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A t6rsas6g c6gneve 6s sz6khelYe

1,1. A t6rsas6g neve.

PLOTINUS HOLDING Nyilvdnosan Miikttd6 R6szv6nyt6rsas6g

'1.2. A c6g rdvid neve:

PLOTINUS HOLDING NYrt'

1.3. A t6rsasdg sz6khelYe

1021 BudaPest, Versec sor 9

'1..4 A T6rsasdg te'fePhelYei:

1093 Budapes! Gdnczy Pdl utca 2' pinceszint

1093 BudaPest, GdnczY P6lutca2/2'
1093 Budapes! Gonczy P6l utca 2' 3' emelet 7'

2. A tdrsas6g tev6kenYs6gi ktlre

2.1,At6isasdgtdv6kenysEgik6rea2008-asTEAORbesorol6sszerint:

A t6rsas6g f6 tev6kenYs6ge:

64.20' OB VagYonkezel6s (holding)

2.2 At6rsas6gegY6btev6kenYs€ge:

64.99' 08 M.n.s' egy1b plnzngyikozvetitEs
66.19'08 EgYeb P 1t6

68.10'08 Sajdt tul ad

63,2Q108 Salat tuUlaonri, b6relt ingal sa' tizemeltet6se

68.31'08 Ingatlantigyniiki tev6kenys€g

68.32' 08 Ingatlankezel6s
70. 1 0' 08 IJ zletv ezetils

7 0.2L' 08 P& kommunik6ci6
7 0.22' 08 UzleWiteli, e gy6b vezetdsi tan6cs ad6s

7 4.90' 08 M.n,s e szakilai, tudomdnyos' miiszaki tev6kenys6 g

81.1.0' 0B Epitrn6ny-iizemeltet6s

2,3 Tfusas6genged6lyhe z, nyi|vhntart6sba v6telhez, vagy szakk6pesit6shez kt'ti'tt tev6kenys€get

csakilyenenged6ly,vagyszakk6pesit6sbiltok6ban,illet6tegutyil,,ettturt6sbav6telmegttirt6nt6t
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3. T6rsasdg id6tartama, miikod6si form6ja 6s a formav6lt6shatiJyba l6p6se

3.1 Tdrsas6ghat6rozatlanid6tartamraalakult'

S.2T6tsas6gmrikod6siform6ja:nyilv6nost6szv6nyt6rsasd.g'

3.3 Tdrsas6g a PLOTINUS Vagyonkezel6 Korldtolt Felel6ss6gii' Ttusas6'g (Cg' 05-09-013338')

6talakul6s (rtj6,n l6trejdtt 6ltal6nos jogut6dj6nak a PLOTINU-S Vagyonkezel6 Z1ttkoriS'en Miikdd6

R6szv6nyt6rsas6gnak(Cg.05-10-000421)az6|ta|6nosjogut6dja.

3.4 A t6rsas6gi formav6lt6s a c6gbir6s6tgibeiegyz1s napj6n l6p hat6lyba

4. T6rsasdg alapt6k6je 6s r6szv6nyei

4.1.. TdrsasdgalaPt6k6je

4.7.1, 120.2g2.750 Ft, azaz sz6zharmincmilli6-ket t6sz6zkilencvenhdrom ezer-h6tsz6z6tven

forint, amely teljes eg6sz6ben p6nzbelihozz6i6rul6sb61 6ll'

4.1.2 A 'I'6rsasag alapt6k6je a jelen Alapszab6ly elfogadilsdt megel6z6en teljes eg6sz6ben

befizet6sre keri.ilt.

4.1.3 Amennyiben a T6rs as6g a k6s6bbiekben ujabb t6szv6nyeket bocs6t ki, azok

ellen6rt6k6t a vonatkoz6 kibocs 6t6sr6l sz6l6 dcint6sben meghat6rozott felt6telek szerint

kell T6rsasdg rendelke z6s6r e bocsdtani.

4.2 A r6szv6nyek sz6ma, n6v6rt6ke, tipusa, fajtdi

4.2.7. A r6szv€ny tags6gijogokat megtestesit6, n6vre sz6I6, n'6v6rt6kkel rendelkez6 forgalomk6pes

6rt6kpapir. A tdrsas6g alapt6k6je az al6bbiakb6l6ll:

(,,A,, sorozat) 26.7gg db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfait6ba 6s szavazatels6bbs6gi

i6s"venyos"t6lyba tattoz6 r6szv6ny, melyek mindegyike az Alapszab6ly 6'L'3 6s 6'1"4 pontjdban

meghatArozott m6don szavazatels6bbseglt (v6t6jogot) biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy

16 s zv 6nys or o zatb a tarto zik'

(,,8,, sorozaq 200 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfaitdba 6s osztal6kels6bbs6gi

i6s"venyos"t6lyba tartoz6 r6szv6ny, melyek mindegyike az alapszab6ly 6'2'7 pontj6ban

meghatZrozott m6don osztal6kels6bbs6gi jogrt biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy

r6szv6nys or o zatba tartozik.

(,,C,, sorozat) 494.2g6 db 250 Ft n6v6rt6kf n6vre sz6l6 torzsr6szv6nyb6l 6Il. Ezen r6szv6nyek

mindegyike egy r6s7v6ny sorozatba tartozik'

4.2.2 R6szv6nyes ek az alapitds 6s az azt kovet6 t6keemel6sek sor6n dtvenni v6llalt r6szv6nyeik

teljes kibocsdtdsi 6rt6k6nek megfetetO p6nzbeli 6s nem p6nzbeli hozziliarulasukat szolg6ltattdk a Tdtsas6g

reszere.

4.3 A r6szv6nyek el66llitds6nak m6dja:

4.2.1 A T6rsas6g valamennyi r6szv6ny6nek el66llitdsa dematerializ6lt m6don tortdnik'
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4.3.2 A Tdrsas6g a jogszablly alapjan csak a c6g(v6Itoz6s)bejegyz6s megtcirt6nte es az

alapt6ke teljes befiz"te"r", illeive siolg6ltatAsa utdn int6zkedhet a dematerializ6lt r6szv6ny

6rt6kpapirs z6.ml6n tort6n6 i6v6ir6sa ir6nt.

4.g.g A dematerializ6lt r6szv6ny elektronikus riton lEtrehozott, rogzitett, tov6bbitott 6s

nyilv6ntarto tt, az ert6kpapirokra vonatkoz6 kiilcin torv6nyben rneghat|rozott tartalmi kell6keit

azonosithat6 m6don tartalmaz6 adatosszess6 g, amelynek nincs sorsz6ma'

4.2.4 Demateriali zdlt r6szv6ny eset6n a r6szv6nyes nev6t, valamint az azonositilshoz sziks'ges

egy6b adatait az 6rt6kpapir-f orgalmaz6 dltal a r6szv6nyes iavira vezetett 6rt6kpapirsz6mla

tartalmazza.

4.g.5 Demateriali z6It r6szv6ny eset6n - az ellenke z6 bizonyitfrs6ig - azt a szem6lyt kell a r6szv€ny

tulaj donos6nak tekinteni, akinek 6tt6kp apirsz6ml616n a r 6szv 6nyt nyilv6ntartj6k'

5. R6szv6nyesi jogok 6s k0telezettsEgek

5.1 A r6szv6nyest e min6s6g6ben a torv6nyben meghatdrozott, a r6.szv6ny dltal megtestesitett

tags6gi 6s vagyoni jogok illetik meg. Tilos a i6szv6nyesi jogok gyakorl6sdval osszefiigg6sben az

azonos r€szv€nysor ozatba tartoz6 r6szv6nyekkel rendelkez6 r6szv6nyesek kozcjtti bdrmif6le

h6tr6nyos kiilonbs6 gt6tel.

S.Z A r6szv6ny - a jelen alapszabitlyba foglaltak betartdsa mellett - szabadon dtruhdzhat6' A

dematerializ 6lt r6szv6ny 6truh6z6sa az 6rt6kpapirsz6ml6n tort6n6 terhel6s, illetve j6v6fu6s r6-t16n

tdrt6nik

5.3 A Tdrsas6g iemateriali zilt, n6vre sz6l6 rlszv'Snyeihez kapcsol6d6 ' a r6szv6nyest a

kozgyfl6sen megiiet6 szavazatijogr6l az Alapszab6ly 6. pontja rendelkezik.

