

4.1..2 A Tiirsas6g alapt6k6je a jelen Alapszablly elfogaddsiit megel6z6en teljes eg6sz6ben
befizet6sre keriilt.

4.7.3 Amennyiben a Tdrs as6g a k6s6bbiekben Ujabb r6szv6nyeket bocsdt ki, azok
ellen6rt6k6t a vonatkoz6 kibocsdt6sr6l sz6l6 drint6sben meghatdrozott felt6telek szerint
kell Tdrsas6g rendelkez6s6re bocs6tani.

4.2 A r6szv6nyek sz6ma, n6v6rt6ke, tipusa, fajtdi

4.2.1.. A t6szv6ny tagslg1 jogokat megtestesit6, n6vre sz6l6, ndv6rt6kkel rendelkez6 forgalomk6pes
6rt6kpapir. A tdrsas6g alapt6k6je az al6bbiakb6l 6ll

(,,A" sorozat) 26.739 dI 250 Ft n6v6rt6k{i n6vre sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfajt6ba 6s szavazatels6bbs6gi
r6szv6nyoszt6lyba taitoz6 t6szv6ny, melyek mindegyike az Alapszabdly 5.1..3 6s 6|1..4 pontj6ban
meghat6rozott m6don szavazatels6bbs6get (v6t6jogot) biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6szv6nys or o zatb a tartozik.

(,,8" sorozat) 200 db 250 Ft n6v6rt6kti n6vre s2616 els6bbs6gi r6snr6nyfajtilba 6s osztal6kels6bbs6gi
r6szv6nyoszt6lyba tartoz6 r6szv6ny, melyek mindegyike az alapszab6ly 6.2.1 pontj6ban
meghat6rozott m6don osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6szv6nys or o zatb a tafio zik.

(,,C" sorozat) 494.236 db 250 Ft n6v6rt6kf n6vre sz6l6 torzsr6szv6nyb6l 611.. Ezen r6szv6nyek
mindegyike egy r1szv6nysorozatba tartozik.

4.2.2 R6szv6nyesek az alapit6s 6s az azt kovet6 t6keemel6sek sor6n 6tvenni vdllalt r6szv6nyeik
teljes kibocs6t6si 6rt6k6nek megfelel6 pdnzbeh 6s nem penzbeli hozzaj6rulasukat szolg6ltatt6k a T6rsas6g
r6sz6re.

4.3 A r6szv6nyek el66llitils6nak m6dja:

4.3.1. A Tdrsasdg valanrennyi r6szv6ny6nek el66llit6sa dematerializiilt m6don tcjrt6nik.

4.3.2 A Tdrsasdg a jogszab|ly alapjdn csak a c6g(v6ltoz6s)bejegyzfs megtdrt6nte 6s az
alapt6ke teljes befizet6se, illetve szolg6ltatdsa utdn int6zkedhet a dematerializillt r6szv6ny
6rt6kpapirs zdmlln t<irt6n6 j6v 6ir 6sa ft 6nt.

4.3.3 A dematerializdlt r6szv6ny elektronikus riton l6trehozott, rdgziteLt, tov6bbitott 6s

nyilvdntartott, az lrt6kpapirokra vonatkoz6 kiilon torv6nyben meghat6rozott tartab:ri kell6keit
azonosithat6 m6don taftalmaz6 adatosszess6g, amelynek nincs s orsz6ma.



4.3.4 Dematerializllt r6szv6ny eset6n a
egy6b adatait az 6rt6kpapir-forgalmaz6
tartalmazza.
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r6szv6nyes nev6t, valamint az azonosit6shoz sztiks6ges
rlltal a rdszv1nyes javiira vezetett 6rt6kpapirsz6mla

4.3.5 Dematerializ6lt r6szv6ny eset6n - az ellenkez6 bizonyit6siig - azt a szemllyt kell a r6szv6ny
tulajdonosdnak tekinteni, akinek 6rt6kpapirszdml6j6n a r6szv6nyt nyilv6ntartj6k.

5. R6szv6nyesi jogok 6s kOtelezetts6gek

5.1 A r6szv6nyest e min6s6g6ben a torv6nyben meghat6rozott, a r6szv6ny 6ltal megtestesitett
tagsdgi 6s vagyoni jogok illetik meg. Tilos a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6val dsszefiigg6sben az
azonos r6szv6nysorozatba tartoz6 r6szv6nyekkel rendelkez6 r6szv6nyesek kcjzcitti b6rmif6le
hi{trdnyos ki.ildnbs6gt6tel.

5.2 A r6szv6ny - a jelen alapszab6lyba foglaltak betartdsa mellett - szabadon 6truh6zhat6. A
dematerializ|lt r6szv6ny iltruhdzlsa az &tlkpapirszilmliln tcirt6n6 terhel6s, illetve j6v6irAs ttt16n
tcirt6nik

5.3 A T6rsas6g dematerializ6lt n6vre sz6l6 r1szv6nyeihez kapcsol6d6, a r6szv6nyest a
kOzgytil6sen megillet6 szavazatr jogr6l az Alapszab6ly 6. pontja rendelkezik.

5.4 A r6szvdnyest a T6rsas6gnak az fu(nyad6 jogszabillyok szerint feloszthat6 6s a k6zgytil6s
6ltal a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6s6val egyidejiileg hozott hatilrozata szerint
felosztani rendelt eredm6ny6b6l a r1szv1nyei n6v6rt6k6re jut6, ar6nyos hdnyada (osztal6k) illeti
meg. Amennyiben a kdzgyiills osztal6k vagy osztal6kel6leg, illetve az igazgat6tan6cs
osztal6kel6leg kifizetfs6r6l d6nt, az osztalflk- illetve osztal6kel6leg fizet1s kezd6 id6pontl6t az
igazgat6tandcs hatdrcjLza rneg :f.gy , hogy az erre vonatkoz6 k0zlem6ny megjelen6se 6s az osztallk-
illetve osztal6kel6leg fizet6s kezd6 napja kozott legal6bb 10 munkanapnak kell eltelnie.

5.5 Osztal6kra illetve osztal6kel6lege az a r6snr6nyes jogosult aki az igazgat6tan6cs dltal
reteghatfuozoLt 6s az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6sre vonatkoz6 kozlem6nyben meghirdetett
fordul6napon lefolytatott tulajdonosi megfeleltet6s alapj6n a r6szv6nykonyvben szerepel.

5.6 Amennyiben, a Tdrsas6g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre keriilnek, az
osztal6k v6gleges m6rt6k6t legk6s6bb a Budapesti Ert6kt6zsde Zilrtklrilen Miik0d6
R6szv6nyt6rsas6g Szabllyzata a bevezet6si 6s forgalombantart6,si szabillyokr6l szerinti Ex-
kupon Nap el6tt k6t T6zsdenappal (amint az a "Szabllyzat a bevezet6si 6s forgalombantartdsi
szab6lyokr6l" cim(i szabllyzatban meghat6roz6sra keriilt) kell nyilvdnoss6gra hozni. Az Ex-kupon
Nap legkor6bban a kupon m6rt6k6t megdllapit6 k6zgyiil6st vagy igazgat6tan6csi ril6st k6vet6
harmadik T6zsdenap lehet.

5.7 A T5rsas6g igazgat6tnftrcsa (illetve megbizottja) a n6we sz6l6 rszv6nyekkel rendelkez6
r6szv6nyesekr6l 6s r6szv6nyesi meghatalmazoLtakr6l r6szv6ny-fajtdnk6nt r6szv6nykonyvet vezet,
amelyben nyilvdntartja a r6szvenyes, r6szv6nyesi meghatalmazott nev6t (c6gnev6t), lakcim6t
(sz6khely6t), a r1szv6nyesrtulajdon6ban'16v6 r6szv6nyek sorozatdt, szfrmdt, n6v6rt6k6t, a
r6szv6nyes tulajdoni h6nyad6t 6s a bejegyz6s id6pontj6t. Amennyiben a rdsnr6nyes r6szv6nyesi
csoport (meghat5rozasiit l6sd a 8.20 pontj6b ar) taga, l6gy a rl.szv6nykonyv tartalmazza a r6szv6nyesi
csoport tagjainak nev6t (c6gnev6t), lakcim6t (sz6khely6t), a r6szv6nyesi csoport 6ltal osszesen
tulajdonban tartott r6szv6nyek sorozatAt, sz6m6t, n6v6rt6k6t, a r6szv6nyesi csoport teljes tulajdoni
h6nya d6t 6s a r6szv6nyesi csop or t bejegy z.es6nek id6pontj6t.

5.8 Nem jegyezhet6 be a rlszv1nykonyvbe az, aki igy rendelkezett, valamint az, aki a
r6szv6ny6t torv6nynek vary az alapszabllynak a r6szv6ny 6truh6z6s6ra vonatkoz6 szabillyait s6rt6
m6don szerezterneg.
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A n6vre sz6l6 r6szv6ny 5truh6zdsa a Tdrsas6ggal szemben csak akkor hat6lyos, 6s a

r6szv6nyes aTdrsaslggal szemben r6szv6nyesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a reszvenyest

- tefr6t a r6snr6ny rnegszerz6jet - a rdszv6nykdnyvbe bd:pgye*bk. Az igazgat6tzrnlrcs k6teles a

r6szv6nyk6nyvb6l halad6ktalanul torolni (t0roltetni) azt a r6szv6nyest aki igy rendelkezett, illetve,
aki a r6szv6nyeket a jogszabillyokkal vary az alapszabilllyal ellent6tes m6don szerezte. A t6rOlt
adatoknak megdllapithat6knak kell maradniuk. A r6szv6nyes a rlsnranykonyvbe betekinthet, 6s

annak 16 vonatkoz6 resz6r6l az igazgatotan6cst6l (illetve annak megbizottj6t6l) mdsolatot ig6nyelhet
amelyet a rdszv6nykonyv vezet6je 0t napon beliil teljesiteni koteles. Harmadik szem6ly a
r6szv6nykonyvbe betekinthet.

