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A Kôzgyôł« rnôdp: rendkívüli kôzgyôkS a meghívónak

Jelenlévó személyek

a) A a t. Száma 
(i) 

szavaztok száma alapján képviselt alaptóke-ľŕszesedési arány: 
szavaztok száma: 34.252 db.

b) nuĽhivott\ŕťü (i) JuhÁz Pŕteľ Ogyvŕd (I Bodaőxst. Fáy u.

III. Események — határozatok

mulLivOli

iv sa•růů.
(ii) GyAĽolhäó
(iii) Gyakĺxolható

A jelenlévôk megállapitják, hogy a Közgyűlésen a Közgyűlési Jegyzôkônyv t. SAmú mellékletét kérx•zô
iv sn•rint a IL szavazati képvŔ•lô

Ékn van. A Kô'ĽyűkS határozatiŕ•vrs. mivel a szavazásra jogosító részvények által
mirt vut.

Az Igazgatótanács Elnöke megállapítia, hogy a Közgyűlés szatŔlyszĺ•růen került Tekintettel a
íentiekre a au•gtartäsáruk a határozattuvatahuk a Polgári tôľvŕnykônyvrôl szókS X)13. évi

(a fik) és az Alarszatuły nirxs a'.adálya.

Szabó Zoltán Sándor megnyitja a Közgyűlést tájékoztatja a hogy az Igazgatótanács
kiplöl&e a mint Levezető Elnök — a továbbiakt»n: -Elnök" - vezeti a Jegyzókônyv

íelkŕri Juhä Péter Ogyvŕdet

a vxmtoaat a

1) Közgyűlési tisztségviselók (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes)

2)

4) mntés saját részvény vásárlásáról
5) Székhely módosítása
6) — 

1) 

(XL sumú Határozat

elf(VdSáról

részvényes) megvôlasztäsa

A Közgyűlés megválzztja a Biants& tagjak&tt Zsiday (lakcím: 1121
Budapest, utca 9.; anyja neve: Győrfi Irén) Korányi Tamást (lakcím: 1014 Budapest,

u. VI-Z; anyja Szigeti Mária) I•várg (lakcím: u. 44.



1,/4.; anyia neve: Béres Ilona). valamint hitelesitó részvényesnek Dióslaki Gábort a TEBÉSZ

képviseletében (székhely: 118 Budapest. Otthon u. 12 ;

A Kôzgyüksi I latárotat Keríitt az aLbbiaL

Ix•adott -igen" szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptóke részesedés arányszámával együtt):

2,4252 db /
szavazatok száma (szavazatok által alaptó\e arányszámával együtt):

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptôke rŕszxsedés arányszámával együtt): 0

Odb/

Levezető Etnôk tájékoztat"' a részvényeseket. hogy a határozati #łvaslat nem megvalósítható az eredeti

formátxnn. mivel az alaptőke emelés csupán a szabad tôketartalék nem nyUJtana elég fedezetet nem kerülhet

a Ä)18. txwetntx•ľ 8-án a könyvvizsgák' által outOtX'ľ X)-i Íorduk'tupra k»dott auditált Lôzl•rmô

auł*n. Az tgazĽatOtarŔs Évaslatot a határozati pvaslat oly az

a szabäi tlAetartalé•k t*lyett. R.ig 24836150 az

eredmény terhéľe kerüljôn sor.

Korányi Tamás: A következô kôzĽyúlésig az Igazgatótanács vizsgálja meg a részvény-split lehetôségét 1/ 100

A szavazS a mt%álbpitp. a szavazati arányo\. új

A Társaság részvényesei a Közgyűlési Jegyzôkônyv t. Szamó mellékletét kôpezô jelenléti ív pôtiapja szerint,

(i) arány: Gyakoľonutó szavaztou száma

arány: (iii) Gyakorolható szavazto\ szinu: db.

