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L.
1.1.

A t6rsas6g c6gneve 6s sz6khelye

A tdrsasdg neve.

PLOTINUS HOLDING Nyilv6nosan Miikdd6 R6szv6nyt6rsasdg

7.2.

A c6g r6vid neve:

PLOTINUS HOLDING Nyrt.

1-.3.

A tdrsasdg szdkhelye

1021 Budapest, Versec sor 9

7.4

A

Tdrsq.sdg telephelyei:

L093 Budqpest, Gdnczlt Pdl utca 2. pinceszint
7093 Budapest. Gdnczlt Pdl utca 2/2.
7093 Budapest. Gonczlt Pdl utca 2, 3, emelet 7.

2.
2.1

A t6rsas6g tev6kenys6gi kOre

A t6rsas6g tev6kenys6gi kdre a 2008-as TEAOR besorol6s szerint:

A t6rsasdg f6 tev6kenys6ge:
64.20' 08 Vagyonkezel6s

2.2

(hotding)

A tdrsasdg egy6b tev6kenys6ge:

64.99'08 M.n.s. egy6b p6nzngyi kdzvetit6s
66 .19'

08 Egy6b p6nzngyi kieg6szit6 tev6kenys6g

68.10' 08 Sajdt tulaj
68. 20' 0B

donri ingatlan ad6sv6tele

Saj6t tulaj donri, b6relt ingatlan b lrbeadds a, iizemeltet6se

68.31'08 Ingatlaniigynciki tev6kenys6g
68.32' 08 Ingatlankezel6s
70.

1

0' 0B IJ

zletv ezet6s

70.21' 0B PR,
7 0.22'

08

kommunik6ci6

Uzletviteli, e gy6b vezet6si tan6cs adiis

74.90'08 M.n.s e szakmai, tudom6nyos, miiszaki tev6kenys6g
81.1 0' 08

2.3

Epitrn6ny-rizemeltet6s

Tilrsasdg enged6lyhez, nyiv6ntart6sba v6telthez, vagy szakk6pesit6shez kdtdtt tev6kenys6get
csak ilyen enged6ly, vagy szakk6pesit6s birtokdban, illet6leg a nyilvdntart6sba v6tel megtcirt6nt6t
kdvet6en folyatathat.

3.

T6rsas6gid6tartama, miikdddsi formlja 6s a formav6lt6shatllyba l6p6se

3.1

T6rsas6ghatdrozatlan id6tartamra alakult.

3.2

T6rsas6gmiikcjd6si form6ja:nyilv6nos r€szv6nyt6rsas6g.

3.3 T6rsas6.g
dtalakul6s

a PLOTINUS Vagyonkezel6 Korldtolt Felel6ss6gfi T6rsas6g (Cg. 05-09-013338.)
n\6nllftejobt 6ltal6nos jogut6dj6nak a PLOTINUS Vagyonkezel6 Zdntkoriien Miik6d6

R6szv6nyt6rs

as d

gnak

(C

g. 05-1 0-0 00421) az dJtallnos jo gut6 dj a.

3.4 A tlrsasdgi formav6lt6s a c6gbir6sdgibejegyzls napj6n l6p hatllyba

4.
4.'1,.

Tdrsas6g alapt6k6je

4.1.1 730.293.750 Ft, azaz
fo

T6rsasdg alapt6k6je 6s r6szv6nyei

rint, amely teljes

4.1.2 A

e

szdzharmincmilli6-kett6szdzkilencvenh6rom ezer-h6tsz6.zcitven
eli ho zz6jdrul6s b 6 I 611.

g6s z 6ben p 6nzb

T6rsas6g alapt6k6je a jelen Alapszab6ly elfogad6s5t megel6z6en teljes eg6sz6ben

befizet6sre keriilt.

4.1.3 Amennyiben a Tdrsas6.g a k6s6bbiekben UlaUb r6szv6nyeket bocsdt ki, azok
ellen6rt6k6t a vonatkoz6 kibocs6t6sr6l sz616 dcjnt6sben meghat6rozott felt6telek szerint
kell Tiirsas6g rendelke z6.s6l e bocs6.tani.

4.2

A r6szv6n)zek sz6ma, n6v6rt6ke, tipusa, fajt6i

A r6szv6ny tags6gi jogokat megtestesit6, n6vre sz6l6, n6v6rt6kkel rendelkez6 forgalomk6pes
6rt6kpapir. A t6rsas6g alapt6k6je az al6bbiakb6l 6Il

4.2.1,.

(,,4"

sorozaf) 26.739 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfajt1ba 6s szavazatels6bbs6gi
r6szv6nyoszt6lyba tartoz6 r,6szv6ny, melyek mindegyike az Alapszabily 6.1..3 6s 6|1..4 pontjdban

meghat6tozott m6don szavazatels6bbs6get (v6t6jogot) biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6szv6nys or o zatb a tar to zik.

(,,8" sorozaq 200 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi rlszv6nyfajtdba 6s osztal6kels6bbs6gi
r6szv6nyoszt6lyba tartoz6 r6szv6ny, melyek mindegyike az alapszab6ly 6.2.7 pontjdban
meghatS.rozott m6don osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6s zv6nys o r o zatb a tar to zik.

(,,C" sorozat) 494.236 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 t6rzsr6szv6nyb6l 6ll. Ezen r6szv6nyek
minde gyike egy

4.2.2

r 6.s

zv 6ny s or o zatb a tar to zik.

R6szv6nyesek az alapitils

6.s

az aztk6vet6 t6keemel6sek sor6n 6tvenni v6llalt r6szv6nyeik

teljes kibocs6t6si 6rt6k6nek megfelel6 p6nzbeh 6s nem p6nzbelthozzljarulasukat szolg6ltatt6k a Tilrsas6g
r,6,sz6re.