5.10 A r6szv6nyes jogosult a kozgyiil1sen r6szt venni a Polgdri Torv6nykonyw6l sz6l6 2013. 6vi
V. tcirv6ny 6s a jelen alapszabetlyban megszabott keretek koz6tt felvil6gositdst k6rni, valamint
6szrev6telt 6s inditv6nyt tenni, szavazatijoggal rendelkez6 r6szv6ny birtok6ban pedig szavazni.

5.11A k6zgyiil6s napirendj6re tiizdtt tigyre vonatkoz6an az igazgat6tan6cs kdteles minden
r6szv6nyesnek a kdzgyiil6s napja el6tt legal6bb nyolc nappal benyrljtott irdsbeli k6relm6re a

sziiks6ges felvildgosit6st - a napirendi pont t6rgyal6sa sor6n - a Kozgyftl6s napja el6tt 3
nappal megadni. Az igazgat6tan6cs csak akkor tagadhatja meg a felvil6gositdst, ha
6ll6spontja szerint az a r6szv6nytdrsas6g tizleti titk6t s6rten6. Ebben az esetben is kotelez6 a

fetvilSgosit6s megad6sa, ha arra akdzgyiillshatinozata kOtelezi az igazgat6tan6csot. AziJrzlelt
titkot nem tartalmaz6 felvildgosit6s megad6sa nem korldtozhat6. A r6szv6nyes a T6rsas6g

tizleti k6nyveibe, illetve egy6b iizleti irataiba azonban nem tekinthet be.

5.12Azok a r1szvlnyesek, akik a szavazatok legal6bb egy sz6zal€kdval rendelkeznek, - az ok
megjel6l6s6vel - ir6sban k6rhetik az igazgat6tan6cst6l, hogy valamely k6rd6st tiizzdn a

klzgyiills napirendj6re. A rlszv6nyesek ezen jogukat a kdzgyiil6s 6sszehiv6s6r6l sz6l6
hirdetm6ny megjelen6s6t6l szAmitoft nyolc napon beli.il gyakorolhatj6k. A szavazatok legal6bb
egy sz5,zal6k6val rendelkez6 r6szv6nyesek irdsban, a k1zgyftl6s 6sszehiv6s6r6l sz6l6
hirdetrn6ny megjelm6s6t6l szAmitoft nyolc napon bel{il a napirendi pontokkal dsszefrigg6sben

hatdr o zafr , javaslatot is el6terj eszthetrek.

6. Egyesrilszvlnyfajt6kravonatkoz6egyedirendelkezdsek

5.1, R6szv6nyekhezkapcsol6d6szavazatijogok

6.1..1. A r6szv6ny a n6v6rt6k6t6l fngg6 m6rt6kii szavazati jogot testesit meg, kiv6ve, ha e tcirv6ny
vary a torv6ny alapjiln ar6szvdnyt6rsas6g alapszab6lya a szavaza[ jogot a r6szv6nyek meghat6rozott
csoportj6ra kiz6rla vary korliltozza. Azonos n6v6rt6kil r6szv6nyek azonos szavazati iogot
biztositanak.

6.1..2 A tdrsasdg torzsrlszvlnyei a r6szv6ny n6v6rt6k6t<11 ftgg6 m6rt6kii szavazatijogot testesitenek
meg. Ennek megfelel6en a t6rsasilg minden 250 Ft n6v6rt6kii torzsrflszvOnye:'L szavazaha jogosit.

6.1.3 A tilrsasdg szavazatels6bbs6gi jogot biztosit6 rlszv6nyfajtdba taftoz6 r6szv6nyei a r6szv6ny
n6v6rt6k6hez igazod6 szavazati jogot biztositj6k, ennek megfelel6en a tfusasilg minden 250 Ft
n6v6rt6kii szavazatels6bbs6gi jogot (v6t6jogot) biztosit6 r6szv6nyfajt6ba taftoz6 r6szv6nye: 1'

szavazatra jogosif azzal a megkdt6ssel, hogy K6zgyiJl6si hatdrozat csak a szavazatels6bbs6get

btztosit6 r6szv6nyek egyszefii tcibbs6g6nek igenl6 szavazata mellett hozhat6 meg.

6.1..4 A r6szv6nytiirsas6g dltal kibocs6tott els6bbs6gi rlszv6nyekkel biztositoft szavazatels6bbs6gi
jog (v6t6jogot) akozgyiil6s hat6skdr6be tartoz6 valamennyi dont6shozatalra vonatkozik.

6.L.5 Az osztallkels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny a r6szv6nytilrsas6g kozgyiil6sln - az esetlegesen
jogszabillyban illetve Alapszabdlyban meghat6rozoft kiv6telekkel - nem jogositja a mindenkori
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tulaj donos6 t szav az6sr a.

6.2 R6szv6nyekhezkapcsol6d6osztal6k

6.2.L A t6rsas6g osztal6kels6bbsegi jogot biztosit6 r1szvlnyfajtdba 6s rflszv1nyosztalyba tartoz6
r6szv6nyei a r6szv6ny tulajdonos6nak az egy6b r6szv6nyekt6l (torzsrlszvflny 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6ny) elt6r6 m6rt6kri osztal6kra jogositjdk akk6nt, hogy amennyiben a
r6szv6nytdrsas6g IFRS-ek szerinti konszolid6lt ad6zott eredm6nye pozitiv, iW az

Ezen feli.il a

kdzgyiil1s 6ltal 6vente meghatiirozott osztal6kalapb6l tov6bbi osztal6kra is jogosult az
osztal6kels6bbs6gre jogosit6 r1sanlny mindenkori tulajdonosa a torzsrlszv6nyek 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6nyek utdn j6r6 osztal6kkal egyenl6 ardnyban 6s m6don a jelen
Alapszabllybanmeghatdrozoft korl6toz6sokkal.

6.2.2 Amennyiben valamelyik 6vben az osztallkels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek ut6n b6rmely
okb6l nem keri.il sor az osztallk kifizet6s6re, a kovetkez6 6vben mds r6szv6nyfajtdba, illetve
r6szvdnyosztalyba tartoz6 r6szv6nyekre a r6.szv6nytarsas6g csak akkor fizethet osztal6kot, ha
az osztallkels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek utan jdr6 elmaradt osztal6k marad6ktalanul
kifizet6sre keriilt. Mindaddig, amig a teljes igy felgyiilemlett osztal6kot a T6rsas6g ki nem
fizett az osztal6kels6bbs6gi r6szv6nyeseknek, mds r6szv6nyekre nem fizethet ki osztal6kot.

7. Azalap,t6kefelernelese6sleszdllit6sa

7.7 Az alapt6ke felemel6s6nek m6djai:

a) ij r6szv6nyek nyilv6nos vagy z5irtkdrlJ forgalomba hozatala
b) az alapt6k6n ?eliili vagyon terh6re tort6n6 alapt6ke-emel6s
c) dolgoz6i r6szv 6ny forgalomb a hozatal
d) 6tvdltoztathat6 kotv6ny nyilv6nos vary zArtkorii forgalomba hozatala (felt6teles

alapt6ke-emel6s)

7.2 Az alapt6ke-emel6s tipusai 6s m6djai egyidejiileg is elhat6rozhat6k 6s v6grehajthat6k.

7.3 Uj r€szv6nyek nyilv5nos forgalomba hozat,Lilval tbrb6n6 alapt6keemel6sre kinr6lag p6nzbeh
hozziljaruTls ellen6ben kerlilhet sor.

7.4 Az alapt6ke felemel6s1r6l akozgyitT1shatAroz. AklzgyiiT6shalArozatAra abban az esetben
nincs sziikslg, ha az alapt6ke felemel6se a kdzgyiil1s haltuozatAba foglalt felhatalmaz6s aTapj5ln
Igazgat6tar6csi j o gkorben tort6nik.

7.5 A k6zgyfil6s hatdrozat6val felhatalmazhatja az lgazgat6tandcsot az alapt6ke
felemel6s6re. Az erre vonatkoz6 kitzgyiiT1si hatarozatban meg kell hatarozni azt a legrnagasabb
osszeget (6v6hagyott alapt6ke), amellyel azlgazgat6tandcs aTaras6g alapt6kej6tfelemelheti A
kdzgyiil1si fellaalrnazas barme$ tipustt, 6s b6rmely m6don tort6n6 alapt6ke-emel6sre
vonatkozhat. A kozgyiil6si felhabknazas legfetjebb ot 6vre sz6lhaL A felhatalmazast tarbalmaz6
kozgyfil6si hatArozatot azlgazgat66n6cs 30 napon beli.il koteles a C6gkozlonybenk)zz6tenni.

7.6 Az lgazgat6tandcs ktjzU{illsi .felhatalmazdson alapul6 hatdskcirben jogosult b6rmely tipusri, 6s

b6rmely m6don tcirt6n6 alapt6ke-emel6sr

els6bbsdgi j og W akorldsinak kizirisdr6l.

7.7 Az lgazgat6tandcsi hat6skorben tort6n6 alapt6ke-emel6s eset6ben az Alapszabaly
m6dositds6r a az lgazgat6tan6cs kdteles 6s jogosult.



7.8 Tekintettel arra, hogy a T6rsasdg elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a kdzgyill6snek az alapt6ke felemel6s6re, vagy az alapt6ke felemel6s6re
vonatkoz6 hat6sk6r id6leges 6tenged6s6re irdnyul6 hatirozata 6rv6nyessegehez az b szil<s6ges,

hogy az egyes tlszv6nysorozatok kozgyfil6sen jelenl6v6 r6szv6nyesei, az alapt6ke felemel6s6hez,
vary az arra vonatkoz6 felhatalrnaz6s rnegadilsdthoz, r6szv6nysorozatonk6nt legal6bb
e gy s, zer(i sz6tobbs6ggef ki.ilon hat6rozatukkal is hozz6iarulianak.

7.9 Az lgazgat6tan6cs az d|rtala elrendelt alapt6ke-emel6sr6l sz6l6 hatarozat6t kdteles a T6rsas6g

honlapjiin kcizz6tenni.