(XIX) számú Közgyűlési Határozat

A Társaság Közgyűlése határoz arról. hogy a Társaság alaptőkéiét (jegyzett tőkéjét) 130.293.750 Ft-ról,

8ľ3SO.OOO Ft-ľa az alábbiak szerint felemeli:

a) alaptaŕn Íelali
terhére tôrténó alaptőke-emelŕs - a Polgári tôľvŕnykônyvről SZÓIÔ évi

V. törvény (-Ptk") S-änak megfelelóen a Társaság 2018. október 2íVi fordulónappal készített

által auditált kôzbeĺĽó mérlege alapján.

c) Az alaptóke-emelés végrehajtása a Ptk 3:301 S-a alapján dematerializált

tŕszvŕnyľ\ Eicsaŕl&vel olyan a Társ—ä CA• -

(ÄztaläebóbE•Ki - tutí"ó
rôzvŕnyeineů nŕvŕrtŕ\ŕt 250 H-ľôl í.ä)O n-ľa módosítja.

d) tŕuyŕny-nŕvŕ'tŕk Dematerializált részvények kicserŕlôse ótján

í&täik. A 

e) 

Eôtelo a 

S-a alapján az az Kôväó
a át:ŕutäľä a ľôzvŕnyô az

a ľôzvŕny— ľŕszvŕnytulai&mäban

A felemelt alaptó\ôt megtestesítô ľŕszvŕnyek a Társaság
'özvŕnyeĺ\ arányában illeti\ a *'Ot S

honlapjän köaŕtenni.
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g) Jelen határozat
boa.áiárulianak az

Az alaptae felemelését elhatározó közgyűlési határozat értŕ'tFsŔ'géneů feltétele, hogy a taeemelŕsxt - az

szerint - énntettĽ:ů tntn'SUlÓ résztľnyÁta. dlettľ az
az *Mán részzú#z

fűzóE szxvzati extkFs txĽtiozó • értcľ a

Szavazás a módosító javaslatról:

A Határozat mód«sitó pvasuta elíogadÁra került az

Leadott -igen- szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke rŕszsed& arányszámával együtt):
34.959 db / 100%

szavazabk szárna (szavazatok ákal Lépvóelt arányszárnával egyíitty
Odb/O%

száma (szavanb' ákal aur*ó'e ré—ks arányszámával
Odb

Szavazás 1.

A Határozat a 
került az

-igen" szavazatok száma (szavazatok által képviselt 
arányszámával együtty. 25349 db /

—rrm¯ száma által 
együtt): / 0%

által

sorozat

s«xozat

Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által részvényBi sorozat részsedés arányszámával
együtt): Odb / 0%

Szavaz.s 2

A Közgyűlési Határozat a Részvényesi „B" sorozat Közgyűlésen megjelent részvényesei által egyszerű
elfogadásra került az alábbiak alapján:

száma (szavanbk ákal r6zv«tYBi
aránysnmával együtty. / 100%
Leadott „nem- szavazatok száma (szavazatok által képviselt részvényesi sorozat
arányszámával együtt): Odb / 0%

tartózkodók száma (szavazatok által arányszámával

együtt): (Mb /

Szavazás 3.

A Határont a által
eMowiSra az aur*n:

IRadott -igen" szavazatok száma (szavazatok által r&zvényesi sorozat

aránysanúval együtt): / 302%
—rĽn¯ szavanbk száma (savambk által képvóelt

egyútty / 0%
Szavazástól tartózkodók száma (szavazatok által sorozat részesed& aránysamával

együtt): Odb / 0%

Szavazs 4.
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A Közgyűlési Határozat a Közgyűlés által elfogadásra került az alábbiak alapján:

—igen¯ szavantok szárna (szavazA'k által rŔzvátYBi
arányszámával eĽyütt): db /
Leadott „nem- szavazatok száma (szavazatok által képvŔelt részvényesi sorozat résmsed&
arányszÁmával együtt): 0 db / 0%

tartózkĺxk'k szárna (szavazatok által arányszámával
együtt): /

3) Igazgatótanácsi tag választása

tevezetô Elnök jelezte, hogy Tari Gusztáv nem vállalta a felkérést. ezŕrt erről rw•rn tud döntést hozni a
Közgyűlés

4) matés

A TEBÉSZ jelzi, hogy a Társaság a rťszvény visszavásárlásokat telŔn transzparensnek tartja,
rrm Ŕzk•lt. aki akart az kŔzÁĺIhatíŇt. ez utszott a keresLed(Si adatokn

TalkSy István a Jelzi. az Lôzirmô
nem volt ennyi pénzeszköz.
Levezető Elnök tájékoztatja. hogy idóközben megvan a fedezx•t a határozat végrehajtására.