5.4 A r6szv6nyest a T6rsas6gn szabllyok szerint feloszthat6

dltal a szdmviteli torv6ny szerinti 6sdnal egyidejfleg hozott hat

felosztani rendelt eredm6ny6b6l a 6k6re jut6, ar6nyos h6nyada

meg. Amennyiben a k6zgy(116s osztal6k vagy osztal6kel6leg, illetve az igazgat6tanfrcs

osztal6kel6leg kifizet6s6r6l dont, az oszta!6k- illetve osztal6kel6leg fizet6s kezd6 id6pontl6t az

igazgat6tan1is hat6rozza rnegrigy, hogy az erre vonatkoz6 kozlem6ny megjelen6se 6s az osztallk-

iit"w1 osztal6kel6l eg fizet6skezd6 napja kozott legal6bb 10 munkanapnak kell eltelnie'

5.5 Osztal6kra illetve osztal6kel6lege az a r6szv6nyes jogosulf alcr az igazgat6tan5cs,6ltal

meghat6rozot 6s az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6sre vonatkoz6 kozlem6nyben meghirdetett

forJul6napon lefolytatott tulajdonosi megfeleltet6s alapj6n a r6szv6nykonyvben szerepel'

5.6 Amennyiben a T6rsas6 g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6 zsdlre bevezet6sre keriilnek, az

osztal6k v6gleges m6rt6k6t legk6s6bb a Budapesti Ert6kt6zsde Z|rtkoriS,en Mtikdd6

R6szv6nyt6rsas6g Szabillyzata a bevezet6si 6s forgalombantart6si szab6lyokr6l szerinti Ex-

kupon Nap elOti k6t T6zsdenappal (amirit az a "szabillyzat a bevezet6si 6s forgalombantart6si

s"iAatyoUiOI" cimii szab1lyzatban^meghatdroz6sra keri.ilt) kell nyilvdnoss6gra hozni. Az Ex-kupon

Nap llgkor6bban a kupon m6rt6k6t meg6llapit6 kozgytil6st vagy igazgat6tan6csi ul6st kovet5

harmadik T6zsdenaP lehet.

5.7 A Tarsasdg igazgat6tantcsa (illetve megbizottja) a n6vre sz6l6 r6szv6nyekkel rendelkez6

r6szv6nyesekr6l 6s r6"szv?nyesi meghatalm azottakr6l r6szv6ny-fajt6nk6nt r6szv6nykonyvet vezet,

amelyben nyilv6ntartj a a 
-r,6szv6nyes, 

r6szv6nyesi meghatalmazott nev6t (c6gnev6t), lakcim6t

(sz6khely6t1, a reszienyes tulajdondLban l6v6 r6szv6nyek sorozat6t, sz6m6t, n6v6rt6k6t' a

,esr*reny", tulajdoni h6nyadat 6s a bejegyz6s id6pontjdt' Amennyiben a r6szv6nyes r6szv6nyesi

csoport (meghataroz as6t ldsd a 8.20 pon1dbanj lrLgsa, igst a r6szv6nykonyv tartalmazza " tut"":ll"^tl

o
tr

csoport tajjainak nev6t (c6gnev6t), lakcim6t (szekhely6t), a r6szv6nyesi csopor osszesen
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tulajdonban tartott r6szv6nyek sorozat{t, sz6m6t, n6v6rt6k6t, a r6szv6nyesi csoport teljes tulajdoni
hdnyad6t 6s a r6szv6nyesi csopor t bEegy z6s6nek id5pontj6t.

5.8 Nem jegyezhet6 be a r6szv6nykonyvbe az, aki igy rendelkezett, valarnint az, aki a

r6szv6nydt tdrv6nynek vagy az alapszab6lynak a r6szv6ny 6truh6.z6sdra vonatkoz6 szab6lyait s6rt6
m6don szerezte rneg.

5.9 A n6vre sz6l6 rdszv6ny dtruh6z6sa a T6rsas6ggal szemben csak akkor hat6lyos, 6s a
r6szv6nyes aTArsas|ggal szemben r6szv6nyesi jogait csak akkor gyakorolhatla, ha a resm1nyer;t

- tehdt a r€szvlny megszerz6jd - a rlsnr1nykony.vbe bejegyezt6k. Az igazgat6ban6cs koteles a

r6szv6nykonyvb6l halad6ktalanul tor6lni (tdroltetni) azt a r6szv6nyest, aki igy rendelkezett, illetve,
aki a r6szvenyeket a jogszab6lyokkal vagy az alapszablllyal ellent6tes m6don szerezte. A t6rolt
adatoknak megdllapithat6knak kell maradniuk. A r6szv6nyes a rlszv6nyk6ny-vbe betekinthet, 6s

annak rd vonatkoz6 r6sz6r6l az igazgat6tan6cst6l (illetue annak megbizottl6t6l) m6solatot ig6nyelhet,
amelyet a rlszv1nykonyv vezet6je ot napon behil teljesiteni koteles. Flarmadik szem6ly a
r6szv6nyk6nyvbe betekinthet.

5.10 A r6szv6nyes jogosult ak6zgyill6sen r6szt venni a Polgdri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi
V. tcirv6ny 6s a jelen alapszabillyban megszabott keretek kozott felvildgosit6st k6rni, valamint
6szrev6telt 6s inditvdnyt tenni, szavazatijoggal rendelkez5 r6.szv6ny birtokdban pedig szavazni.

5.114 kdzgyiil6s napirendj6re ti1zoft tigyre vonatkoz6an az igazgat6tan6cs kdteles minden
r6szv6nyesnek a kdzgyiil6s napja el6tt legal6bb nyolc nappal benyrijtott ir6sbeli k6relm6re a

sziiks6ges felvil6gosit6st - a napirendi pont tdrgyal6sa sordn - a Kozgyillls napja el6tt 3
nappal megadni. Az igazgat6tan6cs csak akkor tagadhatja meg a felvildgositdst, ha
6lldspontja szeriXrt az a reszvenytdrsas6g iizleti titk6t s6rten6. Ebben az esetben is kotelez6 a

felvil6gosit6s megad6sa , ha arra a kdzgyill6s hatArozata kotelezi az igazgat6tan6csot. Az ijzlet:l
titkot nem tartalrnaz6 felvil6gositds megad6sa nem korl6tozhat6. A r6szv6nyes a T6rsas6g
iizleti konyveibe, illetve egy6b iizleti irataiba azonban nem tekinthet be.

5.72Azok a r6.szv6nyesek, akik a szavazatok legal6bb egy sz6zal6k6val rendelkeznek, - az ok
megjel6l6s6vel - ir6sban k6rhetik az igazgat6tandcst6l, hogy valamely k6rd6st tiizzon a

kdzgyill6s napirendj6re. A r6szv6nyesek ezen jogukat a kozgyiil6s dsszehivirsfn6l sz6l6
hirdetm6ny megjelen6s6t6l sz6imritoft nyolc napon beliil gyakorolhatj6k. A szavazatok legal6bb
egy szdzalQkdval rendelkez6 r6szv6nyesek ir6sban, a kozgyill6s osszehiv6s6r6l sz6l6
hirdetm6ny megjelen6s6t6l sz6mitott nyolc napon beli.iLl, a napirendi pontokkal dsszefiigg6sben
hatlr o zatl' javaslatot is el6terjeszthetnek.

6. Egyesr6szv6nyfajt6kravonatkoz6egyedirendelkez6sek

6.7

6.1..1. A r6szv6ny a n6v6rt6k6t6l fugg6 m6rt6kii szavazati jogot testesit meg, kiv6ve, ha e tdrv6ny
vary a torv6ny alapj6n a {6szv6nyt6rsas6g alapszabilya a szavazatrjogot a r6szv6nyek meghat6rozott
csoportjdra kiz6rja vary karl|tozza. Azonos n6v6rt6kii r6szv6nyek azonos szavazati jogot
biztositanak.

6.7.2 A t6rsas6g torzsr6szvlnyei a r6szvdny n6v6rt6k6t6l fngg6 m6rt6kii szavazatt jogot testesitenek
meg. Ennek megfelel6en a t6rsas6g minden 250 Ft n6v6rt6kii torzsr6szv6nye:7 szavazatra jogosit.



6

6.L.4 A r6szv6nytarsas6g 6ltal kibocs5tott els6bbs6gi r6szv6nyekkel biztositolt szavazatels6bbs6gi
jog (v6t6jogot) akozgyil6s hat6skor6be taftoz6 valamennyi dont6shozatalra vonatkozik.

6.1,.5 Az osztal6kels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny a r6szv6nyt6rsasdg kdzgyiil6s6n - az esetlegesen

jogszabdiyban illetve Alapszabllyban meghatdrozott kiv6telekkel - nem jogositja a mindenkori
tulajdonos5t szav az6sr a.

6.2 R6szv6nyekhezkapcsol6d6osztal6k

6.2.L A tdrsas6g osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit6 r6szv6nyfajt6ba 6s r6szv6nyosztliyba tafioz6
r6szv6nyei a r6szv6ny tulajdonosdnak az egy6b r6szv6nyekt6l (tdrzsr6szv6ny 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6ny) elt6r6 m6rt6kii osztal6kra jogositj6k akk6nt, hogy amennyiben a
rdszv6nyt6rsas6g IFRS-ek szerinti konszoliddlt ad6zott eredm6nye pozitl, ngy az

osztal6kels6bbs6gi r6szv6nyek osszess6g6re jut6 osztal6k m6rt6ke a

r6szv6nyt6tsas6g konszoliddlt, IFRS-ek szerinti ad6zott eredm6ny6nek 20%-a, azaz rrrinden
egyes osztal6kels6bbs6gir6.szv6ny a konszolid6lt ad6zott eredm6ny 0,1%-rajogosit. Ezen feliil
a kdzgy:i.lls dltal 6vente meghat6rozott osztal6kalapb6l tov6bbi osztal6kra is jogosult az

osztal6kels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny mindenkori tulajdonosa a tdrzsr6szv6nyek 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6nyek fi6n jtu6 osztal6kkal egyenl6 ar6nyban 6s m6don a jelen

Alap s zab Slyb an me gh a t 6r o z o ft . ko rldto z ds o k k al.