4.3

A r6szv6nyek el66llit6sdnak m6dja:

4.3.1, A T6rsas6g valamennyi

r6szv6ny6nek el66llit6sa dematerializiilt m6don tdrt6nik.
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4.3.2 A Tirsas|g a jogszab6ly alapjin csak a c6g(v6ltoz6s)bejegyz6s megtdrt6nte 6s az
alapt6ke teljes befizet6se, illetve szolglltatlsa ut6n int6zkedhet a dematerializ|lt r6szv6ny
6rt6kp apirs zlr:J'in tcjrt6n6 j6v 6ir 6sa b 6nt.

4.3.3 A dematerializdlt r6szv6ny elektronikus fton l6trehozott, rdgzitett, tovdbbitott

6s

nyilv6ntartolt, az 6rt6kpapirokra vonatkoz6 ki.ildn tcirv6nyben meghatdrozott tartalmi kell6keit
azonosithat6 m6don tartaknaz6 adatdsszess6g, amelynek nincs sorsz6ma.

4.3.4

DematerializlLt r6szv6ny eset6n a r6szv6nyes nev6t, valamint az azonosit6shoz sziiks6ges
egy6b adatait az &tlkpapir-forgalmaz6 6ltal a r6szv6nyes jav6ra vezetett 6rt6kpapirsz6mla
tartalmazza.

4.3.5

Dematerializ6lt r6.szv6ny eset6n - az ellenkez6 bizonyitdslig - azt a szern6lyt kell a r6szv6ny
tulajdonos6nak tekinteni, akinek 6rt6kpapirsz6ml6j6n a r 6szv 6nyt nyilv6ntartj6k.

5.

R6szv6nyesi jogok 6s kdtelezetts6gek

5.1

A r6szv6nyest e min6s6g6ben a torv6nyben meghat6rozoft., a r6szv6ny 6ltal megtestesitett
tagsigi 6s vagyoni jogok illetik meg. Tilos a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6val dsszefi.igglsben az
azonos r6szv6nysorozatba tartoz6 r6szv6nyekkel rendelkez6 r6szv6nyesek kdzdtti b6rmif6le

h6tr6nyos kiildnbs6gt6tel.

5.2

A

a jelen alapszab6lyba foglaltak betart6sa mellett - szabadon 6truhdzhat6. A
dematerializ6lt r6szv6ny 6tr:uln6zdsa az 6rtdkpaptusz6ml6n tort6n6 terhel6s, illetve j6vdir6s it16n
r6szv6ny

-

tcirt6nik

5.3

A Tdrsasdg dematerializ6lt, n6vre sz6l6 rlszv6nyeihez kapcsol6d6,
kozgyilIlsen megillet6 szavazati jogr6l az Alapszabilly 6. pontja rendelkezik.

a reszvlnyest

a

5.4

A r6szv6nyest a TS.rsas6gnak az ir1nyad6 jogszab6lyok szerint feloszthat6 6s akdzgyiil6s
6ltaI a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 elfogaddsfval egyidejiileg hozott hatfuozata szerint
felosztani rendelt eredm6ny6b6I a r6szv6nyei n6v6rt6k6re jut6, ardnyos h6nyada (osztal6k) illeti
meg. Amennyiben a kdzgyiil6s osztal6k vagy osztal6kel6leg, illetve az igazgat6tanlrcs
osztal6kel6leg kifizet6s6r6l dont, az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6s kezd6 id6pontl6t az
igazgat6tan6cs hat6rozza rneg .6gy, hogy az erre vonatkoz6 k6zlem6ny megjelen6se 6.s az osztal6killetve osztal6kel6l eg fizetls kezd6 napja kozott legal6bb 10 munkanapnak kell eltelrrie.

5.5

Osztal6kra illetve osztal6kel6legte az a r6szv6nyes jogosul! ak az igazgat6tan6cs 6ltal
meghat6rozoft 6s az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6sre vonatkoz6 kozlem6nyben meghirdetett
fordul6napon lefolytatott tulajdonosi megfeleltet6s alapj6n ar6szv6nyk6nyvben szerepel.

5.6

Amennyiben a T6rsas6g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre kenilnek, az

osztal6k v6gleges m6rt6k6t legk6s6bb a Budapesti Ert6kt6zsde Z6rtk6rfien Miikdd6
R6szv6nyt6rsasdg Szab6lyzata a bevezetlsi 6s forgalombantartilsi szab6lyokr6l szerinti Exkupon Nap el6tt k6t T6zsdenappal (amint az a "szabdlyzat a bevezet6si 6s forgalombantartdsi
szab6lyokr6l" cimti szab6lyzatban meghat6rozdsra kenilt) kell nyilv6noss6gra hozni. Az Ex-kupon
Nap legkor6bban a kupon m6rt6k6t meg6llapit6 kdzgyiillst vagy igazgat6tan6csi til6st kovet6
harmadik T6zsdenap lehet.

5.7 A Tarsasdg igazgat6tanilcsa (illetve rnegbtzot\a) a n6vre sz6l5 r6szv6nyekkel rendelkez6
r6szv6nyesekr6l 6s r6szv6nyesi meghatalmazottakr6l r6szv6ny-fajt6nk6nt r6szv6nykonyvet vezet,
amelyben nyilv6ntartja a r6.szv6nyes, r6szv6nyesi meghatalmazott nev6t (c6gnev6t), lakcim6t
(sz6khely6t),

a r6szv6.nyes tulajdon|ban l6v6 r6szv6nyek sorozat6t,

sz6m6t, n6v6rt6k6t,

a

r6szv6nyes tulajdoni h6nyad6t 6s a bejegyz6s id6pontjdt. Amennyiben a r6szv6nyes r6szv6nyesi
csoport (meghat6roz6s6tl6sd a8.21 pon\6ban) tagSa, igy arlszv6nykonyv tartaknazza a r6szv6nyesi
csoport tagjainak nev6t (c6gnev6t), lakcim6t (sz6khely6t), a r6szv6r.tyesi csoport 6ltal Osszesen
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tulajdonban tartott r6szv6nyek sorozatilt, szAm6t, n6v6rt6k6f a r6szv6nyesi csoport teljes tulajdoni
h6ny a d6t 6s a r 6,szv 6nyesi cs o p or t bejegy z6s6nek id6pontjdt.