7.10 Amennyiben az aTapt6ke felemel6s6re p6nzbeli hozzfljarulas ellen6ben keriil sor, aT6rsas6g
r6szv6nyeseit - els6 helyen a forgalomba hozott r6szv6nyekkel azonos r6szv6nysotozatbatartoz6
r6szv6nnyel rendelkez6 r6szv6nyeseke! majd az 6tv6trtozbathat6, 6s veltik egy sorban a jegyz6si
jogot biztosit6 k6tv6nyek tulajdonosait - ebben a sorrendben - jegyz6si els6bbs6g, illetve
z6rtkorl alapt6ke-emel6s eset6n a r6szv6nyek dtv6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog illeti meg amely
az Alapszabalyban 6rv6nyesen nem zarhat6 kr, 6s nem korldtozhat6. Ezen koriilm6nyt6l az

Igazgat6s6gElnoke igazoldst ad ki.

7.1-1, A Tarsasdg Igazgat6tanilcsa aT6rsas6g honlapj5n kozz6teend6 hirdetrn6ny ritjdn, el6zetesen

kdteles tajlkozta|l.i a r1szv6nyeseket - ide6rtve az 6frialtoztathat6 6s a jegyz6si jogot biztosit6
kow6nyek tulajdonosait is - a jegyzlsi els6bbs6gi jog, illetve a r6szv6nyek 6tv6tel6re
vonatkoz6 els6bbs6gi jog lehet6s6g6r6l, 6s gyakorldsdnak rn6djflr6l, igy a r6szv6nyek
n6v6rt6k6r6l illetve kibocsdt6si 6rt6k6r6l, valarnint e jog 6rv6nyesit6s6re nyitva il16, 15 napos

id6szakkezd6 6s z616 napjfu6l. A hirdetrn6nyben az lgazgat6tandcs koteles kdzdlrri az alapt6ke-
emel6s nagys6g6l a kibocs6tand6 ij ftsw6nyek sz6rr6t, n6v6rt6k6t sorozatAt, 6s a r1szvdnyekhez
tfiz6d6 jogokat 6s kQtelezetts6geke! tovdbbA a r6szv6nyek kibocsdt6si 6rt6k6t 6s az ellen6rt6k
megfizet6s6nek m6dj6f valamint felt6teleil

7.12 A r1szvlnyes erre trdnyul6, 6s elektronikus lev6lben kozolt k6r6se eset6rL a jegyz1si
els6bbs6gi jog gyakorldsdnak felt6teleir6l az Igazgat6tanlcs elektronikus lev6lben is
taj1koztatast ad.

7.13 A torv6nyi jegyzlsi els6bbs6gi jogukkal az arra jogosultak a T6rsas6g
Igazgat66n6cs6hoz eljuttatott ir6sbeli nyilatkozatukban 6lhetnek, amely akkor tekintend6
szabdtryszerfinek, ha az, azlgazgat6tart1cshoz a megadott 15 napos id6tartamonbeliilbe6rkezk,6s
megfelel a hirdetrn6nyben el6irt felt6teleknek.

7.14 A jogosult az ir6sbeli nyilatkozat6ban arr6l nyilatkozik, hogy az rij r6szv6nyek
dtv6tel6re vonatkoz6 els6bbsegi jog6val kivdn-e 6'lny vagy nem; 6s amennyiben els6bbs6gi jogdval 6lni
kiv6ru az lrtesitlsben megjel6lt felt6telekkel hdny r6szv6ny 6tv€tel6re v6llal kotelezetts6get.

7.15 Amennyiben a jogosultak ir6sbeli nyilatkozata alapjdn, az ltlvenrj v6llalt r6sntdnyek
sztrna meghaladja a tervezett alapt6ke-emel6s sordn forgalomba hozand6 ij ftsnt1nyek sz6rn1t, az

ij r1szv1nyek aw6tel6re - r6szesed6siik ar6nydtban - ellszor az els6bbs6gi jogukkal 6lrri kiv5n6
r6szv6nyesek, rnajd az 6hralt6ztathat6 6s a jegyzlsijogotbtztosit6 kotv6nyek tulajdonosai - ebben a

sorrendben - jogosultak. Tort szdm eset6n - tehet ha az osszeg egy r6snr6ny n6v6rt6k6t nem teszi ki
- a rlszvlnyeket a tulajdoni ar6nyok nagys6.g6nak csokken6 sorrendj6ben, 6s a jogosultsdg

torv6nyi sorrendis6ge alapj6n kell elosztani.

7.76 Ha a jogosult az els6bbs6gi jogra vonatkoz6 nyilatkozat6t elmulasztja megtenni, vagy
azt nem a megadott hat6rid6n belii'l nyfjtja be, azlgazgat66n6cs rigy tekinti, hogy els6bbs6gi jogdval
nem kiv6n 6lrri.

7.17 Amennyibert az alapt6ke felemel6se ij r1szvlnyek zdrtk6r( forgalomba hozatal6val
tort6nik, 6s egyik erre jogosult sem 6l torv6nyi els6bbs6gi jog6val, vary a be6rkezett ir6sbeli
nyilatkozatok alapj6n az 6tvenni v6llalt r6szv6nyek mennyis6ge nem 6ri el az alapt6ke-emel6s



tervezett m6rt6k6t, a k6zgyiil6s illetve az igazgat6tandcs jogosult (Alapszab6ly 7.5 eset6ben)
kijelolni azokat a szem6lyeket, akiket az 6Ltaluk tett v6teli szSnd6knyilatkozatuk alapjrtru
tulajdoni r6szesed6siik ardny6ban feljogosit az ij r 6szv 6nyek dtv6tel6re.

7.18 Az els6bbs6gi jog gyakorlas6nakkizar6sdra- azalapt6kefelemelds6tt6ryyaT6napirendi pont
keret6ben, 6s az alapt6ke felemel6s6r6l rendelkez6 kitzgyilllsi habrozat meghozatal6t
megel6z6en - csak az lgazgat6bandcs ir6sbeli el6brjeszt6se alapjdn, min6sitett sz6tobbs6ggel
meghozott k6zgyiil6si hatdrozat alapjdn van helye. Ebben az esetben az lgazgalabandcsnak az
el6terjeszt6sben be kelt mutatria a jegyz6si els6bbs6gi jogkzarlsara iranyul6 inditv6ny tizleti indokait,
val,arnint a r6szv6nyek tervezett kibocs6t6si 6rt6k6t. Az lgazgat6tan6cs a kdzgyill1s
hat6rozat6t a C6gbir6sagnak megktildi, 6s egyidejtileg gondoskodik a hatdrozat tartalm6nak megfelel6
kozlem6nlmek a Tarsas6g honlapjan tort6n6 kdzz6t6tel6r6l.

7.19 Az alapt6kelesz6lli6s6nak akozgy(T1shatArozata alapj6n van helye.

7.20 A Polgdri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6nyben meghatdrozotr esetekben az
alapt6ke lesz6Iht6s a kotelez6.

7.21. Amennyiben az alapt6keIeszlIht6sa a Polg6ri Torv6nyk<inyw6lsz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny
rendelkez6se alapjdn kdtelez6, az alapt6ke - t6kelesz6llit6si eljilrds eredm6nyes
lefolytat6set6I fngg6 - felt6teles Iesz{llitAs5rr6l a T6rsasdg k6relm6re aCdgbir6s6,ghatAroz. A
k6relemr6l a C6gbir6sdg 15 napon beliil hat6roz. A k6relemnek helyt ad6 v6gz6s ellen
fellebbez6snek nincs helve.

7.22 Tekintettel arra, hogy a T6rsas6g elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a kozgyiil6snek az alapt6ke leszll]iyls6va ir6nyul6 hatArozata 6rv6nyess6g6hez az is
sziiks6ges, hogy az alapt6ke Ieszallitdsa 6ltal 6rinteft r6sztr6nysorozatok kozgyfil6sen jeleril6v6
r6szv6nyeseL ahabrozati javaslatot elfogad6 szavazatok legal6bb hdromnegyedes tobbs6g6vel
az alapt6ke Ieszallitis6hoz r1snr6nysorozatonk6nt ktilon hat6rozatukkal is hozz6jaruTjanak Ennek
sordn a r6szv6nyhez (626d6 szavazat jog esetleges korl6toz6san vagy l4z6r6sarc vonatkoz6
rendelkez6sek - a saj6t r6sztr6ny alapjen gyakorolhat6 szavazalt jog kiv6tel6vel - nem
alkalmazhat6k.

7.23 Az alapt6ke lesz6llitdsdnak c6gbejegyz6s6t kovet6 15 napon beli.il az
Igazgat6tandcs 6rtesiti a kozponti 6rt6ktSrat 6s a r6szv6nyes 6rt6kpapirsz6mla-vezet6j6t a
r6szv6nyesrdsntlnytulajdondbanbe6lTtvaftozasr6L

7.24 A r6szv6nyesnek az alapt6ke terh6re kifizet6st teljesiteni vagy a r6szv6ny6re
vonatkoz6 hdtral6kos befizet6st elengedni csak az alapt6ke-lesz6llitds clgbelegyz6se ut6n
lehet

7.25 Azlgazgat6tan6cs a jogszabillyban meghatArozott esetekben kdzbens6 m6rleg elfogaddsara
jogosult

8. Kdzgyfil0s

8.1 A k6zgyiil6s a T6rsas6g legf6bb szerve, amely a rlszvlnyesek osszess 6g6b6l 6ll.

8.2 A k6zgy'iil6s OsszehivSsa az igazgat6bn6cs feladata. A kozgyiillst az igazgat6tandcs sztiks6g
szerint, de 6vente legal5,bb egyszer (6ves rendes k0zgyfil6s) hivja ossze. A T6rsas6g 6ves rendes
kdzgyiillslt olyan id6pontban kell Osszehivni, hogy a Tarsas6,g 6ves beszdmol6ja tOrv6nyes
hat6rid6ben elfogadhat6 legyen.

8.3 Ameruryiben a Tarsasdg r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre keriilnek, a
kozgyiillsre az igazgat6tanS,cs koteles a Budapesti Ert6kt6zsde Z6rtk6riien Miikod6
R6szv6nyt6rsas6g k6pvisel6j6t meghivni.