6.2.2 Amennyiben valamelyik 6vben az osztallkels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek ut6n bdrmely
okb6l nem keri.il sor az osztal6k kifizet6s6re, a kcivetkez6 6vben mds r6szv6nyfajt6ba, illetve
r6szv6nyoszt6lyba tartoz6 r6szv6nyekre a r6szv6nyt6rsasdg csak akkor fizethet osztal6kot, ha

az osztallkels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek wtdn j6ro elmaradt osztal6k marad6ktalanul
kifizet6sre kerQlt. Ilyen esetben a Kdzgyiil6s vagy azlgazgat6tan6cs meg6llapitja az adott 6vre
j6r6 osztal6kot, amely - ha tdbb 6ven 6t nem t6rt6nik kifizet6s - kumul6l6dik. Mindaddig,
amig a tetjes igy felgyiilemlett osztal6kot a T6rsas6g ki nem fizett az osztal6kels6bbs6gi
r6szv6nyeseknek, m6s r6szv6nyekre nem fizethet ki osztal6kot.

7. Az alapt6ke felemelese 6s lesz6llit5sa

7.7 Az alapt6ke felernel6s6nek m6djai:

a) ij r6szv6nyek nyilvdnos vagy zdrtkdril forgalomba hozatala
b) az alapt6k6n feliili vagyon terh6re tort6n6 alapt6ke-emel6s
c) dolgoz6i r6szv6ny forgalombahozatal
d) 6tv6ltoztathat6 kotv6ny nyilvdinos vagy zdrtkorii, forgalomba hozatala (felt6teles

alapt6ke-emel6s)

7.2 Az alapt6ke-eme16s tipusai 6s m6djai egyidejiileg is elhat6rozhat6k 6s v6grehajthat6k.

7.9 Uj reszv6nyek nyilv6nos forgalomba hozaa.l6val torEn6 alapt6keemel6srektzar6lagplnzbeh
hozzdjlrul6s ellen6ben kerillhet sor. 

,

7 .4 Az alapt6ke felemel6s 616l az Igazgat6tan6cs el6terjes zt6se alapjdn a kozgyiil6s hataroz. A
kdzgy676s hatlrozatAra abban az esetben nincs sziiks6.g, ha az alapt6ke felemel6se a kozgy6l6s
Itatlrozatilba fogtalt felhatalmaz6s alapj6nlgazgat6tandcsi jogkorben tort6nik.



7.6 Az Igazgat6tan6cs sajdt hataskorben jogosult bdrrnely tipusri, 6s b6rrnely m6don tort6n6

alapt6ke-emel6sre.

7.7 Az Igazgat6tan6csi hat6skorben t6rt6n6 alapt6ke-emel6s eset6ben az Alapszabaly

m6dositas6r a azlgazgat6tandcs koteles 6s jogosult.

7.g Tekintettel arra, hogy a T6rsas6g elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott

forgalomba, a kozgytit6snJi az alapt6ke felemel6s6re, vagy az alapt6ke felemel6s6re

vonatkoz6 hat6skor i"J,it"g"r dtenged6s6re ir6nyul6 hat6rozata 6rv6nyess6g6hez az is sziiLks6ges,

hogy az egyes r6szv6nysorJzatok kozgytl6sen je1enl6v6 r6szv6nyesei, az alapt6ke felemel6s6hez,

vagy az urru ,ro.,utk oz6 felhatalrnazils rnegadilsfihoz, r6szv6nysorozatonk6nt legalabb

e gy s zerii szotlbbslggel, ki,iLlon hatarozatukkal is hozzdlj6injdjanak.

7.g Az Igazgat6tan6cs az iltala elrendelt alapt6ke-ernel6sr6l sz6I6 hatArozat6t koteles aT6rsas6g

horrlapj6n ko"reteoni. Az Igazgat6tan6cs 6Jtd - felhata\nazfus alapi6n - elrendelt alapt6ke-emel6s

eset6n ahatilrozat ervenyessegehez az is sziiLks6ges, hogy az egyes r6szv6nysorozatok r6szv6nyesei

hozz6j6ruljanak az alaptOke felernel6s6hez. A hozz6j6rul6st megadottnak kell tekinteni,

arnennyibe n a kozz6.t6teIt6l szdrnltott 15 napon belil az egyes r6szv6nysorozatok r6szv6nyeseinek

tobb rnint SO%-a irdsban (posta riton a T6rsas6g sz6khely6re megkiildve) nem jelenti be az

Igazgat6tantrcs r 6sz6.t e, ho gy az alapt6ke-ernel6shez nern j 6ru I ho zz6'

7 .10 Arneruryibe n az alapt6ke felemel6s6re p6nzbeli lnozz6i6niL6s ellen6ben kerilLl sor, a T 6rsas(tg

r6szv6nyeseit - els6 helyen a forgalombahozottr6szv6nyekkel azonos r6szv6nysorozatbatattoz6

r6szv6nnyel rendelkez6 rdszvlnyesekef majd az 6tv6ltoztathat6,6s veliik egy sorban aiegyz6si

jogot biziosit6 kotv6nyek tulajdonosait - ebben a sorrendben - iegyz6si els6bbs6g, illetve
'"itkorl 

alapt6ke-ernpi6s eset6n a r6szv6nyek 6tv6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog illeti meg, amely

az Alapszabalyban 6rv6nyesen nern zdrhat6 ki, 6s nem korldtozhat6. Ezen kortihn6nyr6l az

Igazgatos6,gEln6ke igazoldst ad ki'

7.17 A Tdrsasdg lgazgat6tandcsa a T6rsasdg hordapj6n kdzz6teend6 hirdetndny ritj6n, el6zetesen

koteles taj6koztatni i t1szuenyeseket - ide6rtve az ewAltoztathat6 6s a jegyzlsi jogot biztosit6

kow6ny& tulajdonosait is - a jegyz6si elscibbs|gi iog, illetve a rdszv6nyek 6tv6tel6re

vonatkoz6 els6bbs6gi jog lehetOiegerOl, 6s gyakorldsdnak rn6di6t6l, igy a r6szv6nyek

n6v6rt6k6r6l; illetve kibocsdtdsi 6rt6k6r6l, valamint e jog 6rv6nyesit6s6re nyitva 61f6, 15 naPos

id6szak kezd6 6s z616 napjdr6l. A hirdehn6nyben azlgazgat6tan6cs koteles kozolni az alapt6ke-

emel6s nagys6g6t, a kibocsdtand6 ij r6szv6nyek szin6t, n6v6rt6k6! sotozatAt, 6s a r6szvlnyekhez

fiz6d,6 jogokai 6s kotelezetts6geket, tovdbb6, a r6szv6nyek kibocs6tasi 6rt6k6t 6s az ellen6rt6k

megfizet6s6nek m6dj6! valarnint felt6teleit.

712 A r6szv6nyes erre ir6nyul6, 6s elektronikus lev6lben kozolt k6r6se eset6n, a iegyzlsi
els6bbs6gi jog gyakorlasdnat felt6teleir6i az lgazgat6tandcs elektronikus lev6lben is

taj6koztatastad.

7.13 A torv6nyi jegyz6si els6bbs6gi jogukkal az arra jogosultak a T6tsas6g

Igazgat6tan6cs(thoz "ryuiutott 
ir6sbeli nyila <ozatukban 6lhebrek, amely akkor tekintend6

tl"uialy"r.rtinek, ha u", u"Igazgat6tandcsl'toz a megadott 15 napos id6tartamon beliil be6rkezk,6s

megfelel a hirdehr-renyben el6irt felt6teleknek.

7.1.4 A jogosult az irilsbeli nyilatkozatdban arr6l nyilatkozik, hogy az rij r6szv6nyek

6tu6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog6val kivdn-e 61rri, vagy nem; 6s amennyiben els6bbs6gi jogdval 6lni

kiv6n, az 6rtesit6sben megjelolt felt6teiekkel h6ny rlszv1ny 6tv6tel6re vallal kotelezetts6get.

7.75 Amennyiben a jogosultak ir6sbeli nyilatkozata alapjdn, az itvenri vdllalt r6szv6nyek

sz(rnameghaladja a tervezett alapt6ke-emel6s sordn forgalomba hozand6 ijr6szv6nyeksz6tn6t, az

iri r6szv6nvek 6tv6tel6re - r1szised6siik afinyilban - el6szor az els6bbs6gi jogukkai 6lrri kiv6n6

,er e,.y.rlk, majd az ttrvlltoztathat6 6s a jegyz6srjogot biztosit6 kow6nyek tulajdonosai - ebben a
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sorrendb eset6n - teh6t ha az bsszeg egy ttszvlny n6v6rt6k6t nem teszi ki

- a r€sz r.y"k ;;;'igu"^rt t'tliit"ii'tttt""aieuen' 6s a jogosultsdg

torw6nYi losztani'

7i.6 Fraa #,:Wz#lt*:T#iffiT:'J'"ili?":ffi;l%
azt nem a me

nemkiv6n6lrri'

7 .1g Az alapt6ke lesziililAsinak akozgytJlshatirozata alapj6n van helye'

7.20 A potg6ri torver$ktiryw 16l szol6 2013' 6vi V' torv6nyben meghatiltozott esetekben az

aiaP t6ke leszilllit6sa kotelez 6'

fellebbez6snek nincs helye'

alkarmazhatok' 
hoie"vz6s6t kovet6 15 napon bel..l 

" 'az
7.2g Az alapt6ke . trc",fll) 

l2:f:"r,utrv6nyes 6rt6kpapir ")a'nlu-ut"etoj6t 
a

lgazgat6tandcs 6rtesiti a kozP

r6szv6nYes 'e""e"Yt"fajdon6ban 
6l'

7.24 A r6szv6nyesnek .az ,1l7Vtike 
t:'1"-1"^''OT izet[st teljesiteni 'v'agy 

a reszv6nyere

vonatkoz6 nalrutitos befizet6st'elengedni .rut ur"-utup t(5ke-resz6rlitas cegbejegyzose uran

Iehet.