5.8

Nem jegyezhet6 be a r€.szv€nykonyvbe az, aki igy rendelkezett, valarnint az, aki a
r6szv6ny6t torv6nynek vary az alapszab6lynak a r6szv6ny 6truh6z6silravonatkoz6 szabilLyait s6rt6
m6don szereztemeg.

5.9 A n6vre sz6l6 r6.szv6ny 6truh6zAsa a Tdrsaslggal szemben csak akkor hat6lyos, 6s a
r6szv6nyes a Tlrsasdggal szemben r6szv6nyesi jogait csak akkor gyakorolhat1a, ha a r6szv6nyest
- teh6t a reszv6ny rrcgszerz6j6t - a reszv6nykonywbe bejegyezt6k. Az igazgat6tan6cs koteles a
r6szv6nykonyvb6l halad6ktalanul tdrdlni (toroltetni) azt a r6szv6nyest, aki igy rendelkezett, illetve,
aki a r6szv6nyeket a jogszabillyokkal vagy az alapszab6llyal ellent6tes m6don szerezte. A torolt
adatoknak meg6llapithat6knak kell maradniuk. A r6szv6nyes a r6szv6nykonywbe betekinthet, 6s
amak 16 vonatkoz6 r6sz6r6l az igazgat6tan6cst6l (illetve annak negbizottj6t6l) mdsolatot ig6nyelhet,
amelyet

a r6.szvlnykonyv vezet6je 6t napon beliil teljesiteni koteles. Harmadik szem6ly a

r6szvdnykonyvbe betekinthet.

5.10 A r6szv6nyes jogosult a klzgyiil6sen r6szt venni a Polg6ri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2073. 6vI
V. t6rv6ny 6s a jelen alapszabllyban megszabott keretek kozott felvil6gosit6.st k6rni, valamint
6szrev6telt 6s inditv6nyt tenni, szavazati joggal rendelkez6 r6.szv6ny birtok6ban pedig szavaznt.
5.114 kdzgyiil6s napirendj6re (iz1It rigyre vonatkoz6an az igazgat6tan6cs koteles minden
r6szv6nyesnek a kdzgyiSl6s napja el6tt legal6bb nyolc nappal benyrijtott ir6sbeli k6relm6re a
sztiks6ges felvildgosit6st - a napirendi pont tlngyalilsa sor6n - a K6zgyril6s napja et6tt 3
nappal megadni. Az igazgat6tan6.cs csak akkor tagadhatja meg a felvil6gositilst, ha
6ll6spontja szerint az a r6.szv6nyt6rsas6g tizleti titk6t s6rten6. Ebben az esetben is kdtelez6 a
felvildgosit6s megad6sa , ha arra a kozgyiil6s hat6rozata kdtelezi az igazgat6tan6csot. Az ]ULzleti
titkot nem tartalmaz6 felvillgosit6s megaddsa nem korl6tozhat6. A r1.szv€nyes a T6rsas6g
rizleti konyveibe, illetve egy6b iizleti irataiba azonban nem tekinthet be.

5.12Azok a r6,szv6nyesek, akik a szavazatok legaldbb egy sz6zal6k6val rendelkeznek, - az ok
megjelol6s6vel - ir6sban k6rhetik az igazgat6tan6cst6l, hogy valamely k6rd6st tuzzon a
kdzgyiil6s napirendj6re. A rlszv6nyesek ezen jogukat a k6zgyiil6s osszehivdsdr6l sz6l6
hirdetrn6ny megjelen6s6t6l sz6mitolt nyolc napon behil gyakorolhatj6k. A szavazatok legal6bb
egy sz6zal6k6val rendelkez6 r6szv6nyesek ir6sban, a kdzgyiil6s osszehiv6.s6r67 sz6l6
hirdetun6ny megjelen6s6t6l szdmitolt nyolc napon belul, a napirendi pontokkal osszefugg6sben
hat6r ozah javaslatot is el6terjesztheto:rek.

6.

Egyesr6szv6nyfajt6kravonatkoz6egyedirendelkez6sek

6.1.

6.1.1 A r6szv6ny a n6v6rt6k6t6l fngg6 m6rt6kii szavazah jogot testesit meg, kiv6ve, ha e tcirv6ny
vary a tdrv6ny alapjdn a r6szv6nyt6rsas6g alapszab6lya a szavazati jogot a r6szv6nyek meghatdrozott
csoportj6ra kizdqa vary korl|tozza. Azonos n6v6rt6kti r6szv6nyek azorros szavazati jogot
biztositanak.

6.1,.2 A t|rsasdg tdrzsrlszvlnyei

a r6szv6ny n6v6rt6k6t6l fngg6

m6rt6kii szavazati jogot testesitenek

meg. Ennek megfelel6en a t6rsasdg minden 250 Ft n6v6rt6kf t6rzsr6szv6nye:7 szavazatra jogosit.