8.4 Ameruryiben a Tarsasiry r6szv6nyei szabillyozott piacra bevezet6sre kertilnek, a Tdrsaslg
honlapjdn 6vente, az 6ves rendes kozgyillls osszehiv6s6val egyidejiileg klzz1teszi az
igazgat6tandcs tagjainak nev6t, valamint a tagoknak e min6s6giikben nyrijtottvalamennyi p6nzbeli 6s

nem p6nzbeli juttat6sokat tagonk6nt 6s a juttat6s jogcirne szerint rlszletezve. A T6rsasdg
biztositja az adatoknak a honlapjdn val6 folyamatos el6r6s6t.

8.5 A kOzgyfl6s kiz6r6lagos hat6skor6be tartozik:

a) dont6s az alapszabilly megdllapit6s6r6l 6s m6dositds6r6l (u" alapszab6ly szerinti
kiv6telekkel);

b) dont6s a T6rsas6g mrlkod6si form6j6nak megv6ltoztatS.sdr6l;
.) a T6rsas6g dtalakulds6nak 6s jogut6d n6lktili megszfn6s6nek elhat6rozilsa;
d) azigazgat6tandcs tagjainak, tov6bb5, a konyvvizsg6l6nak a megv6laszttsa, visszahivdsa 6s

dij azilsuk me g 6ll ap it6s a;
g a sz6mviteli torv6ny szerinti beszdmol6 j6v6hagy6sa, ide6rtve az ad6zolt eredm6ny

f elhaszn6l6s6ra vonatkoz6 dont6st is;

0 dont6s osztal6kel6legfizet6s6t6l (az alapszab|ly szerinti kiv6telekkel);
g) dont6s a nyomdai riton el6dllitott r6szv6ny dematerializ6lt r6szv6nny6 t0rt6n6

6talakit6sfu6l;
h) az eryes r6szv6ny-sorozatokhoz fiiz6d6 jogok megv6ltoztatdsa, illetve az egyes r6szv6ny-

fajtdk, osztiiyok 6talakit6sa (amennyiben tobb r6szv6ny-sorozat, fajta 6s/vagy oszt6ly
keriil kibocs6tasra);

i) dont6s - ha a Polg6ri Tcirv6nykonyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tcirv6ny m6sk6nt nem rendelkezik -
az 6tv6ltoztathat6 vagy j egyzflsi jogot btztosit6 kotv6ny kibocs6tds6r6l;

j) dont6s az alqpt6ke felemel6s6r6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);
k) ddnt6s - ha' a Polgriri Tcirv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny mdsk6nt nem

rendelkezik - az alapt6ke lesz6llit6sdr6l; d0nt6s a jegyz1si els6bbs6gi jog
korl6tozils6r6l, illetve kiz6rils6r6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);

l) nem kotelez6 dont6s a vezet6 tiszts6gvisel6k, valamint vezet6 6116.srt. munkavdllal6k
hosszri t6v:0 dijaz6,s6nak 6s 6sztonz6si rendszer6nek ir6nyelveir6l, keret6r6l;

m) az audit bizottsS.g tagjainak rnegv6laszt6sa;
n) a T6rsas6g r6szv6nyeinek Budapesn ErtektOzsd6re tort6n6 bevezet6s6t k6vet6en a sz6mviteli

torv6ny szerinti besz6mol6val egytitt el6terjesztett felel6s tarsas6gr6nyit6si jelent6s 6ves
rendes kdzgyiil6sen tort6n6 elf o gaddsa,

o) d0nt6s minden olyan k6rdesben, amit a mindmkori jogszabalyokvary az alapszablily akdzgyiills
kiz6r 6lagos hat6sk6r6be utalnak.

8.6 Akozgyiillshatdrozatait -

. dai CXX. torudn

M,iikdd6 Rdszadn

rendelkezdse magasabb tdbbsdget ir eI6. Szavazategyenl6s6g eset6n a javaslat elutasitottnak
tekintend6. A Polgdri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny 3:117.}-dval osszhangban a

Tdnsasilg kozgyftllse koteles az 6ves rendes kozgyillls napirendj6re (izni az igazgat6tan5.csi

tagok el6z6 iizleti 6vben v6gzett munk6j6nak 6rt6kel6s6t 6s koteles hatilrozni a r6sziikre
megadhat6 felmentv6ny tilrgydban. A felmentv6ny megaddsdpal akozgyiil1s igazolja, hogy az

igazgat6tandcs tagjai az 6rt6kelt id6szakban munk6jukat aT6rsas6.g 6rdekeinek els6dlegess6g6t

szem el6tt tartva v6gezt6k:,

Szavazaf. jogukat a rlszvbnyesek a k6zgytil6sen szem6lyesen vagy meghatalmazottjuk ftj6n
gyakorolhatj6k. Nem lehet meghatalmazott az igazgat6tan1cs tagSa, a c6gvezet6, a

konywizsg6l6 valamint a T6rsasdg vezet6 6ll6s6 munkavdllal6i, kiv6ve, ha e szem6lyek
(kiv6ve a konyvvizsgill6) meghatalmazottk6nt minden egyes hatirozati javaslatra
egy6rtelmii, a meghatalrnaz6 rdszv1nyes 6ltal adott ir6sbeli szavazdsr utasit6ssal

8.7
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rendelkeznek. A meghataknaz6st kdzokiratba vagy teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratba
kell foglalni.

8.8 Ak6zgyftl6s azigazgat6tandcs d6nt6se alapj6n a T6rsas6g sz6khely6re vagy att6l elt6r6 helyre is
Osszehivhat6.

8.9 Akozgyilllst annak kezd6napjdrt (logszab6ly elt6r6 rendelkezlse hi6nydban) legal6bb harminc
nappal megel6z6en, a T6rsasdg honlapj6n, illetve a 13.1 pontban meghat6rozott kozz6t6teli
helyeken (a tov6bbiakban egyritl k1zz6t6teh helyek) klzzrtteft hirdetm6ny ritj6n kell osszehivni.
A kdzz6t6teli helyeken tort6n6 kozz6t6tel mellett azokat a rflszv6nyeseket akik ezt kiv6nj6k,
elektronikus riton is 6rtesiteni kell. A hirdetrn6ny 6s a r6szv6nyes r6sz6re elektronikus riton
ktildOtt 6rtesit6s k6z6tti elt6r6s eset6n a hirdetm6nyben foglaltak az tu6nyad6k.

8.10 Ha a T6rsasdg r6szv6nyeire tett nyilv6nos v6teli ajdnlattal kapcsolatos r6szv6nyesi 6ll6sfoglal6s
miatt vagy az eredm6nyes nyilv6nos v6teli aj6nlatt6teli elj6r6st kovet6en a befoly6sszerz6
kezdem6nyez6s6re rendkiWli kdzgyfills osszehiv6sdra kertl sor, a kizgyfillst annak
kezd6napjdtt legal6bb tizenot nappal megel6z6en, a fenti bekezd6sben meghat6rozott m6don
kell osszehivni. Ebben az esetben a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos
el6terlesztdsek Osszefoglal6ja 6s a hatdrozati javaslatok kdzz6t6tel6re vonatkoz6 hat6rid6
tizenot nap.

8.11 A kOzgyiil6st 6sszehiv6 hirdetm6nynek tartalmaznia kell:

a) a T 6rsas6.g c6gnev6t 6s sz6khely6t;
b) a k1zgyiil6s id6pontj6.t 6s hely6t;
c) a kOzgyiil6s.megtart6s6nak m6dj6.t;
d) a kOzgyiil6d napirendj6t;
e) a szavazati.jog gyakorl6s6rhoz az alapszab6lyban el6irt felt6teleke!
D akdzgyiills hat6rozatk6ptelens6ge eset6re a megism6teltk6zgyill6s hely6t 6s idej6f
g) a 8.13 pont szerinti id6pontot valamint arra vonatkoz6 t6j6koztat6st;
h) a felvildgositds k6r6s6re (Polg6ri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny 3.2575 6s 3.258$)

6s a kozgyiil6s napirendj6nek kieg1szit1s1re (Polg6ri Tcirvdnykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
t6rv6ny 3.2595 ) vonatkoz6 jog gyakorl6sithoz az alapszabdlyban el6irt felt6teleke!

i) u kdzgyiil6s, napirendj6n szerepl6 el6terjesztdsek 6s hattuozatr javaslatok el6r6s6nek
id6pont16ra, hely6re 6s m6djdra (ideertve a T6rsas6g honalj6nak cim6t is) vonatkoz6
t6j6koztat6st;

j) u" arra vonatkoz6 inlorrndci6kat, hogy a r6szv6nyes milyen hatdrid6n beliil 6s milyen m6don
jelezheti azon sz6nd6k6t, hogy formanyomtatv6nyon kiv6n k6pviseleti meghatalmaz6st
adni a kozgyfildsre.

8.1.2 A T6rsasdg a sz6mviteli t6rv6ny szerinti besz6mol6 Grvezet6ne k 6s az igazgat6tanircs
jelent6s6nek l6nyeges adatait, az osszehiv6s id6pontjdban megl6v6 r6szv6nyek 6s szavazalt jogok
sz1mdna vonatkoz6 osszesit6s6ket (ideertve az eryes rdszv6nyosztdlyokra vonatkoz6 0sszesit6seket),
valamint a napirenden szerepl6 tigyekkel kapcsolatos el6terjeszt6sek osszefoglal6j|t 6s a
hatilrozati javaslatokat a' T6rsas6g hiidetm6nyeinek kozz6t6tel6re vonatkoz6 alapszab6lyi
rendelkez6sek szerinf ak1zgyiil6st legal6bb huszonegy nappal megel6z6en nyilv6nossdgrahozza.
Amennyiben a r1szv6nyesek 6ltek a Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny 3.259 S,

valamint a 3.259$-ban foglalt jogaikkal 6s ez a kdzgyfiI& napirendj6nek m6dositilsdval j6r, akkor a
kieg6szitett napirend, illetve a r6,szv6nyesek 6ltal el6terjesztett hat6rozafr, javaslatok kozz6t6tel6nek
m6djdra e rendelkez6s megfelel6en ir5nyad6.