7.25 Azlgazgat6tan6cs
jogosult.

a jogszab6lybanmeghatarozottesetekbenkozbens6m6rlegelrtogadds6ta
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8. Kozgy6l6s

Ak6zgyfil6s a T6rsas6g legf6bb szerve, amely a r6szv6nyesek osszess6g6b6l6ll'

8.2 A kozgytl1s osszehivasa az igazgatotan6cs feladata. A kdzgyill6st az igazgat6tandcs sziiks6g

szerint, de evente legal6bb eyszer (?vei rendes kdzgyiil6s) hivja ossze. A Tdrsasdg 6ves rendes

k6zgyfrtl6s6t olyan id6pontban kell osszehivni, hogy a Tarsasdg 6ves besz6moloja tdrv6nyes

hatarid6ben elfo gadhat6 legyen.

8.3 Amennyiben a Tarcas6g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre keriilnek, a

kozgy(rl6sre az igazgat6taiilcs koteles a Budapesti Ert6kt6zsde Zirtkoriien Miikdd6

R6szv6nyt6rsas6g k6pvisel6j6t meghivni.

8.4 Amennyiben a Tarsasilg r6szv6nyei szabillyozofti piacra bevezet6sre keriilnek, a T6rsasdg

honlapj6n 6vente, az 6ves rendes kdzgyill6s osszehiv6s6val egyidejiileg kdzz€teszi az

igazg-at6tan6cs tagjainak nev6! valamint a tagoknak e min6s6giikben nyrijtott valamennyi p6nzbeli 6s

nem p6nzbeli juttat6sokat tagonk6nt 6s a juttat6s jogcime szerint r6.szletezve. A Tdrsas6g

biztositla az adatoknak a honlapj6n val6 folyamatos el6r6s6t.

8.5 A kozgy(il6s kiz6r6lagos hatdsk6r6be tartozik:

4 dont6s az alapszabilly meg6llapitdsdr6l 6s m6dosit6s6r6l (u" alapszablly szerinti

kiv6telekkel);
b) dont6s a T6rsas6g miikod6si form6j6nak megvdltoztat6s6r6l;
c) a T6rsas6g 6talakulds6nak 6s jogut6d n6lkrili megsziin6s6nek elhat6rozasa;

O az igazgat6tarr4cs tagjainak, tov6bb6 a konyvvizsgdl6nak a megv6las zt6.sa, visszahiv6sa 6s

dij az 6suk rne g6llapit6s a ;

a szdmviteti torvZny szerinti besz6mol6 j6v6hagylsa, ide6rtve az ad6zolt eredm6ny

felhasznillilsdra vonatkoz6 d6nt6st is;

d ont6s o sztal6kel6 le g fizetds 61 6l (az alap s zab 6ly s zerinti kiv6telekkel) ;

dont6s a nyomdai riton el66llitott r6szv6ny dematerializ6lt t6szv6nny6 tort6n5

6talakit6s616l;
az egyes r6szv6ny-so rozatokhoz ffz6d6 jogok megv 6ltoztat6sa, illetve az egyes r6szv6ny-

fait{k, oszt6lyok iltalakitdsa (amennyiben tobb r6szv6ny-sorozat, fajta 6s/vagy osztdly

kertil kibocsdt6sra);
i) ddnt6s - ha a Polgari Tdrvdnykcinyvr6l sz6l6 2O'I3.6vi V. tcjrv6ny m6sk6nt nem rendelkezik -

az 6tyilltoztathat6 vagy jegyzlsi jogot biztosit6 k6w6ny kibocs6t6s6r6l;

j) dont6s az alapt6ke felemel6s6r 6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);
t l d6nt6s - ha a Polg6ri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny m6sk6nt nem

rendelkezik - az alapt6ke lesz6llit6s6,r6l; dont6s a jegyzlsi els6bbs6gi jog

korl6toz6sdr6l, illetve kiz6r6s6r6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);

l) nem kotelez6 dont6s a vezet6 tiszts6gvisel6k, valamint vezet6 6ll6'si munkav6llal6k
hosszri t6vi dijaz6s6nak 6s osztdnz6si rendszer6nek ir6nyelveir6l, keret6r6l;

m) az audit bizotts6g lagjainak megv6laszt6sa;
n) a T6rsas69 rlszv€nyeio& gndupesti Ert6kt6zsd6re tdrt6n6 bevezet6s6t kovet6en a szdmviteli

torv6ny szerinti besz6mol6val egyritt el6terjesztett felel6s tArsasilgp6nyitasi jelent6s 6ves

rendes kozgyiil6sen tort6n6 elfogad6sa,
o) dont6s minden olyan k6rd6sberu amit a mindenkori jogszabalyokvagy az alapszabaTy akozgyrills

kiz6r 6lago s hat6skor6be utalnak.

8.6 A kozgyill1s hat6rozatait a Polgdri Torv6nykcinyvr6l sz6lo 2013. 6vi V. tcirv6nyben, a jelen

ulupstiialybun es - amennyiben a T6rsas6g

r6szv6nyei a Budapes ti Ert6.kt6zsd6re bevezet6sre keriilnek - a Budapesti Ert6kt6zsde

Z6rtkoriien Miikod6 R6szv6nyt6rsasdg Szab6lyzata a bevezet6si 6s forgalombantartdsi

szab6lyokr6l cimii szab6lyzat66an meghat6rozot tobbs6ggel hozza, azzal, hogy - a jelen

alapszab1ly elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban - az igazgat6tan6csi tagok megv6laszt6sa,

fl
o)
dl

h)
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visszahivdsa 6s dijaz6.suk meg6llapitdsa eset6n ahat6rozat elfogadds6hoz a leadott szavazatok
tdbb mint h6romnegyedes tobbs6ge sztiks6ges. Szavazategyenlcis6g eset6n a javaslat
elutasitottnak tekintend6. A Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l szolo 2013. 6vi V. torv6ny 3.7775-6val
Osszhangban a T6rsas6gkozgyiil1se koteles az 6ves rendes kozgyiills napirendj6re tiizni
az igazgat6tan6csi tagok el6z6 ij.zleti 6vben vlgzett munk6j6nak 6rt6kel6s6t 6s koteles

hat6rozni a r6sziikre megadhat6 felmentv6ny targydhan. A felmentv6ny megad6sdval a
kdzgyiil6s igazolja, hogy az igazgat6tan6cs tagjai az 6rt6kelt id5szakban munk6jukat a

T6rsas6g 6rdekeinek els6dlegess6g6t szem el6tt tartva v6gezt6k.

Szavazati jogukat a r6szvlnyesek a kozgyfl6sen szem6lyesen vagy meghatalrnazoLljuk fg6'n
gyakorolhatj6k. Nem lehet meghatalmazott az igazgat6tan6cs taga, a c6gvezet6, a

kdnyvvizsgdl6 valamint a T6rsas6g vezet6 dll6sri munkav6llal6i, kiv6ve, ha e szem6lyek
(kiv6ve a kOnyvvizsg6l6) meghatalmazottk6nt minden egyes hatlrozati javaslatra
egy6rtelmii, a meghatalmaz6 r6szv6nyes 6ltal . adott ir6sbeli szavaztsi utasitdssal
rendelkeznek. A meghatalmaz6.st kdzokiratba vagy teljes bizonyit6 erejil mag6nokiratba
kell foglalni.

Ak1zgyill6s azigazgat6tan6cs dont6se alapj6n a Tiirsas6g sz6khely6re vagy aft6l elt6r6 helyre is
osszehivhat6.

8.9 A kozgyfl6st, annak kezd6napj6t (logszab6ly elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban) legaldbb harminc
nappal megel6z6en, a T6rsas6g honlapj6n, illetve a 13.1 pontban rrreghat6rozoft kozz6t6teli
helyeken (a tov6bbiakban egyiitt: kozzltdteh helyek) kozzltett hirdetm6ny ritj6n kelldsszehivni.
A k1zz6t6teli helyeken tort6n6 kdzz6t6tel mellett azokat a r6szv6nyeseket, akik ezt kiv6nj6k,
elektronikus riton is 6rtesiteni kell. A hirdetm6ny 6s a r6snt6nyes r6sz6re elektronikus fton
kAldott 6rtesit6s kozptti elt6r6s eset6n a hirdetm6nyben foglaltak az irlnyad6k.