6.1'.3 A tdrsasdg szavazalels6bbs6gi jogot biztosit6 r6szv6nyfajt6ba tartoz6 r6szv6nyei a t6szv6ny
n6v6rt6k6hez igazod6 szavazah. jogot biztositjdk, ennek megfelel6en a t6rsas6g minden 250 Ft
n6v6rt6kti szavazatels6bbs6gi jogot (v6t6jogot) biztosit6 ftszvlnyfajt6ba tartoz6 r6szv6nye.. 1
szavazatra jogosif azzal a megkot6ssel, hogy Kozgyill6si ltatlrozat csak a szavazatels6bbs6get
biztosit6 r6szv6nyek egyszerii tdbbs6g6nek igenl6 szavazata mellett hozhat6 meg.

o

6.L.4 A rlszv1nytdrsasdg dltal kibocs6tott els6bbs6.gi r6szv6nyekkel biztositott szavazatels6bbs6gi
jog (v6t6jogot) akozgyiil6s hat6skdrdbe taftoz6 valamennyi ddnt6shozatalra vonatkozik.
6.1.5 Az

osztallkels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny a r6szv6nyt6rsasdg kozgyiil6s6n - az esetlegesen
jogszabllyban illetve Alapszabillyban meghat6rozolt kiv6telekkel - nem jogosilla a mindenkori
fu laj

donos6t szav az6sr a.

6.2

R6szv6nlrekhezkapcsol6d6osztal6k

6.2.1, A

t6rsas6g osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit6 r6szv6nyfajt6ba 6s r6szv6nyoszt6lyba tartoz6

r6szv6nyei

a r6szv6ny tulajdonosdnak az egy6b r6szv6nyekt6l (torzsrlszvlny

6s

szavazatelslbbs6gi r6szv6ny) elt6r6 m6rt6kii osztal6kra jogositlilk akk6nt, hogy amennyiben

ngy
osztal6k m6rt6ke

r6szv6nyt6rsas6g IFRS-ek szerinti konszoliddlt ad6zott eredm6nye pozitrv,

osztal6kels6bbs6gi r6szv6nyek osszess6g6re jut6

a

az
a

r6szv6nytinsas6g konszolid6lt, IFRS-ek szerinti ad6zott eredm6ny6nek 20%-a, azaz rrrinden
egyes osztal6kels6bbs6gir6szv6ny a konszoliddlt ad6zoft eredm6ny 0,1%-rajogosit. Ezen feli.il

a kdzgyiills 6ltal 6vente meghatlrozott osztal6kalapb6l tovdbbi osztallkra is jogosult az
osztal6kels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny mindenkori tulajdonosa a torzsrl.szv6nyek 6s
szavazatels6bbs6gi r6szv6nyek ut6n j6r6 osztal6kkal egyerLl6 ardnyban 6s m6don a jelen

Alapszabllybanmeghat6tozottkorl6toziisokkal.

6.2.2

Amennyiben valamelyik 6vben az osztallkels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek ut6n bdrmely
okb6l nem keriil sor az osztallk kifizet6s6re, a kcivetkez6 6vben rnds r6.szv6nyfajt6ba, illetve
r'6szv6nyoszt6Iyba tartoz6 r6szv6nyekre a r6szv6nyt6tsas6g csak akkor fizethet osztal6kot, ha
az osztal6kels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek utdn jdr6 elmaradt osztal6k marad6ktalanul
kifizet6sre keriilt. Ilyen esetben aKozgyiil6s vagy azlgazgat6tandcs meg6.llapit1a az adott 6vre
jdr6 osztal6kot amely - ha tdbb 6ven 6t nem tdrt6nik kifizet6s - kumuldl6dik. Mindaddig,
arnig a teljes igy felgyiilemlett osztal6kot a Tiirsas6g ki nem fizet:r az osztal6kels6bbs6gi
r6szv6nyeseknek, m6s r6szv6nyekre nem fizethet ki osztal6kot.

7.
7.L

Az alapt6kefelemel6se

6s

lesz5llit5sa

4z alapt6ke felemel6s6nek rn6djai:

a) ij r6szv6nyek nyilvdnos vagy z6rtkdrii forgalomba hozatala
b) az alapt6k6n feliili vagyon terh6re tort6n6 alapt6ke-emel6s
c) dolgoz6i r6szv 6ny forgalomb a hozatal
d) 6tv6Itoztathat6 kotv6ny nyilv6nos vagy zdrtkdrl forgalornba hozatala (felt6tetes
alapt6ke-emel6s)

7.2

Az alapt6ke-ernel6s tipusai

7.3

rJj r6sztr6nyek nyilvdnos forgalomba hozabTilval tort6n6 alapt6ke-emel6sre I<zar6lag p6nzbet.

6s

m6djai egyidejfiIeg is elhatArozhat6k

6s

v6grehajthat6k.

hozz6jart:Jes ellen6ben keriilhet sor.
7 .4
Az alapt6ke felemel6s 616I az lgazgat6tandcs el6terjes zt6se alapjlln a kdzgyiills hataroz. A
k6zgyfi76s hatatozatAra abban az esetben nincs sziiks1g, ha az alapt6ke felemel6se a k6zffiI6s

hatdrozatdba foglalt felhataknazds alapjdnlgazgat6tandcsi jogkorben tort6nik.

7.5

A k1zgyul6s l:ratdrozat6val felhatalrnazhafa az Igazgat6tandcsot az
Az

alapt6ke

kell hati.Lrozri azt alegrnagasabb
osszeget (j6vdhagyott alapt6ke), amellyel az lgazgat6tandcs a Tarsasilg a7apt6ke16t felernelheti. A
kozgyiil6si felhata]rrnazds bdrmely tiprr"li 6s bdrmely m6don tort6n6 alapt6ke-emel6sre
vonatkozhat. A k6zgytii6si felhatzlrnazds legfeljebb ot 6vre sz6lhat. A felhatalmazilst tartaknaz6
felemel6s6re.

erre vonatkoz6 kdzgyfiT6sihatArozatban meg

klzgyhl6sihat6rozatot az lgazgatotaracs 30 napon beliil koteles a C6gkdzl}nyben kdzz6tenni.
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7.6

Az Igazgat6tandcs sajdt hat6sk6rben jogosult bdrmely tipusir, 6s bdrmely m6don tort6n6

alapt6ke-emel6sre.