8.13 A kdzgyiillsen a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6ra az a szem6ly jogosult, akinek nev6t -
lezfu6sfnak id6pontj6ban - a r6szv6nykonyv tartalmazza. A r6szv6nykonyv lezdndrsa nem
korlitozza a r6szv6nykonyvbe bejegyzett szem6ly jog6t r6szv6nyeinek a r6szv6nyk1nyv lez6ras6t
kovet6 6frlth6zds6barr. A r1szv1nlmek ak6zgyiil6s kezd6 napj6t megel6z6 6truh6zasa nem zdrja ki a
r6szv6nykonywbe bejegyzeLt szernllynek azt a joglt, hogy a kOzgyiullsen r1szt vegyen 6s az 6t mint
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r6szv6nyest megillet6 jogokat gyakorolja. A r6szv6nyesi jogok gyakorolhat6s6gdnak
meg6llapit6s6ra tulajdonosi megfeleltet6s r1tj6n kenil sor/ ez6rt a r6szv6nyesi jogok
gyakorl6s6hoz nincs sziiks6g tulajdonosi igazolisra. A tulajdonosi megfeleltet6s id6pontja

fogszabetly elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban) aK6zgyiil6snapj6tmegel6z6 5. munkanap.

8.1.4 A T6rsas6gn6l ar6szv1nyesek kdzgyiil1s tartdsa n6lkiil nem hozhatnak hat6rozatot.

8.15 A k1zgyiil6s hat6rozatkfpes, ha azon a szavaz6.sra jogosit6 r6szv6nyek 6ltal
megtestesitett szavazatok tdbb mint 257o-6t k6pvisel6 r6szv6nyes jelen van. A hatdrozatk6ptelens6g
miatt osszehivott m6sodik k6zgyill6s az eredeti napirenden szerepl6 tigyekben a megjelentek
sz6mdr a tekintet n6lkiil hatdrozatk6pes.

8.16 A hatdrozatk6ptelens6g miatt megism6telt kdzgyiillst az eredeti kbzgyill1si
meghiv6ban megjelolt id6pontra, az ott meghat6rozott felt6telekkel kell osszehivni. A m6sodik
kozgytil6st szabillyszeriien osszehivottnak kell tekinteni, ha a kdzgyiil6si meghiv6 az
Alapszabdlyban megh atdr ozott tartalmi elemeket tartaknazza.

8.17 A nem hat6rozatk6pes 6s v6ltozatlan napirenddel dsszehivott megism6telt k6zgyiil6s
eset6n legal6bb tiz napnak kell eltelrrie a megism6teltki>zgyii7fls osszehivdsa 6s a megism6telt k6zgytil6s
id6pontja kozott.

8.18 Ha a kozgyfl6s osszehivltsdra nem szabS.lyszeriien kertilt sor, hat5.rozathozatalra csak
valamennyi szavazdsra jogosult r6szv6nyes jelenl6t6ben akkor kertilhet sor, ha a r6szv6nyesek a

klzgyillls megtart6sa ellen nem tiltakoztak. A r6szv6nyesek a nem szabllyszeriien
Osszehivott, illetve megtartott kdzgyilllsen elfogadott hat6rozatot - legk6s6bb a kdzgyiil6s
napj6t6l sz6mitott harSr-rinc napon beliil - egyhangrl hatArozaftaT6rv6nyesnek ismerhetik el.

8.19 Ha a kozgytil6s valamely hatilrozat6nak 6rv6nyess6g6hez jogszablly alapj5;n az eryes
r6,szv6nyfajta, r6szv6nyosztfiy r6szv6nyeseinek kiilon hozz6\6rul6.sa is sziiks6ges, a

hozzdjilrulils megad6s6r6l a rlszv1nyfajta, r6szv6nyoszt6ly jelenl6v6 rdszvlnyesei a k6zgyril6s
hatarczatlnak meghozatala el6tt, rdszvlnyfajt6nk6nt, r6szv6nyoszt6lyonk6nt ktilon-kiil6n, az adoft
rlszv6nyfajtaba, r6snt6nyosztalyba tartoz6 r6szv6nyeik 6ltal megtestesitett szavazatok egyszer(i
tdbbs6g6vel hatdroznak.

8.20 R6szv6nyesi csoport valamely r6szv6nyes 6s a kovetkez6 szem6lyek b6rmelyike
egyiittesen: a) barmely a r€sntanyest kozvetve vagy kozvetleni.iLl u6rlr1,'rt6 szernily vagy szem6lyek, a
r6szvenyes Sltal kozvetleniil vaglr kdzvetve ir5nyitott szernlly vagy szem1lyek, vagy az el6z6ekben
meghatilrozott szem6ly vagy szem6lyek (ide6rfve ar6szv6nyest is) 6ltal egyediil vary kdzosen iranltott
szem6ly vary szem6lyek, ahol az loiarqtits fogalmSra a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s

versenykorl6tozAs frlallr:.ar6l sz6l6 1996. 6vi LVtr. t6rv6ny 23. ,$-nak rendelkez6sei ir6nyad6k; b)
b6rmely r6szv6nyes 6s a vele a Polgdri Tdrv6nyktinyw6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny 8.1.|1.; 6.51.4 6s 8.2

$-ai szerinti viszonyban 6Jl6 szem1ly vagy szem6lyek; c) b6rmely r6szv6nyes 6s a vele a t6kepiacr6l
sz6l6 2007. 6vi CXX. tdrv6ny 5. s (1)
bekezd6s6nek27.vagy 100. pontja szerinti viszonyban 6116 szem6ly vagy szem6lyek.

8.21. Minden r6szv6nyes koteles az igazgat6tan6csot t|jlkoztatni a r6szv6nyesi csoport
6sszet6tel6r6les arr6Lhogy 6 maga 6s a vele egy r6szv6nyesi csoporthoz tafioz-6 szern6ly vagy szem6lyek
tulajdonban tartj6k-e a Tdrsas6g r6szv6nyeinek meghatdrozott 7o-6t. A r6szv6nyesi csoport
osszet6tele bejelent6s6nek elmulaszt6sa vagy hiSnyos teljesit6se eset6n ar6szv6nyes illetve a r6szv6nyesi
csoport tagjatszavazatijogukat bejelent6si k6telezetts6gUk teljesit6s6ig nem gyakorolhatj6k.

8.22 A kdzgyiilEsen a szavazds szdrnit6glpes (g6pi) riton vagy a szavazatok manudlis
o ss ze s z d:rnl6l6s 6v al is to rt6nh et.

8.23 A k6zgyill6st az igazgat6tandcs 6ltal kijelolt szernllJr vezeti
elr:rok szem6ly6r6I a kilzgyill1snek nem kell hat6rozatot hoznia.

(levezet6 elnok). A levezet6
A levezet6 elnok hatirozza
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rneg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek sor6n jogosult a
hozz6sz6l6sok sorrendj6t meg6llapitani, a sz6t megadni 6s - amennyiben a r6snr6nyes ism6telt
felsz6lit6sra sem szakitja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem 6116 hozz6sz6l6sdt -
megvonni, a r6szv6nyes 6ltal tett hatdrozati javaslatot annak tartalmS.t nem 6rintve pontositani,
illetve a hatlrozati javaslatokr6l szavaz6st elrendelni 6s a hozott hat6rozatot kihirdetni.
Amennyiben a Tilrsasilg r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezetl.sre keriilnek, a
Budapesti Ert6kt6zsde Zlrtkdriien Miikdd6 R6szv6nyt6rsasdg k6pvisel6j6nek - amennyiben a
k6pvisel6 sz6t k6r - a levezet6 elnok kOteles a sz6t megadni.

8.24 Ha valamely hatlrozat kiilon nem rendelkezik a hat6lybal6p6s6nek id6pontj6r6l, tgy
az a levezet6 elnok dltali kihirdet6s6vel l6p hat6lyba.

8.25 A kdzgyiil6sr6l a Polg6ri Torv6nykcinyw6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6nyben meghat6rozott
tartalommal jegyz6kdnyvet kell k6sziteni, amelyet a levezet6 elnok 6s az eltala kijelolt
jegyz6kdnyvvezd6 it al6, illetve egy akdzgyiil1s 6ltal erre megv6lasztott r6szv6nyes hitelesit.

8.26 A kozgyiil6sen leadott szavazatokat a k6zgyill6s 6ltal megv6lasztott h6romtagri
szavazatszdlntld:J6 btzottsilg Osszesiti. A szavazatszdrnld/r6 bizotts6g megviilaszt6sa soren a
szav azatszdtml6l6 bizotts 69 feladatait a lev ezet6 elnok l6tja el.

8.27 A kozgyril6s egy alkalommat tegfeljebb harminc napra a leadott szavazatokegyszerfi t0bbs6g6vel
dOnthet a kilzgyiil1s feltiggesztlslr 61.

9. Kiinywizsgdl6

9.1, Ak6zgyifl6s q!konyvvizsgilati feladatok ell6t6sdra bejegyzeft kdnyvvizsg6l6tv6laszt. A
ko nyvvizs g 616 :f.jr av 6laszthat6.

9.2 A T6rsas6g konywizsgll6ja a 2018-as iizlett 6v lez6r6s6ig (2019. m6jus 31-ig) UNIKONTO
Sz6mvitelkutat6si Kft. (sz6khely: 1092Budapest, F6v6m t6r 8. III/317.; c6$egyz6ksz6m:01-09-
0731,67 ; ad6sz6ma 10491252-2-43; kamarai reglsztr 6ci6s sz.: 001724)

9.3 A kdnywizsgllatlrt szem6ly6ben felel6s: dr. Adorj6n Csaba (cime: 2083 Solymiir, Arok u.21/8.,
kamarai tagsigigazolvlny szdma: 001089, anyja szi.ilet6si neve: Kiss Erzs6bet)

9.4 Akonywizsg6l6 feladata,hogy gondoskodjon a sz6mvitelitorv6nyben meghat6rozottkony'wizsg6lat
elv6gz6s6r6l, 6s ennek sor6n mindenekel6tt annak meg6llapit6sar6l, hogy a T6rsas6g sz6mviteli
t0rv6ny szerinti besz6rnol6ja megfelel-e a jogszab6lyoknak, tov6bb6 megbizhat6 6s val6s k6pet
ad-e a T6rsas6g vagyoni 6s plnzngyihelyzetlr6l, mtikod6s6nek eredm6ny6r6l.