8.10 Ha a T6rsas6grlszv6nyeire tett nyilv6nos v6teli ajdnlattal kapcsolatos r6szv6nyesi 6ll6sfoglal6s
miatt vagy az eredm6nyes nyilv6nos v6teli ajdnlatt6teli elj6r6st kovet6en a befoly6sszerz6
kezdem6nyez6s6re rendkivtili k6zgyll6s osszehiv6s6ra keriil sor/ a kczgyftllst annak
kezd6napj6t legal6bb tizenOt nappal megel6z6en, a fenti bekezd6sben meghat6rozott m6don
kell dsszehivni. Ebben az esetben a napirenden szerepl6 i.igyekkel kapcsolatos
el6terjesztlsek osszefoglal6ja 6s a hat6rozati javaslatok kozzltdtel6re vonatkoz6 hat6rid6
tizenot nap.

8.11 A kozgyill6st osszehiv6 hirdetm6nynek tartalrnaznia kell:

a) a T6rsas6g c6gnev6t 6s sz6khely6t;
b) a kozgyfil6s id6pontj6t 6s hely6t;
c) a kozgyiil6s megtartds6nak m6dj6t;
d) a kdzgyiil6s napirendj6t;
e) a szavazati jog gyakorl{s6hoz az alapszabdlyban el6irt felt6teleket;
f) akitzgytj.llshat6rozatklptelensdge eset6re a megism6telt kozgyfl6s hely6t 6s idej6t;
g) a 8.13 pont szerinti id6pontot valamint arya vonatkoz6 tijlkoztatdst;
h) a felvildgosit6s k6r6s6re (?olg6ri Tdrv6nyk6nyvr6l sz6l6 2073. 6vi V. tcirv6ny 3.2575 6s 3.2585)

6s a kozgyiil6s napirendj6nek kieg6szit6s6re (Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi Y.
torv6ny 3.2595 ) vonatkoz6 jog gyakorl6stthoz az alapszab6lyban el6irt felt6telekeU

i) u kozgyfills napirendj6n szerepl6 el6terjeszt6sek 6s hat6rozat:. javaslatok el6r6s6nek

id6ponl1tua, hely6re 6s m6dj6ra (ide6rtve a T6rsas6g honaljdnak cim6t is) vonatkoz6
tdjlkoztatdst;

j) at affa vonatkoz6 informdci6kat, hogy a r6szv6nyes milyen hat6rid6n beliil 6s milyen m6don
jelezheti azon sz6nd6k6t, hogy formanyomtatvdnyon kiv6n k6pviseleti meghatalmazdst
adni a kozgyiillsre.

S.tZ A T6rsasdg a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 tervezet6nek 6s az igazgat6tanircs
jelent6s6nek l6nyeges adatait, az osszehiv6s id6pontj6ban megl6v6 r6szv6nyek 6s szavazati jogok



sz1mara vonatkoz6 osszesit6s6ket (ide6rtve az eryes rlszv6nyoszt6lyokra vonatkoz6 osszesit6seket),

valamint a napirenden szerepl6 rigyekkel kapcsolatos el6terjeszt6sek osszefoglal6jdt 6s a

hat6rozati javaslatokat a T6rsas6g hirdetm6nyeinek kozz6t6tel6te vonatkoz6 alapszab|lyi

rendelkez6sek szerint, a k6zgyll6st legaldbb huszonegy nappal megel6z6en nyilvdnoss6gra hozza'

Amennyiben a r6szv6ny"r"k 6lt"k a Polg6ri Tcirv6nykdnyvr6l sz6lo 2073. 6v1V. tcirv6ny 3.259 S,

valamint a 3.259S-ban foglalt jogaikkal 6s ez a kozgyfills napirendj6nek m6dosit6sAval j6r, akkor a

kieg6szitett napirend, illefue a rlszvlnyesek 6ltal el6terjesztett hat6rozatt javaslatok k6zz6t6tel6nek

m6dj6ra e rendelkez6s megfelel6en ir6nyad6.

8.13 Akozgy6l6sen a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6ra az a szem6ly jogosult, akinek nev6t -

Tezfr6s6nak id6pontjdban - a r6szv6nykdnyv tartalmazza. A r6szv6nykonyv lez6ritsa nem

korT1tozza a r6szv6nykonyvbe bejegyzett szem6ly jog6t r6szvlnyeinek a r6.szv6nykonyv lezlrdsltt

k6vet6 6truhazils6b,m. A rbszv6nynek a kozgyll6s kezd6 napjdt megel6z6 6truh6zilsa nerr. z64a ki a

r6szv6nykony'vbe bejegy zett szetnllynek azt a jogitt, hogy a kozgyiil6sen r6szt vegyen 6s az 6t mint
r6szv6nyest meglitelO jogokat gyakorolja. A 16szv6nyesi jogok gyakorolhat6sdg6nak

megdllapitas6ra tulajdonosi megfeleltet6s ritj6n kenil sor, ez6rt a r6szv6nyesi jogok

gyakorl6s6hoz nincs sziiks6g tulajdonosi igazol6sra. A tulajdonosi megfeleltet6s id6pontja

(ogszab6ly elt6r6 rendelkez6se hidny6ban) aKozgy6l6s napj6t megel6z6 5. munkanap'

8.14 A T6rsas6gn6l a r6szv6nyesek kozgyillls tartdsa n6lkiil nem hozhatnak hat6rozatot.

8.15 A kdzgyiil6s hat6rozatk6pes, ha azort a szavazdsra jogosit6 r6szv6nyek dltal

megtestesitett szavazatok tobb mint 25%-at k6pvisel6 r6szv6nyes jelen van. A hat6rozatk6ptelens6g

miatt osszehivott m6sodik kozgy.(ulls az eredeti napirenden szerepl6 i.igyekben a megjelentek

sz|mdr a tekintet n6lkiil hatdrozatk6pes.

8.16 A hatarozatkeptelens6g miatt megism6telt kozgyill6st az eredeti kozgyiil6si
meghiv6ban megjelolt idd,pontra, az ott meghat6rozott feltetelekkel kell osszehivni. A m6sodik

kozgyiil6st szab€lyszeriien osszehivottnak kell tekinteni, ha a kozgylllsi meghiv6 az

Alapszab|lyban megh at6r ozott tartalmi elemeket tartaknazza -

8.17 A nem hatfirozatk1pes 6s vfltozatlan napirenddel osszehivott megism6telt kozgyiil6s

eset6n legaldbb tiz napnak keli eltelnle a megism6telt kdzgyiil6s osszehiv6sa 6s a megism6telt kozgyiil6s

id6pontja kozdtt.

8.18 Ha a kozgyiil6s osszehivlsilra nem szab6lyszertien kerrilt sor, hatdrozalhozataha csak

valamennyi szavazilsra jogosult r6szv6nyes jelenl6t6ben akkor kenilhet sor, ha a tdszvlnyesek a

kozgy/;l6s megtartdsa ellen nem tiltakoztak. A r6szv6nyesek a nem szab6'lyszetiien

osszehivott, illetve megtartott kozgyll6sen elfogadott hat6rozatot - legk6s6bb a kozgyfills
napj6t6l sz6mitott harminc napon beli.il - egyhangri hat6rozattal6rv6nyesnek ismerhetik el.

8.19 Ha a kozgyiil6s valamely hatfirozat6nak 6rv6nyess6g6hez jogszablly alapj6n az egyes

r6szv6nyfajta, r6szv6nyoszt6ly 16szv6nyeseinek kiilon hozz6i6rul6sa is sziiks6ges, a

hozz1j6iulis megad6s616I a rlszvdnyfajta, r6szv6nyoszt6ly jelenl6v6 r6szv6nyesei a kozgyflls
hat1rozat6nak meghozatala el6tt, r6.szv6nyfajt6nk6nt, r6szv6nyoszt6lyonk6nt ktilon-krildn, az adoft

r6szv1nyfajtitba, rlszvlnyosztiiyba tartoz6 r6szv6nyeik 6ltal megtestesitett szavazatok egyszeril

tObbs6g6vel hat6roznak.
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9. KiinYwizsg6l6

9.1 Ak6zgyfl6s a konyvvizsgillatifeladatok ell6tils6rabejegyzett konyvvizsgal6tv6laszt. A

k o nyvv izs g 616 l6rjr av ilaszthat6.

9.2 A T6rsas6g konyvvizsgdtl6ia UNIKONTO

Sz6mvitelkutatisi Kft.-(sz6kh est, F6v6m t6r 8. III/317.; c6gSegyz6ksz6m'.01-09-

07 3767 ; ad.6 s z 6ma 10 491252-2-43; kama r ai r e gis ztr 6ci6 s s z. : 0017 24)

9.3 A konyvvizsgliat1rtszem6ly6ben felel6s: dr. Adorj6n Csaba (cime: 2083 Solymdr, Arok u.21'fB',

kamarai tagsilgigazolvfuny sz6ma:001089, anfa szi.ilet6si neve: Kiss Erzs6bet)

9.4 A kdnyw izsg6l6feladata, hogy gondoskodjon a sz6mviteli tdrv6nyben meghatirozott k6nyvvizsg6lat

ek6gzes6iL, 6s ennek sor6n mindenekel6tt annak megdllapit6s6r6l, hogy aT6rsas6g sz6mviteli

torvEny szerinti besz6mol6ja megfelel-e a jogszab6lyoknak, tovdbb6 megbizhat6 6s val6s k6pet

ad-e a T6rsas6g vagyoni 6s p6nzngyihelyzet6r6l, miikod6s6nek eredm6ny6r6l.