7.7

Az Igazgat6tandcsi hat6skorben tort6n6 alapt6ke-emel6s eset6ben
m6doitasfua az lgazgat6tan6cs koteles 6s jogosult.

az

Alapszabaly

7.8

Tekintettel arra, hogy a Tirsas|g eIt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalornba, a kozgyiil6snek az alapt6ke felemel6s6re, vagy az alapt6ke felemel6s6re
vonatkoz6 hat6sk6r id6leges dtenged6s6re irdnyul6 hatdrozata 6rw6nyess6g6hez az is sziiks6ges,
hogy az egyes r6szv6nysorozatok kozgy6l6senjelenl6v6 r6szv6nyesei, az alapt6ke felemel6s6hez,
vagy az arra vonatkoz6 felhataknazds rnegaddsdhoz, r6szv6nysorozatonk6nt legaldbb
e gy szeril sz6t6bbs6ggel, kiilon hat6rozatukkal is hozzdjaruTjanak.
7 .9
Az Igazgat6tandcs az altala elrendelt alapt6ke-emel6.sr6l sz6l6 hatArozatAt koteles a Tarsasdg
horilapjSn kdzzfterui. Az lgazgat6tandcs 67tal - felhatalrnazds alapj6n - elrendelt alapt6ke-emel6s
eset6n a ltatdrozat 6rv6nyess6g6hez az is szi*s6ges, hogy az eryes r6sntlnysorozatok r6.szv6nyesei

}rozz6j6ruljanak az alapt6ke felemel6s6hez. A hozz6ijdrul6.st rnegadotkrak kell tekinteni,
amenrryiben ak6zz6t6telt6l. sz6mltott 15 napon beliI az egyes r6szv6nysorozatok r6szv6nyeseinek
tobb mint 50%-a ir6sban (posta fton a T6rsasdg sz6khely6re megkiildve) nem jelenti be az
Igazgat6tandcs r6,sz6re, ho gy az alapt6ke-emel6shez nem j6rul hozz6.

7.10 Arnennyiben az alapt6ke felemel6s6re p6nzbeli hozzdjdrulls ellen6ben keriil sor, aT6rsas6g
r6szv6nyeseit - els6 helyen a forgalomba hozott r6szv6nyekkel azonos rlszv6nysorozatba tartoz6
r6szv6nnyel rendelkez6 ft.szv6nyeseket majd az 6tsrdltoztathat6, 6s veliik egy sorban a jegyz6sr
jogot btztosit6 kdtv6nyek tulajdonosait - ebben a sorrendben - jegyz6si els6bbs6g, illetve
z6rtk6fii alapt6ke-eme16s eset6n a r6.szv,6nyek etv6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog illeti rneg, amely
az Alapszabalyban 6rv6nyesen nern z6rl^Lat6 kt 6s nem korliltozhato. Ezen koriiLlm6nyr'61 az
Igazgat6s6g El:roke igazol6st ad kt.

7.77

ATarsas6glgazgat6tandcsa a T5rsas6g hontapjdn kozz6teend6 hirdetm6ny i\6n, el6zetesen
koteles taj6koztatni a r6szv6nyeseket - ide6rtve az 6tv6ltoztathat6 6s a jegyz6si jogot biztosit6
kotv6nyek tulajdonosait is - a jegyz6si els6bbs6gi jog, illetve a r6szv6nyek 6tv6tel6re

vonatkoz6 els6bbs6gi jog lehet6s6g6r61, 6s gyakorlds6nak rn6dj6r6l, igy a r6szv6nyek
n6v6rt6k6r6l, illetve kibocs6t6si 6rt6k6r6l, valarnint e jog 6rv6nyesit6s6re nyitva e176, 15 napos
id6szakkezd6 6s zA16 napj6r6l. A hirdetrn6nyben az lgazgat6tan6cs koteles kozolrLi az alapt6keeme16s nagysdg6ft, a kibocs6tand6 ij r6szv6nyek sz6rn6t, n6v6rt6k6t sorozalAt, 6s a r6szv6nyekhez
f'uz6d6 jogokat 6s kotelezetts6geket tov6bbd a r6szv6nyek kibocs6tdsi 6rt6k6t 6s az ellen6rt6k
rne gfi zet6s6nek m6

djd! v alarnint felt6teleit.

7.12 A r6szv6nyes erre trdnyul6, 6s elektronikus lev6lben kozolt k6r6se eset6n, a jegyzlsi
els6bbs6gi jog gyakorlds6nak felt6teleir6l az lgazgat6tandcs elektronikus lev6lben is
taj6koztatast ad.

7.73 A torv6nyi jegyz6si els6bbs6gi jogukkal az arra jogosultak a

T6rsas6.g

Igazgat6tanics6hoz eljuttatott irdsbeli nyilatkozatukban 6lhetnek, arnely akkor tekintend6
szab1Tyszeriinek, ha az, azlgazgat6tandcshoz a megadott 15 napos id6tartamon beltil be6rkezk,6s
megfelel a hirdetrn6nyben el6irt felt6teieknek.

7.14 A jogosult az irlsbeli nyilatkozatdban arr6l nyilatkozik, hogy az lj r6szv6nyek
6tv6tel6re vonatkoz6 eJs6bbs6gi jogdvalkiv6n-e dri,vagy nem; 6s arnennyiben els6bbs6gi jog6val 6kLi
kiv6n, az 6rtesit6,sben megjelolt felt6telekkel hdny r6szv6ny 6tv6tel6re vdllal kotelezetLs6get.