TalkSy István kŔdezi, ha a a Íolyamatĺs
van.

Levezető Elnök tájékoztat arról, hogy a fedezet biztosítva van.

TEBÉSZ: javasolja az Igazgatótanácsnak, hogy a jegyzókönyvön kívül a Társaság
külön a progranu*-

Korányi Tamás kérĺEzi. mi rrtn a 35.000 db
Levezető Elnök tájékoztatja, hogy az Igazgatótanács köteles mindent elkövetni, annak érdekében, hogy a

határozata végrehajtásra keriiljön, de ha teljesül teljes mértékben. akkor

(XIX.) sz.ámú HAároz.Ä

Közgyűlés dönt 35.000 darab bármely részvénysorozatba tartozó részvény 6.000 Ft-os részvényenkénti
darabáron történő Társaság általi megvásárlásáról. A Közgyűlés döntését a Társaság Igazgatótanácsa
köteles kgkés6bb Z)18. 31-ig vévehait.ani.

A Határozat kerűh az

Leadott -igen" szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesed& arányszámával együtt):
34.'*9db/ 100%
leadott száma (szavazatok által képva•lt 

Szavamstól tartózkodók száma (szavazatok által képviselt alaptőke 

5)

(XI.26.) számú Közgyűlési Határozat

arányszámával

arányszámával együtt): Odb

A Közgyűlés a Társaság székhelyét 3324 Felsőtárkány, Tölgy utca 1-re módosítja.

A Határont elf(Ľadásra az alábbUk

Leadott „igen" szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke részesedés arányszámával együtt):
34.959 db / 100%
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Leadott -nem” szavazatok smrna (szavazatok által képviselt alaptőke aránysz.ámával együtt):

száma (szavazatok által arányszámával (kib

6) Alapszabály módosításról - Egységes Szerkezĺ•tú Alapszabály elfogadasáró/

(XIX) számú Határozat

Közgyűlés a Társaság Alapszabályát a mai napon elfogadíňt fenti határczatoknak módosítja
és elfogadja Egységes Szerkezetben Módosított Alapszabályát az alábbiak szerint (amelyben a

és A kaJôn
a argbizza Szabó Zoltán Sáruií.x 

Juhä Péter (11-" Fáy u-

(Alapszabály tervezet kiilön íven)

A KözgyűkSi Határozat elíotadásra került az alábbuk

Leadott „igen- szavazatok száma (szavazatok által képviselt alaptőke 
34.959db / 100%

-rw•m- szavazatok száma (szavazatok által képvselt alav*óke 
Odb /

tartózkĺ:xiók szórna által auptóke 
Odb /

ellenjegyzésáe Fdig

aránysz.ámával együtt):

arányszárnával

együtt):

Elnök megállapítja, hogy nincs további napirendi pont, s mivel a részvényĺseknek további javaslataik
a Közgyűkst

Elpó a a a szz*í V. 10. S (4)
Mezdéx alanán frlhivja a tagok fig1Flmét arra, hcw személF adatánA az tMlÓ frltüntetéô•z tnlÓ
hozzáJárulása egylx•n azzal is Jár, hogy az a cégiratok nyilvánosságának elve alapján bárki számára megismerhetötŕ

aÉntrifigy•kmtrtŕtrktľl a E.:.4äruW és dá Fkn '*irat

Dióslaki Gábor ffEBÉSZ) - Hiteksítő Szabó Zoltán Sándor

Dr. Juhásž Péter
úgytŕd, 

•

Dr
kamarai azon

Bp.

26.
Dr. Ju ész éter
fa c eb 00 

k.corn/drjuh.sap•teľ

iroda
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