9.5 A konyvvizsg6I6 a T6rsas6g kozgyiil6s6n koteles r6szt venni. A szdmviteli torv6ny szerinti

beszimol6r6l a konywizrgaoi vellmeny ismertet6se n6lkiil 6rv6nyes dont6st a kozgyril6s nem
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kozgliilis 6ltal ene megudlqsztott rdszadnyes hitelesit.

leuezet6 elnok l6tia el.

hozhat.
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A konyvvizsg6l6 feladat6nak teljesit6se 6rdek6ben a T6rsas6g konyveibe betekinthet' az

Igazgat6taiacst6l 6s a Tdrsasdg munkav6llal6it6l felvildgositdst k6rhet, a Tdtsas6g'

b"anklzamlilit, ngyf 6lsz6rnl6it, kotty.rrr"r"t6s6t, szerz6d6seit megvizsg5lhatja'

Azlgazgatotandcs kezdem6nyezheti a konywiz t 6s a

kolyivizsg6l6 is k6rheti, hogy az lJt titzze

napirendj6re tovdbb6 azt is, iogy u' 1 r6szt

vehessen.

9.8 Ha a kon).wizsg516 meg6llapi\a, illetve egy6bk6nt tudomdst szetez att6l,hogy a gazdas6'gi

t6rsasitg vagyondnak jelent6s m6rt6kf csokken6se vdrhat6, illetve olyan t6nyt 6'szleI'

amely a vezet6 tiszts6gvisel6k torv6nyben meghat6rozott felel6ss6g6t vonja maga utdrn,

kotells a kdzgy11l1s oslszehivdsat k6rni.. Ha a Tdrsas 6gk6zgyi1l6s6t nem hiol6k 6ssze, vagy a

Iegf6bb szew a'jogszabalyok6ltal megkivant dont6seket nem hozza meg, a konywizsg6l6

koteles err6l a torv6nyess6gi feli.igyeletet ell6t6 c6gbt6s6got 6rtesiteni'

g.g Akonywizsg(16 az ilyen tiszts6get betolt6 szem6lyekt6l Altal6ban elvdrhat6 gondossaggal

koteles eljdrni. Kotelezetts6gei megszeg6s66rt aT6tsas6gnak okozott kdr6rt a polg6ri jog

dltalSnos szab aly ai szerint f eIeI.

9.104 konyvvizsg (i6 a r6szv6nytdrsas6 g izleti iigyeir6l szerzett 6rtesiil6seit iizleti titokk6nt

koteles rr.'eg6rizru.

9.11A konyvvizsg6l6 felel6ss6g&e a konyvvizsgilIora vonatkoz6 iogszab'lyokban, illetve a

polg6ri T6rv6ny{<cinyvral siolo 2013.. 6;iV. trirv6nyben meghat6rozoft felel6ss6gi szabf-lyok

azir6nYad6k.

10. lgazgat6tanircs

10.1 A polg6ri Tdrv6nykonyvr6I sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny felhatalmaz6sa 6s jelen Alapszab{ly

rendelkez6se alapj6n az Igazgat6s6g 6s feliigyel6bizottsdg helyett egys6ges it6nyit6si rendszert

megval6sit6 igazgat6tanacs miitoalk, amely alapjfin az igazgat6tanacs l6t1a el az Igazgat6s6g €s a

felngy el6bizotts6g t6rv6nyben tneghat6r ozott feladatait

1.0.2 Az Igazgat6tan6cs tagSai ijravdlaszthat6ak 6s visszahivhat6ak' Az igazgatotan6cs tagjai kdztil

a Kozgyiil6s a visszahlves"iogei azonban 6vente csak egy Igazgat6tan6csi tag vonatkoz6s6ban

gyakorolhatja.

10.3 lgazgat6tandcs az elnijk6t 6s alelnok6t

Kdzgytil6s 6ltal megvdlasztott tagai:

N6v: Korcsok Csaba

Anla sziilet6si neve: Kibsiny julianna 
,

Sziilet6si hely 6s id6 : Salg6ta ri6n, 197 6.02.07

Lakcim: 3525, Miskolc, Laborfalvi R6za ft 2' F / 5 '

Megv6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2017. 6prlIis 19'

Megv illasztdts6nak tartama (lejdrta) : hatdrozatlan

N6v: Szab6 Zolt6nS6ndor
Anla sziilet6si neve : Schwar cz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger, 1975.04;17.

Lakik: 3324Fels6t6rk6ny, Tolgy u. 1'

Megvillasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2010' november 10'

Me gv6laszt6s6nak tartama (lej 6rta) : hat6r o zatlan

maga vdlas zlla tagai kiiziil. Az igazgat6tan6cs
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N6v: Csongr6di Ren6ta
Anyja sziilet6si neve: Dobsa M6ria
Sziilet6si hely 6s id6: Budapest,7978.06.20.
Lakik; 1063 Budapest, Szinyei Merse P6lu. 25.III/3
Megv6lasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2010. november 10'

Megv 6las zt6s iinak tartama (lej6rta) : hat6rozatlan

N6v: Csongrddi Krisztina
Anyja sziilet6si neve: Dobsa Mdria
Sziilet6si hely 6s id6: Budapest7977.05.04
Lakik: 1063 Budapest Szinyei Merse u.25.III/3
Megv6lasztds6nak kezd6 id6pontja: 2017 . 6prilis 19.

Megv 6lasztlrsdnak tartama (lej6rta) : hat|rozatlan

N6v: Szab6 L6szl6
Anyja sziilet6si neve: Schwar cz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Heves 1973.04.30.

Lakik: 7067 Budapest, Eotvos utca 31. V. em. 2.

Megv6lasztdrsdnak kezd6 id6pontja: 2017. |prilis "19

Me gv 6las zt6s 6nak tar tama ( lej d rta) : hat6r o z atlan

10.4 Az igazgat6tan6cs iigyrendj6t maga hat6rozza rrreg 6s az igazgat6tan6csi tagok t6bb mint
fel6nek igen szavazat6val fogadja el.

10.5 Az igazgat6tan6cs tagjai tobbs6g6nek - a Polgdri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.

torv6nybe fogtalt kivdtellel - fiiggetlen szem6lynek kell lennie, az alapszabdly enn6l magasabb ar6nyt

is meg6llapithat. Fiiggetlennek min6siil az igazgal6tanlrcs tagSa, ha r6szvlnytitsas6ggal az

igazgat6tanilcsi tags6.g6n kiviil m6s jogviszonyban nem 611.

10.6 Nem min6siil fiiggetlennek azigazgat6tandcs tagja kiildnosen akkor, ha a) a r6szv6nyt6tsas6g

munkav6llal6ja vagy volt munkav6llal6ja, e jogviszony6nak megsziin6s6t6l sz|mitott ot 6vig; b) a
ftszv6nytdrsasdg vagy vezet6 tiszts6gvisel6i sz6rndra 6s jav6ra ellen6rt6k fej6ben szak6rt6i vagy m6s

megbizilsijogviszonyban tev6kenys6get folytat; c) a r6.szv6nyt6rsasdg olyan r6szv6nyese, aki kozvetve

vagy kcizvetleniil a leadhat6 szavazatoklegal6bb harminc szlzal6kdtbirtokolja vagy ilyen szem6lynek

kcjzeli hozzltafioz6ja vagy 6lett6rsa; d) kdzeli hozzltartoz6ja a r6szv6nyt6rsas6g valamely - nen
fiiggetlen - vezet6 tiszts6gvisel6j6nek vagy vezet6 6ll6si munkav6llal6j6nak; e) a r6szv6nyt6rsas6g

eredm6nyes miikod6se eseten igazgat6tan6,csi tagslga alapjltn vagyoni juttatiisra jogosult, vagy az

igazgat6tan6csi tags6g6rtjilr6 dijon kiviil b6rmilyen javadaknazdsban r6szesiil a r6szv6nyt6tsas6gt6l,

illetve a rlszv6nytitrsas6ghoz kapcsolt v6llalkoz6st6l; f) a r6szv6nyt6rsas6g nem fiiggetlen tag|val egy

mdsik gazd.as6gi t6rsas6gban olyan jogviszonyban 6ll, amely alapj6n a nem fflggetlen tagnak

irdnyitdsi, ellen6rz6si jogu van; g) a r6szv6nyt6rsas6g fiiggetlen kdnywizsg6l6ja, va{ a

konyvvizsgdl6 alkalmazottja vagy partnere e jogviszony megsziin'6s6t6l szdrnitott hdrom 6vig; h)

vezet6 tiszts6gvisel6 u?gy vezet6 dll6sri munkav6llal6 egy olyan gazdasdgi tdrsas6gban, amelynek

fiiggetlen igazgat6tanilcsitagsa egyben a nyilv6nos r6szv6nyt6rsas6gvezet6 tiszts6gvisel6je.