7.15 Arnennyiben a jogosuitak irdsbeli nyilatkozata alapj6n, az 6tverui vdllalt r6szv6nyek
ij r6szv6nyek sz(nndt, az
1j r6szv6nyek 6tv6tel6re - r6szesed6siik ar6nydban - el6sz6r az els6bbs6gi jogukkal 6lni kiv6n6
r6szv6nyesek, majd az 6rf'taltoztatJtat6 6s a jegyz6sijogot biztosit6 kdtv6nyek tulajdonosai - ebben a
sz€rna rneghaladja a tervezett alapt6ke-emel6s sor6n forgalomba hozand6
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sorrendben - jogosultak. Tort szdm eset6n - teh6t ha az osszeg egy r6.szv6ny n6v6rt6k6t nem teszi ki
- a r6szv6nyeket a tulajdoni ardnyok nagysdg6nak csokken6 sorrendj6ben, 6s a jogosults6g

torv6nyi sorrendis6g e alapjdn kell elosztani.

7.'J,6 Ha a jogostlt az els6bbs6gi jogra vonatkoz6 nyilatkozatdt elmulas zlla rnegtenn| vagy
azt nem a megadott hatAnd6n beliil nyfjtja be, azlgazgatotanilcs igy tekinti, hogy els6bbs6gS jogdval
nernkiv6n 6lrri.

7.1,7 Amenlyiben az alapt6ke felemel6se r1j r6szv6nyek zdrtkiirii forgalomba hozataTfval
tort6nik, 6s egyik erre jogosuJt sem 61 torv6nyi els6bbs6gi jog6va7, vagy a be6rkezett ir6sbeli
nyilatkozatok alapjen az 6t:tervi v6llaTt r6szv6nyek mennyis6ge nem 6ri eI az alapt6ke-emel6s
tervezett m6rt6k6t, a k6zgyiil6s illetve az igazgat6tan6cs jogosult (AIapszablly 7.5 eset6ben)
kijelolni azokat a szern6Iyeket akiket az l-Ital:uk tett v6teli sz5nd6knyilatkozatuk alap)An,
tulajdoni r6szesed6siik

ar 6ny6ban fellogosit az

ij

t6szv 6nyek dtv6tel6re.

7.18 Az els6bbs6gpjog gyakorl6s6nakl4zar6s6ra - az alapt6ke felemel6s6ttargyal6 napirendi pont
keret6ben, 6s az alapt6ke felemel6s6r6l rendelkez6 kdzgyilllsi hatArozat rneghozalc.Tilt
rnegel6z6en - csak az lgazgatotarhcs irasbeli el6teqesztlse alapjdn, rnin6sitett sz6tobbslggel
meghozott kczgyiillsi hatdrozat alapjdn van helye. Ebben az esetben az Igazgat6tan6csnak az
el6terjesztesben be kelt

rnutatria a jegyz6si els6bbs6gi jogkzardsdra

:o,:6nyu76

inditv5ny iizleti indokait,

valamint a r6szv6nyek tervezett kibocs6t6si 6rt6k6t. Az Igazgat6tandcs a kozgyiil6s
hatlrozatdt aC6gbir6s6gnak rnegkiildi 6s egridejiileg gondoskodik a hat5rozattarhkn6nakmegfelel6
kozlem6nlrnek

a T6rsas5.g

honlapj6n tort6n6 k6zz6t6tel6r6l.

7.19 Az alapt6kelesz6lli6s6nak

akozgyfiT6shatArozata ul"pluovan helye.

7.20 A

Polgdri Tdrv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6v1V. torv6nyben meghatilrozott esetekben az
alapt6ke leszillitds a kOtele 26.

7.21 Amennyiben az alapt6ke lesz6lIit6,sa a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2073. 6vi V. tdrv6ny
rendelkez6se alapjl:n kdtelez6, az alapt6ke - t6keles z6IIit6si elj6r6s eredm6nyes
lefolytat6s6t6l fngg6 - felt6teles leszdktAslr6l aTilrsasdg k6relrn6re a C6gbir6s6ghatAroz. A
k6relemr6l a C6gbir6sag 15 napon beli.il hat6roz. A k6relemnek helyt ad6 v6gz6s ellen
fellebbez6snek nincs helve.

7.22 Tekintettel arra, hogy a Tdrsas6g elt6r6 sorozatba tartoz6 r6.szv6nyeket hozott
forgalomba, a kdzgyill6snek az alapt6ke lesz(lht6s6ra t6nyul6 hatdrozata 6rv6nyess6g,6hez az is
szriks6ges, hogy az alapt6ke lesz6llitAsa 6ltal 6rintett ftszv6nysorozatok kitzgy1T6sen jelen16v6
r6snt6nyesei, ahatArozati javaslatot elfogad6 szavazatok legalibb h6romnegyedes tobbs6g6vel
az alapt6ke leszallitAsllltoz rlsnrlnysorozatonk6n! ki.ilon hat6rozatukkal is hozzij6ruljanak Ennek
sor5n a r6sztr6nyhez tiiz6d6 szavazati jog esetleges korl6toz6s6ra vagy I<tz6r6sfua vonatkoz6
rendelkez6sek - a saj6t r6szv6ny alapjln gyakorolhat6 szavazatt jog kiv6tel6vel - nem
alkalmazhat6k.
7.23 Az alapt6ke leszlJlit6sdnak c6gbejegyz6s6t kdvet6 15 napon beliil az
Igazgat6tandcs 6rtesiti a kozponti 6rt6ktdrat 6s a r6szv6nyes 6rt6kpapirsz6rnla-vezet6j6t a
r6szv6nyes r6szv6nytulaj dondban b e6llt v altoz6sr 61.

7.24 A rlszv6nyesnek az alapt6ke terh6re kifizet6st teljesiteni vagy a

r6szv,6ny6re

vonatkoz6 hdtral6kos befizet6st elengedni csak az alapt6ke-lesz6llitils c6gbejegyzlse utSn

Iehet

7.'25 Az Igazgat6tandcs a jogszab|lyban meghatdrozolt esetekben kozbens6 rn6rleg ellogad6sdra
jogosult

8.