9.5 A konywizsg 616 a T6rsas6.g kdzgyiil6s6n kotele s r*szt venni. A sz6mviteli torv6ny szerinti
besz6mol6r6l a konywizsgdl6i v6lem6ny ismerbet6se n6lkiil 6rv6nyes dont6st a kozgytl6s nem
hozhat

A konyvvizsg6lo feladat6nak teljesit6se 6rdek6ben aTirsasi.g konyveibe betekinthet, az
Igazgat6tandcst6l 6s a Tdrsasdg munkavdllal6it6l felvil6gositdst k6rhet a T6rsas6,g
banksz6ml6ft, ngyf6lsz6rnl6it, konyvvezet6s6t, szerz6d6seit megvizsg6lhatja.

Azlgazgatot:inAcs kezdem6nyezlreti a konywizsgel6nak a tan6cs iil6s6n val6 meghallgatAsdt 6s a
konyvvizsg6l6 is k6rheti, hogy az 6ltala javasolt iigyet az Igazgat6tandcs t'izze
napirendj6re tovdbb6 azt is, hogy az lgazgat6tandcs i.il6s6n tandcskozdsi joggal r6szt
vehessen.

9.8 Ha a kony'wizsgal6 megSllapi\a, illetve egy6bk6nt tudomast szerez arr6\ hogy a gazdas{gi
t6rsasAg vagyon6nak jelent6s m6rt6kii csokken6se t6rhat6, illetve olyan t6nyt 6szlel,
amely a vezet6 tiszts6gvisel6k torv6nyben meghatlrozott felel6ss6g6t vonja maga utdn,

9.6

9.7
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koteles a k6zgyfil6s osszehivds6t k6rni. Ha a T5rsasdgk6zgyiT6s6t nem hi..j6k ossze, vary a
legf6bb szerv a jogszabalyok eltal megkivdnt dont6seket nernhozza meg/ a konywizsgdl6
koteles err6l a torv6nyess6gi feliigyeletet e[at6 clgbtu6sdgot 6rtesiteni.

9.9 A konywizsgil6 az ilyen tiszts6get betolt6 szem6lyekt6l altal6ban elv6rhat6 gondossdggal
koteles eljdrni. Kotelezetts6gei megszeg6s66rt aT6rsasignak okozott kar6rt apolg6ijog
5ltal5nos s zab a7y at szerint f elel.

9.10.{ konyvvizsg616 a r6szv6nytdrsas6g ijzlett iigyeir6l szerzett 6rtestil6seit iizleti titokk6nt
kdteles meg6nzri.

9.114 kdnyvvizsg6l6 fe1el6ss6g6re a konyvvizsgal6ra vonatkoz6 jogszabillyokbary illetve a
Polg6ri Torv6nykcinyvr6l sz6lo 2013. 6vi V. torv6nyben meghat6rozott felel6ss6gi szab6lyok
azt6nyad6k.

10. Igazgat6tanAcs

10.1 A Polgdri Torv6nykonyvfil sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny felhataLnaz6sa 6s jelen Alapszabilly
rendelkez6se alapjdn az Igazgat6s6g 6s felngyel6bizotts6g helyett egys6ges rr6nyitasi rendszert
megval6sit6 igazgat6tandcs miikridik, amely alapjdn az igazgat6tan6cs l6tja el az Igazgat6s6g 6s a
felngy el6bizottsdg tcirv6nyben meghatilr o zott feladatait

1.0.2 Azlgazgat6tan6cs tagSaittfav6laszthat6ak 6s visszahivhat6ak.

10.3 Igazgat6tanilcs az elnok6t 6s alelnok6t maga vllaszLla tagSai k6zil. Az igazgat6tandcs
Ko zgy id.l6s dltal me gvdlasztott ta$ai:

N6v: Korcsok Csaba
Anla sziilet6si neve: Kicsiny Julianna
Szi.ilet6si hely 6s id6: Salg6tar16n, 197 6.02.07

Lakcim: 3525, Miskolc, Laborfalvi R6za fi 2. F / 5.

Megviilasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2017 . ilprilis 19.
Megv 6laszt6s6nak tartama (lejdrta) : hatdrozatlan

N6v: Szab6 Zoltan S6ndor
Anyja sziilet6si neve: Schwarcz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger, 1975.04.11,.

Lakik: 3324Fels6t6rkdny, Tolgy u. 1.

Me gv 6laszt6s 6nak ke zd6 id 6p ontj a : 2 0 1 0. november 1 0.

Me gv 6laszt6s 6nak tartama (lej 6rta) : hatdn o zatlan

N6v: Csongr6di Ren6ta
Anla sztilet6si neve: Dobsa M6ria
Sziilet6si hely 6s id6: Budapest,1978.06.20.
Lakik: 1063 Budapesf Szinyei Merse P6lu.25.III/3.
Megv6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Megv6laszt6s6nak tartama (lej6rta) : hatilrozatlan

N6v: Csongrddi Krisztina '

Anyja szi.ilet6si neve: Dobsa M6ria
Sziilet6si hely 6s id6: Budapestl977.05.04
Lakik: 1053 Budapest Szinyei Merse u.25.III/3
Megv6laszt6siinak kezd6 id6pontja: 2017 . 6prllis 19.
Megviilasztiisiinak tartama (lej6rta): hatdrozatlan

N6v:Szab6 L6szl6
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Anyja sziilet6si neve: Schwarcz M6.rta
Szi.ilet6si hely 6s id6: Heves 1973.04.30.
Lakik: 1067 Budapest, Eotvos utca 31. V. em. 2.

Me gv 6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2017 . |prllis 19.
Megviilaszt6s6nak tartama (lej6rta) : hatirozatlan

10.4 Az igazgat6tan6cs Agyrendj6t maga hat6rozza lr:.eg 6s az igazgat6tan6csi tagok tobb mint
fel6nek igen szavazat6val fogadja el.

10.5 Az igazgat6tan6cs tagjai tdbbs6g6nek - a Polg6ri Tdrv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
trirv6nybe foglalt kiv6tellel - ftiggetlen szem6lynek kell lennie, az alapszabdly enn6l magasabb ar6nyt
is meg6llapithat. Ftiggetlennek min6siil az igazgat6tan6cs tagSa, ha r1szvlnyt6rsas6ggal az
igazgat6tanilcsi tags6g6n kiviil mds jogviszonyban nem 611.

10.6 Nem min6siil fiiggetlennek azigazgat6tan6cs tagja kiildndsen akkor, ha a) a r6szv6nyt6rsas6g
munkav6llal6ja vagy volt munkav6llal6ja, e jogviszonyiinak megsziin6s6t6l sz6mitolt dt 6vig; b) a
r6,szv6nyt6rsas6g vagy vezet6 tiszts6gvisel6i sz6rndna 6s jav6ra ellen6rt6k fej6ben szak6rt6i vagy m6s
megbtzdsi jogviszonyban tev6kenys6get folyta! c) a r6szv6nyt6rsasiig olyan r6szv6nyese/ aki kozvetve
vagy kdzvetleniil a leadhat6 szavazatoklegalilbb harminc sz6zal6k6t birtokolja vagy ilyen szem6lynek
ktizeli hozz|tartoz6ja vagy 6left6rsa; d) kdzeli hozz6tartoz6ja a r6szv6nyt6rsasdg valamely - nem
fiiggetlen - vezet6 tiszts6gvisel6j6nek vagy vezet6 6ll6si munkav6llal6j6nak; e) a r6szv6nytSrsas6g
eredm6nyes miikod6se eset6n igazgat6tanilcsi tagsilga alapjrin vagyoni juttat6sra jogosult vary az
igazgat6tanilcsi tags6g6rt j6r6 dijon kivfll bdrmilyen javadalmaz6sban r6szesiil a r6szv6nyt6rsas6gt6f
illetve a r6szvlnytitrsaslghoz kapcsolt v6llalkoz6st6l; f) a rdszvlnytdrsasdg nem ftiggetlen ta$6val egy
m6sik gazdasdgl tdrsasiigban olyan jogviszonyban 6ll, amely alapj6n a nem fiiggetlen tagnak
fuilnyitdsi, ellen6rz6si. joga van; g) a rdszv1nytdrsasdg fiiggeflen k6nyvvizsg6l6ja, vary a
konywvizsgdl6 alkalmazottla vagy parbrere e jogviszony megsziin6s6t6l szdnitott hiirom 6vig; h)
vezet6 tiszts6gvisel6 vagy vezet6 6ll6sr(u munkav6llal6 egy olyan gazdasilgi t6rsas6gban, amelynek
fi.iggetlen igazgat6tandcsi tagja egyben a nyilv6nos ftszv1nytilrsasdgvezet6 tiszts6gvisel6je.

10.7 Nem kell az igazgat6tan6cs tagjai tcibbs6g6nek fiiggetlen szem6lynek lennie, ha a nyilv6nosan
mrikcjd6 r6szv6nyt6rsasiig elismert vdllalatcsoporthoz tartoz6 ellen6rzcitt tilrsasilg.

10.8 Amennyiben T6rsas6g r6szv6nyei a Budapesn Erftkt6zsd6n bevezet6sre keri.iltek, az
Igazgat6tanlrcs az 6ves rendes kdzgyiil6sen a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6val egyiitt terjeszti
akdzgyiil6s el6 a felel6s t1rsas6gfuilnyitdsi jelent6st.