1,0.7 Nem kell az igazgat6taniics tagjai tdbbs6g6nek fiiggetlen szem6lynek lennie, ha a nyilv6nosan

miikdd6 r6.szvlnytdrsas69 elismert vdllalatcsoporthoz tartoz6 ellen6rzdtt t6rsasdg.

10.8 Amennyiben Tdrsas6g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6n bevezet6sre keriiltek, az q 6IU.U nlllslurJ lvsrl * '' '-_'_"-- - 
- 
^-_ - -. --: ,-- .' , . -x 

-rrr 
o

Igazgat6tan6cs az€ves rendes kozgyftesen a szdmviteli tOrv6ny szerinti besz6mol6val egytitt terleszti f, ot"al?f,a krizgyiil6s el6 a felel6s t6rsas6gir6nyit6si jelent6st.

10.9 A jelent6sben az Igazgat6tandcs osszefoglalja a r6szv6nytirsas6g 6ital az el6z6 izleti 6vben

kovetett felel6s v6llalatiriinyitdsi gyakorlatot 6s nyilatkozik arr6l, hogy milyen elt6r6sekkel alkalmazta

a Budapesti Ert6kt6zsde Felel6s T6rsas6gir6nyit6si Aj6nldsait. A jelent6st a rlszvlnytdrsasiig

honlapjr{n kdzz6 kell tenni.
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10.10. A jelent6s elfogad6s6r6l akozgyiil6s kiilcjn hat6roz'

10.11 A szab6lyozott piacra bevezetett, nyilv6nosan miikdd6 r6szv6nyt6rsas6g a r6szv6nytdrsas6g

honlapj6n 6vente, az 6ves rendes kozgy/jl6s dsszehivds6val egyidejiilegkdzz6teszi az igazgat6tan6cs

tagjainak nev6t, valamint a tagoknak e min6s6giikben nyrijtott valamennyi p6nzbeli 6s nem p6nzbeli

juttatdsokat tagonk6nt 6s a juttat6s jogcime szerint r6szletezve. A r6szv6nytfusas6g biztositla az

adatoknak a honlapon val6 folyamatos el6r6s6t.

70.1,2 Az Igazgatotan6cs, rnint a Tarsasilg igyvezet6 szerve, k6pviseti a T6rsas6got harmadik
szem6lyekkel szemben, bir6sdgok 6s m6s hat6sdgok el6tt (szervezeti k6pviselet).

10.13 Az lgazgat6tandcs hat6skdr6be tartozik rninden olyan dont6s, illetve int6zked6s, amely a

Polgiiri Tdrv6nykonyv ftl sz6l5 20L3. 6vi V. tcirv6ny, vagy az alapszabaly valarnely rendelkez6se alapj5n

nemtartozik akdzgybl6sl4zaftlagoshat6skor6be,vagyr:rtitsszew,illetve szernlly hat6skdr6be'

70.1,4 A Tdrsas6g k6zgyiil6se csak abban az esetben 6s olyan korben vonhatja eI az

Igazgat6tandcsnak az igyvezet6s kor6be es6 hatdskor6t, amennyiben azt az Alapszabaly

vagy jogszab5ly lehet6v6 teszi.

10.15 Az Igazgatotandcs kialakitja 6s irSnltja a Tarsasdg munkaszervezetlt, rneghatArozza a

Tarsasdg gazdAkod6s6! gondoskodik az eredrn6nyes gazd6lkod6sr6l. A T6tsas6g munkav5llal6ival
szemben a rnunkaltat6 jogok gyakorl6sa az Igazgat6tan6cs feladata. A rnunkdltat6i jogokat - jelen

Alapszabilly felhatahnazlsa alapjtn - a vezeto tiszts6gvisel6k koziil az igazgat6tandcs elnoke

gyakorolja. Az Igazgat6tandcs elnok6vel szernbeni rnunkdltat6i jogokat az igazgat6tanS.cs

gyakorolja. tl

10.16 Azlgazgat6tandcs tagSat a r6szv6nytitsas6gk6zgyiil6s6n tandcskoz6siioggd vesznek r6szt.

70.77 A r6szv6nyt6rsas6g szdmviteli t6rv6ny szerinti besz6rnol6j6nak 6s az ad6zofr. eredm6ny

felhaszndlds6ra vonatkoz6 javaslatnak az el6terlesztlse azlgazgat6tan6cs feladata.

10.18 Az Igazgat6tandcs az igyvezetlsr6l, a t6rsas6g vagyoni helyzet6r6l 6s

iizletpolitik 6j6rol legal6bb 6vente egy szer a kozgyiil6s r6sz6re jelentlstk6szit.

10.19 Az lgazgat6tan6cs gondoskodik a reszvenytlrsasdg iJ.zlett konyveinek 6s

r6szv6nykdny'v6nek szabaly szeril vezet6s6r6l.

70.20 ATdrsasilg alapitas6nak, az Alapszab6ly modosit6sitnak, a c6gegyz6kbe bejegyzett jogoknak,

t6nyeknek 6s adatoknak 6s ezekv6ltoz6sfunk, vatarnint torv6nyben el6irt mds adatoknak a c6gbir6s6.g1

bejelent6se a v ezet6 tiszts6gvisel6k kotelezetbs6ge.

1}.n Az lgazgat6tan6-cs a sz6mviteli torw6ny szerinti besz6mol6nak, 6s az Igazgat6tan5Lcs

jelent6s6nek l6nyegeg adatarl, valamint a k6zffi6s napirendj6n szerepl6 i.igyekre vonatkoz6

el6terjeszt6sek osszefoglalojdt,6s a hatarozafi. javaslatokaf a kc,zgyrillst rnegel6z6en legal6bb 15

nappal hirdetm6nyi riton nyilv6noss6 grahozza.

10.22 A vezet6 tiszts6gvisel6k - ha a Polg6ri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny

mdsk6nt nem rendelkezik - kotelesek a r6szvlnyesek k6r6s6re a lArsas6g flgyeir6l felvildgositast

adri, azonban a tersasagnzlet konyveibe 6s irataiba v
felvildgosit6sra voruItkoz6 k6relemnek nem tesznek el

c6gbir6sdg torv6nyess6gi feliigyeleti eljdr6s keret6
fe1vil6gosit6sra, illetve a betekint6s biztositdsdr
rendeltet6sszerfnek kell lennie, 6s nem s6rtheti a ga

illetve i.izleti titkait.
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702g Az 1gazgatotan6cs kdteles nyolc napon beltil a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele c6lj6b6l a

kdzgyi:il*st Oss"Lhi.rni, ha tudom6s6ra jut, hogy a) a t6szv6nytdrsas6g saj6t t6k61e a vesztes6g

kovetkezt6ben az alapt6ke k6tharrnadira csokkent, vagy b) saj6t t6k6je a Polg6ri Tdrv6nykonyvr6l

sz6lo 2013.6vi V. torv6nyben - a t6szv6nytdrsas6g minim6lis alapt6k6jek6nt - meghatarozolt

osszeg a16 csokkent, vagy c) a rlszvlnyt6rsasdgot fizet6sk6ptelens6g fenyegeti' vagy

fizet6.seit megsziturtette, 6s v agyona a tartoz6sokat nem fedezi'

10.24 A fenti esetekben a r6szvlnyeseknek hat6rozniuk kell az alapt6ke btztositAsir6l, illetve

annak m6dj6r6l, igy kiilonosen a r6szv6nyesek 6ltal tort6n6 befizet6s el6ir6s6t6l, Tlletve az

alapt6ke lesz6llit6i6r6l, tovdbb 6 a TilrsasAsnak m6s t6rsas6'ggd tort6n6 dtalakuldsdt6l, ezek

hidny dban p e di g a T 6r s as 69 me gsziiLntet6s6r6l'

1;0.ZS Ha a k6zgytil6st kovet6 hdrom h6napon beliil a kozgyulls bsszehivAs6ra okot ad6, 6s a

10.23 pontbu1r ,.,"gnrtarozoft. koriilm6ny v6itozatlanul fenndll, az alapt6ke leszlllitAsa a Polg6ri

T ci rv 6ny k6 n y w 6l s z616 2073 . 6v i V. td rv 6 ny alapi6n kotelez6

10.26 Az Igazgat6tanacs felel6s a iogszabillyon alapul6 6s a hat6sdgok r6sz6re tort6n6

bejelent6sek ?, udutrrolg5ltatasok, illetve a hat6s6gokkal fenn6ll6 tdilkoztat6si kotelezetts6g

teljesit6s66rt.

1,0.27 Az Igazgat6tan6cs jogosult - a sajdt t6szv6ny rnegszerz6s6vel, osztal6kel6leg

fjzet6s6ve!, valarnint az alaptbkenek az alapt6k6n feliili vagyon terh6re saj6t hatSskorben toft6n5

felemel6s6vel kapcsolatban - kozbens6 m6rleg elfogaddsara'

1.0.2g Azlgazgat6tandcs akozgyullls el6zetes felhatalmaz6sa n6lkiil negszerezheti a Tarsasdg

saj6tr6sw6nl,&,ha d;r6snr6nyek iegszerzls6re a Tarsasdgot kozvetleniil fenyeget6 srilyos kdrosodds

elkeriil6se 6rdek6ben, vagy a T6rsas6got megillt t6 kovetel6s kiegyenlit6slt c6126 bit6s6gs eli1rds

keret6ben keriil sor.