Kozgyftlds

8.1

Akdzgyillls

8.2

A kttzffils

a T6rsas6g legf6bb szerve, amely arlszv6nyesek dsszess6g6b6l6ll.

osszehivasa az igazgatotan6cs feladata. A k6zgy(l6st az igazgat6tan6cs szriks6g
szerint de 6vente legaldbb erySzer (6ves rendes kozgyiills) hivja ossze. A Tdrsas6g 6ves rendes
kozgyilllslt olyan id6pontban kell osszehivni, hogy a Tarsasilg 6ves besz6mol6ja t6ru6nyes
hatarid6ben elfo gadhat6 legyen.

8.3 Amennyiben a Tfusasdg resnt6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre kenilnek, a
kdzgyilllsre az igazgat6tan6cs k6teles a Budapesti Ert6kt6zsde Zdtrtkoriien Miik6d6
R6szv 6nyt6rsas6g k6pvisel6j6t meghivni.

8.4

Amennyiben a Tarsas6g r6szv6nyei szabLlyozoft. piacra bevezet6sre keriilnek,

honlapj6n 6vente,

a

Tdrsas6g
az

az 6ves rendes kdzgyiills lsszehivds|val egyidejiileg k6zz6teszi

igazgat6tandcs tagjainak nev6t valamint a tagoknak e min6s6grikben nyrijtott valamennyi plnzbeli 6s
nem p6nzbeli juttat6sokat tagonk6nt 6s a juttatils jogcime szerint r6szletezve. A T6rsas6.g
biztositla az adatoknak a honlapj

ln

val6 folyamatos e16r6s6t.

8.5 A kozgyiil6s kizdr6laeos hat6skor6be tartozlk:
z) ddnt6s az alapszab6ly meg6llapitdsdr6l 6s m6dosit6s6r6l (u" alapszab6ly szerinti
kiv6telekkel);

b)
c)
d)
.)
0
g)
h)

ddnt6s a T 6r sas6g miikod6si form6jdnak megv 6lto ztat6.s6.r 6l;
aT6rsasdg 6talakul6s6nak 6s jogut6d n6lkrili megsziin6s6nek elhat6rozdsa;
azigazgat6tan6cs tagjainak, tov6bb6 a konyvvizsg6l6nak a megv6laszt6sa, visszahiv6sa 6s
dij az 6suk rne g illlapitds a ;
a szlrnviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6 j6v6hagydsa, ide6rtve az ad6zofr. eredm6ny
felhaszn6llsdra vonatkoz6 ddnt6st is;
dont6s osztallkel6leg fizet6s6r6l (az alapszablly szerinti kiv6telekkel);
ddnt6s a nyomdai riton el66llitott r6szv6ny dematerializ6lt r6,szv6nny6 t6rt6n6
6talakit6s6r6l;
az egyes r6szv6ny-sorozatokhoz fiiz6d6 jogok rnegvdltoztat6sa, illetve az egyes r6szv6nyfajt6k, osztdlyok 6talakit6,sa (amennyiben tdbb r6szy6ny-sorozat, fajta 6sf vagy osztilTy
keri.il kibocs 6t6sr a) ;
ddnt6s - ha aPoIglri Tdrv6nykdnywr6l sz6l6 2013.6vi V. torv6ny m6sk6nt nem rendelkezik az iltvdltoztathat6 vagy jegyz6si jogot biztosit6 kdtv6ny kibocs6t6s6r6l;

i)

j) dont6s az alapt6ke felemel6s6r6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);
k) dont6s - ha a Polgdri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2073. 6vi V. torv6ny m6sk6nt nem
rendelkezik - az alapt6ke lesz6llitds6r6l; dont6s a jegyz6si els6bbs6gi jog
korl6toz6s6r6l, illetve kizdr6s6r6l (az alapszablly szerintt kiv6telekkel);

I) nem k6telez6 d6nt6s a vezet6 tiszts6gvisel6k, valamint vezet6 6ll6sn munkavdllal6k
hosszti t6vi dijazds6nak 6s osztdnz6si rendszer6nek ir6nyelveir6l, keret6r6l;
m) az audit bizotts6g tagjainak megv6lasztdsa;

n)
")

aT6rsas6g r6szv6nyeinek BudapesnErt6kt6zsd6re tdrt6n6 bevezet6s6t kdvet6en a sz6mviteli

torv6ny szerinti besz6mol6val egyfltt el6terjesztett felel6s tarcasilgSr6trlt6si jelent6s 6ves
rendes k6 zgy i1l6s en tdrt6n6 elf o gad6s a,
dont6s minden olyan k6rd6sbeo amit a mindenkori jogszabalyokvary az alapszabaly akdzgytills
kiz6r 6lago s hat6skor6be utalnak.

8.6 A kt>zgyiil6s hat1rozatait a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6nyben, a jelen
alapszabllyban
6s
amermyiben
a
T6rsas6.g
r6szv6nyei a Budapesti Ertekt6zsd6re bevezet6sre kenilnek - a Budapesti Ert6kt6zsd!
Zf:rtkoriien Miikdd6 R6szv6nyt6rsas6g Szab|lyzata a bevezet6si 6s forgalombantart6si
szabllyokr6l clrni1 szab{lyzat|ban meghatdrozolt tobbs6ggel hozza, azzal, hogy - a jelen
alapszabLly elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban - az igazgat6tan6csi tagok rnegviiaszt6sa,