10.9 A jelent6sben az Igazgat6tan6cs dsszefoglalja a r6szv6nytftrsas6g 6ltal az el6z6 izleti 6vben
kovetett felel6s v6llalatiriinyitdsi gyakorlatot 6s nyilatkozik arr6l, hogy milyen elt6r6sekkel alkalnazta
a Budapesti Ert6kt6zsde Felel6s T6rsas6giriinyitrlsi Aj6nl6sait. A jelent6st a r1szv6nyt6rsas6g
honlapj6n kozz6 kell tenni.

10.10. A jelent6s elfogadiisdr 6I akozgyttl6s ktilon hat6roz.

10.11 A szabillyozcitt piacrd bevezete$ nyilv6nosan mfkod6 r1szv6nytdrsasdg a rlszv1nytilrsasdg
honlapj6n 6vente, az 6ves rendes kozgyiil1s cisszehiv6sdval egyidejtlleg kdzz|teszi az igazgat6tandcs
tagjainak nev6t valamint a tagoknak e min6s6g0kben nyrijtott valamennyi p6nzbeli 6s nem p6nzbeli
juttat6sokat tagonk6nt 6s a juttat6s jogcime szerint rlszletezve. A r6szv6nyt6rsasig biztositja az
adatoknak a honlapon val6 folyamatos el6r6s6t

10.12 Az lgazgat6tanilcs, mint a Tarsasilg igyvezetb szele, k6pviseli a T6rsasagot harmadik
szem6lyekkel szemben, bir6s6gok 6s m6s hat6sdgok el6tt (szervezeti k6pviselet).

10.13 Az lgazgat6tandcs hataskor6be tartozik rninden olyan ddnt6s, illetve int6zked6s, amely a
Polgdri Torv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny, vary az alapszabaTy valamely rendelkez{re alaplln
nem tartozik ak6zgy6l6sl<z5r6lagos hatdskor6be , vdgy m6s szerv, illetve szernlly hat6skor6be.
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1,0.1,4 A T6rsas6g kozgyll6se csak abban az esetben 6s olyan korben vonhatja el az

lgazgat6tan6csnak az igyvezet6s kor6be es6 hatdskor6t, amennyiben azt az Alapszabaly
vagy jogszab6ly lehet6v6 teszi.

10.15 Az lgazgat6tan6cs kialakitja 6s ir5nltja a Tarnsdg munkaszervezetlt, rneghatirozza a

Tarsnng gazd6kod6s6! gondoskodik az eredm6nyes gazd6kodasr6l A Tarsasdg munkav5llal6ival
szemben a mulkdltat6 jogok gyakorldsa azlgazgat6tandcs feladata. A munk6ltat6i jogokat - jelen
Alapszabaly felhatalmazdsa alapj6n - a vezet6 tiszts6gvisel6k koztiLl az igazgat6tandcs elnoke
gyakorolja. Az Igazgat6tandcs elnok6vel szembeni munk6ltat6i jogokat az igazgat6tan6cs
gyakorolja.

10.16 Azlgazgat6tan6cs ta$a ar6snr6nytarsas6gkozgyii6s6n tan6cskoz6sijoggalvesznek r6szt.

10.77 A r6szv6nytArsas6g sz6mviteli torv6ny szerinti beszdmol6jdnak 6s az ad6zoft eredm6ny
felhaszn5las6ra vonatkoz6 javaslatnak az el6te4eszt6se az lgazgat6hndcs feladata.

10.18 Az Igazgat6tan6cs az igyvezetlsr6l, a tArsasdg vagyoni helyzet6r6l 6s

i.izletpolitikdjAr6llegaT6bb 6vente eryszer akozgyhlls r6sz6re jelent6stk6szit.

10.19 Az lgazgat6tan6cs gondoskodik a r6szv6nyt6rsasAg iizleti kdnyveinek 6s

r6szv6nykonyv6nek szabaly szerii v ezet6s6r 6L

10.20 A Tarsas6g atapitas6nak, az Alapszabaly m6dosit6s6nak, a clgSegyz6kbebelegyzeft jogoknak,

t6nyeknek 6s adatoknak 6s ezek valtoz6sdnak, valamint torv6nyben el6irt mas adatoknak a c6gbnr6s6gi

bejelent6se a veze6 tis.zts6gvisel6k kdtelezetbs6ge.

10.21, Az Igazgat6bandcs a szdrnviteli torv6ny szerinti besz6mol6nak, 6s az Igazgat6tandcs
jelent6s6nek l6nyeges adatatt, valamint a kozgybT1s napirendjdn szerepl6 iigyekre vonatkoz6
el6terjeszt6sek osszefo glal6jdt, 6s a hatarozati javaslatokat, a kozgyiSl6st megel6z6en legal6bb 15

nappal hirdetrn6nyi riton nyilv5no ssAgr ahozza.

10.22 A vezet6 tiszts6gviset6k - ha a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny
mdsk6nt nem rendelkezik - kotelesek a r1szvlnyesek k6r6s6re a tlrsasdg iigyeir6l felvil6gosit6st
adni, azonbem a t6rsas6g iizleti konyveibe 6s irataiba val6 bebldnt6st nem koGlesek lehe6v6 tenrri. Ha a

felvil6gosit6sra vonatkoz6 k6relemnek nem tesznek elege! az 6rdekelt r6szv6nyes k6relm6re a

c6gbn6s6g torv6nyess6gi feliigyeleti elj6r6s keret6ben kotelezheti a gazdasilgi tdrsasdgot a

felvil6gosit6sra, illetve a betekint6s biztosltAsilra. A r6szv6nyesek e joggyakorl6s6nak
rendeltet6sszerfinek kell lennie, 6s nem s6rtheti a gazdas6gS tarsasdg m6ltanyos itzlett 6rdekeit,
illetve tizleti titkait

1023 Az Igazgat6tan6cs koGles nyolc napon beliil a szi.iLks6ges int6zked6sek megt6tele c6lj6b6l a
kozgyfiTlst dsszehivni, ha tudomas6ra jut, hogy a) a r6szv6nyt6rsas6g sajdt t6k6je a vesztes6g
kovetkezt6ben az alapt6ke k6tharmadara csokkent, vagy b) saj6t t6k6je a Polgiiri Tdrv6nykonyvr6l
sz6l6 2013. 6vi V. torv6nyben - a r6szv6nyt6rsasdg minirndlis alapt6k6jek6nt - meghat6rozott
osszeg ald csokkent, vagy c) a r1szvlnyt6rsasigot fizet6sk6ptelens6g fenyegeti, vagy
fizet6seit megszi.iLntette, 6s v agyona a 6rtoz6sokat nem fedezi.

10.24 A fenti esetekben a rlsnrlnyeseknek hat6roznihk ke17 az alapt6ke btztositilsar6l illetve
annak rn6dj6r6I, igy ki.ilonosen a r6szv6nyesek 6ltal tort6n6 befizetls el6ir6s6r6l, tlletve az

alapt6ke lesz6llitds6r61, toviibbd aT|rsasdgnak mds t6rsasdgg| tort6n6 6talakul6s6r6l, ezek
hidny6ban pe dig a T Ar s as 69 megsziintet6s6r6l.

70.25 Ha a kozgytST6st kdvet6 h6rom h6napon beliil a k6zgy076s osszehiv6s6ra okot ad6, 6s a
10.23 pontban meghatdrozott koriilm6ny v6ltozatlanul fenndll, az alapt6ke leszlllitAsa a Polg6ri
To rv6nykci nyv r 6l s z616 2013. 6v i V. tci rv6ny alaplln k6telez6
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10.26 Az Igazgat6tan6cs felel6s a jogszabalyon alapul6 6s a hat6s6gok r6sz6re tort6n6
bejelent6sek 6s adatszolgaltahsok, illetve a hat6sdgokkal fenn6ll6 taj6koztat6si kotelezetts6g
teljesit6s66rt.

10.27 Az lgazgat6tanilcs jogosult - a sajdt r6szv6ny rnegszerzls6vel, osztal6kel6leg
fizet6s6vel, valamint az aTapt6k6nek az alapt6k6n feliili vagyon terh6re sajdt hat6skorben tor6n6
felemel6s6vel kapcsolatban - kozbens6 m6rleg elfo gadilsara.

10.28 Azlgazgat6tanS.cs akozgyill6s el6zetes felhatalmaz6sa n6lkiil megszerezheti a Tdrsasdg
sajltiesnranyet,ha aresnt1nyek megszerz6s6re a TSrsasagot kdzvetleniiLl fenyeget6 srilyos kdrosodds
elkertiLl6se 6rdek6ben, vary a Tdrsas6got megillet6 kovetel6s kiegyenlit6s6t c6lz6 bir6s6gS eljaras
keret6ben keriiLl sor.