70.29 A 'l'drsasag felel6s az6tt a kdr6rt, amelyet az Igazgat6tan6cs e jogk6r6ben eljdrwa

harmadik szem6llmek okozott'

10.30 Az lgazgat6tanilcs tagiai a T6rsas6g iigyvezet6s6t az ilyen tiszts6get bet6lt6

szem6lyektbt aftaUUan elvarhat6 [ondoss6ggal - 6s ha a Polg6ri Tdrv6nykonywr6l sz6lo 2073' 6vi V'

tcirv6ny kiv6telt nem tesz - a -tercas6g Eia"t"ir't"k els6dlegess6ge alapj5n kotelesek elldtori. Az

tagaia polg6ri jog 6ltaIAno nt felelnek aT6rsas6ggal szemben a

az enpszib6Iy, akozgyil illetve iigyvezet6si kotelezetts6geik

szeg6s6vel a Tdrsas6gnak tt kdrok6rt. A T6rsas6,g fizet6sk6ptelens6g6vel

fenyeget6 helyzei bekovetkezt6t kovet6en, az Igazgat6lan6cs iigyvezet6si feladatait a Tlrsasdg

hltelez6i 6rdekeinek els6dlegess6ge alapj6n koteles ell6tri. Kiilon torw6ny e kovetelm6ny felr6hat6

megszeg6se eset6re, ha ; Tisas1g fizet6sk6ptelenn6 v6lt, el6itha\a az lgazgat6tan6'cs

hitelez6kkel szembeni helyt6lldsi kotele zet1s,6g6t'

10.31 A,z lgazgat6tan5csi tagoknak a .Tdrsasdggal szembeni k6rt6rit6si felel6ss6ge a Polg6ri

Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 201g. 6vi V. tcirv6ny kozos kArokoz6sra vonatkoz6 szabalyat szerint

egyetemleges. Ha a kdrt a Tarcasdglgazgat6tanacsdnak hatArozata okozta, mentesi.iLl a felel6ss6g al61

uL'tgugu{Otun6csi tag, aki a dont6sbennemveftr6szt,vagy ahatArozatellenszavazoLt'
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10.33 Az Igazgatotan6cs tagsai a T6rsas6g iigyeir6l szetzeft 6rtesiiLl6seiket iizleti titokk6nt

kotelesek meg6rizrtt.

eszi, hogy az lgazgat6tandcs tagSai olyan szem6lyek

f6tev6keny s6get v6gz6 rn6s gazdas6gi t6rsas6gban' illetve

gbrzatastl5rtrlkel'

10.35 Jelen AIap szabilly lehet6v6 teszi, hogy az lgazgat6tandcs tagsa 6s- annak kdzeli

hozz6tartoz6ja, valarnint 6l"tt6rru a sai6t nev6ben vagy iav6ta aTarsasilg f6tev6kenys6gi kor6be

taltoz6 O gyleteke t koss6n.

10.35 Az Igazgat6tanilcs tagja tatsasilg; r6szesed6st szerezhet a Tatsas6g'val azorrtos

f6tev6kenys6get folytat6 rnas gazdAkod6 szervezetben'

1,1. Audit Bizottsig

11.1 A Tdrsasdg K6zgyill6se 6ltal azlgazgat6taniics fiiggetlen tagjai koziil megvillasztott tagjai:

N6v: Szab6 Zolt6n S6ndor
Anyja sziilet6si neve: Schwarcz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger, 7975.04.17'

Lakik: 3324Fels6t6rk6ny, Tdlgy u' 1.

Megviilasztds6nak kezd6 id6pontja: 2010' november 10'

Me gv 6las zt6s 6nak tartam a (lej 6rta) : hat6r o z atlan

N6v: Csongr6di Ren6th

Anyja
sziilet '06'20'
Lakik: P6lu' 25'III/3'
Megv 6Iaszt6s dnak kezd6 id6p ontja : 201 0' november 1 0'

Megv6lasztds6nak tartama (lejdrta): hatdrozatlan

N6v: Korcsok Csaba

"l#u.or.o,
R6za rit 2. F /5.

Megv 6laszt6s 6nak kezd6 id6p ontj a : 2017' lprilis 19'

Mefv 6las zt6s dnak tartam a (lej 6rta) : hat6r o zatlan

17.2 Azaudilbizotts6ghatdskcjr6be tartozik:

a) a sz6mviteli torv6nY szerinti
b) javaslatt6tel a kon1ruv izs 9616

c) a konyvvizsgdl6ltal'.ir""gtti 6se, 6s a T6tsas6g k6pviselet6ben tort6n6

al6ir6sa;
d) a konyvv akmai kdvetelm6nYek 6s

juttatdsdnak a kdnywizsg6l6val val6

elldt6sa, val r1 - az igazgat6tandcs s

javaslatt6tel;
e) a p6nziigyi besz6mol6si rendszer miikod6s6nek 6rt6kel6se 6s javaslatt6tel a szi.iks6ges int6zked6sek

megt6tel6re; valamint
f) az igazgat6tan6cs munkdjanak segit6se a p|nzngyi besz6mol6si rendszer megfelel6 ellen6rz6se

6rdek6ben



Clgjegyzlsi jog 6s annak gyakorlisa

72..l.C6gsegyz€srecsakaTilrsasilglgazgat6tandcsdnaktagsaijogosultak'

1.2.2 A T6rsas6 g c6gegyz6se igy tort6nik, hogy a -t6tsas6g el6irt' el6nyomott' vagy

elnoke vagy alelrioke on61l6a+-az elnokon 6s alelnokon kiviil
tag "gyiit"t n6val6it6's6l irla a hiteles c6gal6ir6'si

njegyzett a16ir6s-mintdnak megfelel6en'

12.3 A clgsegyzes fenti szabillya alkalmazand6 a banks z6rnla feletti rendelkez6sre is'

l3.AT6rsas6ghirdetm6nyeikozz6't6tel6nekm6dia

j.3.1 A Tarsasag hirdetrn6nyeit 6s a kdzgytll6s 6sszehiv6s6ravonatkoz6 hirdetm6ny6nek szoveg6t -

a torv6nyben vagy t6zsdei szabillyzatodan el6irtakon tril - a 'l6rsas6g horitapjdn teszi k6zz6

(fgww.plotinus.hu).

6n6 kozz6t6telt is eI6irla' a Tdrsasdg

hivatalos lapban kell kozz6tenni' amely

13.3 A k6zgyiil6si hat6rozatokat, valamint a T6rsas6g egy6b - 6s a Tpt' rendelkez6se

alapj6nkozz6teend6 - kozlem6nyeit azlgazgat6tandcs a Tpt-ben rneghatfitozott m6don 6s id6ben

koteles nyilvdnoss6gra hozni.

'\ '].,4. A Tdrsasig megsziin€se

l.4.l,ATdrsasdgjogut6ddal,vagyiogat6dn6lktilsziinhetmeg'

14.2 Jogut6ddal szijnik meg a T6rsasdg a tarsas6gi formavaltas, egyesiil6s, 6s sz6tvaf6s ese€n'

amelyre a polg6ri Torv6nykonyv 16I sz6l6 zlors. evi V.1orv6ny dtalakut6sra vonatkoz6 szabalyntkell

alkalmazni.

1,4.3 J aTdtsas6g,ha a)

eltelt, va megval6sul! b) a

n6lkiili 6sdg a Ctv'-ben
jo gszab6ly igY rendelkezik.

1,4.4 A T6rsas6g jogut6dn6lkiili megsz{in6se eset6n a rnegsziin6 T6tsas6got terhel6

kotelezetts 6g alapidn f"ennmaradt kovelel6s a T6rsas 69 rnegszfin6s6t6l. sz1rnitott 5 6ves

jogveszt6hatarid6'n beliil 6rv6nyesithet6 a megsziin 6 T{tsasdg volt r6szv6nyes6vel szemben'

- L5. Alkalmazand6 jog

15.1 A jelen Alapszab1Iyban nem rendezett k6rd6sekben aPolg6riTorv6nykdnyvt6l sz6lo 2013' 6vi

V. tdrv6ny 6s a hatiilyos magyar iog szab|lyait kell alkalmazni'

15.2

Zoltdn S6ndor
Igazgat6tan6csi Tag

Kelt Budapest,2018. 6Prilis 19.



Eljdr6 tigyadd a 2006. dai V. triradny 5L$ (3) bekezddse alapjdn igazolja, hogy a ldtesit1 okirat egysdges

szerkezetbe foglalt szduege megfelel n hatdlyos tartalomnak'

Az egysdges szerkezetii okirqt elkdszitdslre okot adott: Tdrsasdgkdnyttuizsgdl6jdnakiliraadlasztdsa 6s a

rds za 6ny e si c sop ort s z ao azati korldtainak m6 dositdsa

A fentiek alapjdn az Alapszabdly aldbbi pontjai udltoztak: n) Preambulum b)
" 

5,7;'c) 8.20-8.29 d) g,i 6s e) L5.2 pontok. Az Alapszabdly egydb rdszei adltozatlanok maradtnk.