10.29 A T6rsas6g felel6s az6rt a k6r6tt, amelyet az Igazgat6tandcs e jogkor6ben eljdrva
harmadik szem6lynek okozott.

10.30 Az Igazgat6tanics tagjai a Tdrsas6g iigyvezet6slt az ilyen tiszts6get betolt6
szem6lyekt6l 6ltaldban elvdrhat6 gondossaggal - 6s ha a Polgdri Tcirv6nykcinyvr6l sz6l6 2013.6vi V.
tcirv6ny kiv6telt nem tesz - a Tatsasdg 6rdekeinek els6dlegess6ge alapj6n kdtelesek elldtrti. Az
Igazgat6tandcs tagjai a polgdri jog 6ltal6nos szab6lyai szerint felelnek aT6rsas6ggal szemben a
jogszab6lyok, az AIapszablly, akozgytil6si hatrirozatok illetve iigyvezet6si kdtelezetts6geik
felr6hat6 megszeg6s6vel a T6rsas6gnak okozott kdrok6rt. A Tdrsas6g fizet6sk6ptelens6g6vel
fenyeget6 helyzet bekovetkezt6t kovet6eru az Igazgabtan6cs iigyvezet6si feladatait a T5rsas6g
hitelez6i 6rdekeinek els6dlegess6ge alapjdn kdteles elldtrri. Kiildn tdrv6ny e k6vetelm6ny felr6hat6
megszegdse eset6re, -...ha a T6rsas6g fizet6sk6ptelenn6 v6It, el6irhatja az Igazgat6tanilcs
hitelez6kkel szembeni hely+6ll5si kotele zelB6g6L

10.31 Az Igazgat6tan6csi tagoknak a T6rsasdggal szembeni k6rt6rit6si felel6ss6ge a Polg6ri
Tcirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny kcizos ldrokozAsra vonatkoz6 szabalyai szerint
egyetemleges. FIa a kart a TSrsas5g Igazgat66n6csdnak hatArozab. okozta, mentesi.iLl a felel6ss6g al6l
azlgazgat6tan6csi tag, aki a ddnt6sben nem vett r6szlvagy ahatfuozatelfettszavazotL

10.32 A T6rsas6g jogutod n6lkiili megszfin6se lu6ln az IgazgatohnAcs tagjaival szembeni karEr(t6si
€6^yt a joger6s c6gbir6s6gS tdrl6st6l sz6rnitott egy 6ves jogveszt6 hat6rid6n beli.il azok a
r6szv6nyesek 6rv6nyesithetik, akik a T6rsasdg c1gbtu6sdgi torl6s6nek id6pontj6ban a Tdrsasdg
r6szv6nyesei voltak. Ha a r6szv6nyes felel6ss6ge a Tdrsasdg kotelezetbs6gei6rt a Tarsasdg
fennSlldsa alatt korldtozottvoll a r6snr6nyes a kdrt6rit6si ig6nyt aT6rsasdgmegszfn6sekor felosztott
vagyonb6l az 6t megillet6 r6sz ar6nyAban lrv6nyesitheti.

10.33 Az Igazgat6tan6cs tagSai a Tdrsasdg i.igyeir6l szerzett 6rtesi.iLl6seiket i.izleti titokk6nt
kotelesekmeg6rjzn

10.34 Jelen Alapszab{ly lehet6v6 teszi, hogy az Igazgat6tandcs tagjai olyan szem6lyek
legyenek, akik a T6isasdg6val azonos f6tev6kenys6getv6gz6 rnds gazdasdgitarsasdgban, illetve
szovetkezetb en v ezet6 tiszts6gvisel6i rnegbtzat6st ldtnak el.

10.35 Jelen Alapszabilly lehet6v6 teszi, hogy az lgazgat6tan5cs tagja 6s annak kozeli
hozz*tartoz6ja, valamint 6lett6rsa a saj6t nev6ben vagy javdra a Tarsas6,g f6tev6kenys6gi kor6be
tartoz6 ii gyleteke t kosson.

10.36 Az lgazgat6tan6cs tagja tarcas6gS r6szesed6st szerezhet a TarsasdglvaT azonos
f6tev6kenys6get folytat6 rnas gazd6kod6 szervezetben.
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I't. Audit Bizottslg

11.1 A T6rsas6g Kozgyfl6se 6ltal azlgazgat6tandcs fiiggetlen tagjai koziil megvillasztoLt tagjai:

N6v: Szab6 Zolt6n S5ndor
Anla sziilet6si neve: Schwarcz Mdrta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger, 1975.04.1'1,.

Lakik: 3324Fels6t6rkilny, Tdlgy u. 1.

Megv6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Megv 6lasztas6nak tartama (lej6rta) : hat6rozatlan

N6v: Csongr6di Ren6ta
Anyja sziilet6si neve: Dobsa M6ria
Sztilet6si hely 6s id6: Budapest,1978.06.20.
Lakik: 1063 Budapest Szinyei Merse P6la.25.III/3.
Megv6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Megviilasztds6nak tartama (lej6rta) : hat6rozatlan

N6v: Korcsok Csaba
Anyja sziilet6si neve: Kicsiny Julianna
Sziilet6si hely 6s id6: Salg6taqiln, 797 6.02.07

Lakcim:3525 Miskolc, Laborfalvi R6za ft2.F/5.
Me gv 6las ztas 6nak kezd6 id6pontj a : 2017 . 6pr ihs 19 .

Me gv 6las ztas 6nak tar tama (lej 6rta) : hat6r o zatlan

11,.2 Azauditbizo\peghat6skor6betartozik:

a) a sz6mviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6 v6lem6nyez6se;
b) javaslatt6tel a kdnl'wizsg6l6 szem6ly6re 6s dijazilsira;
c) a ktinywizsgill6val megkdtend6 szerz6d6s el6k6szit6se, 6s a T6rsas6g k6pviselet6ben tdrt6n6
al6hdsa;
d) a kdnywizsg6l6val szembeni szakmai kovetelm6nyek 6s osszef6rhetetlens6gi el6tr6sok 6rv6nyre
juttaLis6nak figyelemmel kis6r6se, a konywizsg6l6val val6 egyi.ittmiikod6ssel kapcsolatos teend6k
ell6t6sa, valamint - ,sziiks6g eset6n - az igazgat6tan6cs sz6mdra int6zked6sek megt6tel6re val6
javaslatt6tel;
e) a plnzngyibeszdmolilsi rendszer miikcid6s6nek 6rt6kel6se 6s javaslatt6tel a sziiks6ges int6zked6sek

megt6tel6re; valamint
f) az igazgat6tandcs munk6j6nak segit6se a plnzngyi beszdmol6si rendszer megfelel6 ellen6rz6se

6rdek6ben

L2. Clgiegyzlsi iog 6s annak gyakorlisa

1,2.1, ClgSegyzlsre cs4k a Tdrsasdg lgazgat6tandcsdnak tagSaijogosultak.

1,2.2 A Tdrsasiig c6.gSegyz6se rigy tort6nik, hogy a T6rsas6g el6irt, el6nyomott, vagy
nyomtatott nev6hez az IgazgatobnAcs elnoke vagy alelnoke on6ll6an, az elnokon 6s alelnokon kivtil
b5rmely m6s h6rom lgazgatahnacsi 69 egyiittes n6val6ir6s6t iqa a hiteles c6gal6fu6si
nyilatkozat6nak ilI. i.igyv6d 6ltal ellenjegyzett al6irds-mint6nak megfelel6en.

123 A c6gSegyz6s fenti szabllya alkalmazand6 a banksz6rnla feletti rendelkez6sre is.

13. A T6rsas6g hirdetm6nyei kozz6t6tel6nek m6dja

13.1, A Tarsas6g hirdetrn6nyeit 6s a kozgyill6s osszehiv6siira vonatkoz6 hirdetm6ny6nek szdveg6t -
a tcirv6nyben vagy t6zsdei szab6lyzatokban el6irtakon tril'- a T5rsasdg honlapj5n teszik6zz6
(www.plotinus.hu).
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13.2 Amennyiben kozz6t6telt is el6i4a, a T6rsas6.g

}TfffiT:Jff;jfi hros rapban kel kozz6tenni, "-"ry

1?.3 A k6zgyiil6si hat6rozatokat, valamint a T6rsas6g egy6b - 6s a Tpt. rendelkez6se
alapjln kozz6teend6 -,kozlem6nyeit azlgazgat6tarrdcs a Tptlbei meghatdrozotim6don 6s id6ben
koteles nyilvdnoss6gra hozni.

'1,4. A Tdrsas6g megszrin6se

74.7 A T6rsas6g jogut6ddal, vagy jogut6d n6lktil szfinhetmeg.

74'2 Jogut6ddal sz6nk meg a Tarsas6g a tarcas6g7 formav6lt5s, egyesiiLl6s, 6s sz6frral6s eset6n,
amely'e a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. kirv6ny etalakuhsra vonatkoz6 szabdlyait kell
alkalmazni.

14'3 Jogut6d n6lkiil sziinik meg a T6rsas6g, ha a) az Alapszabaly dltal meghatdrozott id6tartam
eltelg vagy mds megsziin6si felt6tel megval6_sult;b) a kozgytles elhatfurozzJa Tdrsas5g jogut6d
n6lkiili megsz(in6set;, c) a C6gbir6s6g a Ctv.-ben *ughutatozott okok rniatt megsziinteti; d)
jo gszab5-ly igy rendelkezik.

!4'4 A T6rsas6g jogut6dn6tkiili megsztin6se eset6n a megszfn6 Tdrsasdgot terhel6
kdtelezetts1g alapj6n fennmaradt kovetel6s t T6rsasdg megsziin6s6t6l sz6mitott 5 6ves
iogveszt6 hat6rid6n beliil 6rv6nyesithet6 a megsziin 6 Tersasdf volt r6szv6nyes6vel szemben.

't' ,r. Alkalmazan d6 jog

15 
1 A jelen Alapszabiiyban nem rendezett k6rd6sekben a Polgdri Torv6nykonyv 16l szol6 2013. 6vi

V. torv6ny 6s a hatiilyos magyar jog szabillyaitkell alkalmazni.

1.5.2 A ielen

Kelt Budapest, 2018. szeptember 17.

Sdndor a 'tx.17

Eljdr6 ilgyaid a 2006' 6ai V. ttjradny 51$ (3) bekezdise alapjrin igazolja, hogy a tdtesit6 okirat egys1ges
szerkezetbe foglalt szc)aege mzgfelel a hatdlyos tartaloinak.

Az egysdges szerkezetii okirat elkeszitdsdre okot adott: Tdrsasdg telephelyeinek megsziindse 6s a l6tesit6 okirat
e gy es, aldbbi rendelkezdseinek m6 dositdsa.

A fe.ntiek alapjin az AlapszabilV @6tt betilaet 6s aliluizdssql j aldbbi pontjai adltoztak: a) preambulum b)
1.4 pont torc)loe; c) 6.2.7 pont d) 6.2.2 pont e) 7.4 pont fl 7.6 pont; g) 7.9 pont; is s.a pont; i) i0.2 pont; j) 15.2

Szab6 Zoltiln S6ndor
Igazgat6tandcsi Tag

pontok. Az Alapszabdly egydb i tlanok maradtak,

-5;l'.1,i:ll*,*" YZEM:
P6ter

3t;062352z P|ter

i'x{ilit ,uflTol'rg:raeebook. iJuhaszpeter
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