visszahiv6.sa 6s dljaz6.suk meg6llapit6sa eset6n ahatdrozat elfogad6s6hoz a leadott szavazatok
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tdbb mint h6romnegyedes tobbs6ge sztiks6ges. Szavazategyenl6s6g eset6n a javaslat
elutasitothrak tekintend6. A Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny 3.7175-6val
osszhangban a T6rsas6gkdzgyiil1se koteles az 6ves rendes k6zgyill6s napirendj6re tii.zni

az igazgat6tan6csi tagok el6z6 izleti 6vben v6gzett munkdjdnak 6rt6kel6s6t 6s koteles
hatarozni a r6szrikre megadhat6 felmentv6ny tilrgyilban. A felmentv6ny megadts6val a
kozgytills igazolja, hogy az igazgat6tandcs tagai az 6rt6kelt id6szakban munk6jukat a
T lrsasAg 6rdekeinek els6 dlegess6 g6t szern el6tt tartva v 6gezt6k.
Szavazafl jogukat

a rlszv6nyesek a kdzgyiil6sen szem6lyesen vagy meghatalmazottjuk fqan
gyakorolhatjdk. Nem lehet meghatalmazott az igazgat6tanlcs tagSa, a c6gvezet6, a
kdnywizsgdl6 valamint a T6rsas6g vezet1 dll6sri munkavillLal6i, kiv6ve, ha e szem6lyek
(kiv6ve a kdnyvvizsg6I6) meghatalmazottk6nt minden egyes hatlrozati javaslatra
egylrtelrnil, a meghatabnaz6 r6szv6nyes 6ltal adott ir6sbeli szavaz|si utasitdssal
rendelkeznek. A meghataknazdst kozokiratbavagy teljes bizonyit6 erejii mag6nokiratba
kell foglalni.

8.7

88

Ak6zgyiil6s azigazgat6tan6cs ddnt6se alapjtn aTarsasig sz6khely6re vagy aht6l elt6r6 helyre is
osszehivhat6.

8.9 A k6zgyll6st arurak kezd6napj6t

Qogszab6ly elt6r6 rendelkez6se hidny6ban) legalilbb harminc
nappal rnegel6z6en, a Tdrsaslg honlapj6n, illetve a 13.1, pontban meghat6rozott k6zz6t6teli
helyeken (a tov6bbiakban egyiith kdzz6t6teh helyek) kdzzltett. hirdetm6ny r1tj6n kell6sszehivni.
A kozz6t6teli helyeken t6rt6n6 k1zz6t6tel mellett azokat a r6szv6nyeseke! akik ezt kiv6njak,
elektronikus riton is 6rtesiteni kell. A hirdetm6ny 6s a r6szv6nyes r6.sz6re elektronikus riton
kiildott 6rtesit6s k6zotti elt6r6s eset6n a hirdetm6nyben foglaltak az irdnyad6k.

8.10 Ha a Tarsasig r6szv6nyeire tett nyilvdnos v6teli ajdnlattal kapcsolatos r6szv6nyesi 6ll6sfoglal6s
miatt vagy az eredm6nyes nyilv6nos v6teli aj6nlatt6teli elj6r6,st kovet6en a befolydsszerz6
kezdem6nyez6s6re rendkivflli kdzgyillls lsszehivdsdra keriil sor, a kbzgyfil6st annak
kezd6napj6t legal6bb tizenot nappal megel6z6en, a fenti bekezd6sben meghatdrozott m6don
kell osszehivni. Ebben az esetben a napirenden szerepl6 rigyekkel kapcsolatos
el6terleszt6sek osszefoglal6ja 6s a hatS.rozati javaslatok k1zz6t6tel6re vonatkoz6 hat6rid6
tizendt nap.

8.11 A k)zgyilI6st osszehiv6 hirdetm6nynek tartaknaznia kell:

a) aTdrsasdg c6gnev6t 6s sz6khely6t;
b) a kozgyiil6s id6pontj6t 6s hely6t;
c) a kdzgyill6s megtart6s6nak rn6djdt;
d) a kdzgyiil6s napirendj6t;
e) a szavazati jog gyakorl6s6hoz az alapszab6lyban el6irt felt6telekeg
0 akdzgyill6shat6rozatklptelens6ge eset6re a megism6teltkozgyill6s hely6t 6s idej6t;
g) a 8.13 pont szerinti id6pontof valamint arra vonatkoz6 tdj6koztat6st;
h) a felvildgosit6s k6r6s6re (Polg6ri T6rv6nyk6n1wr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny 3.2575 6s 3.2585)
i)
j)

6s a k6zgytil6s napirendj6nek kieg6szit6s6re (Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6I6 2013. 6vi Y.
tdrv6ny 3.2595 ) vonatkoz6 jog gyakorl6sdhoz az alapszab6lyban el6irt felt6teleket;
u kozgyiills napirendj6n szerepl6 el6terjeszt6sek 6s hatilrozatt javaslatok el6r6s6nek
id6pont16ra, hely6re 6s m6dj6ra (ide6rtve a T6rsasdg honalj6nak cim6t is) vonatkoz6
t6j6koztatdst;
* arra vonatkoz6 inforrn6ci6kat, hogy a r6szv6nyes milyen hat6rid6n beliil 6s milyen m6don
jelezheti azon sz6nd6kdt, hogy formanyomtatv6nyon kiv6n k6pviseleti meghatalmazdst
adni a kdzgyiSl6sre.

8.72 A T6rsas6g a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 tervezet6nek 6s az igazgat6tan6,cs
jelent6s6nek l6nyeges adatait, az 6sszehiv6s id6pontj6ban megl6v6 r6szv6nyek 6s szavazati jogok
sz6mdra vonatkoz6 6sszesit6s6ket (ide6rtve az eryes rlszvlnyoszt6lyokra vonatkoz6 osszesit6seket),
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valamint a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos el6terjeszt6sek osszefoglal6j6t 6s a
hatdrozati javaslatokat a T6,rsasdg hirdetm6nyeinek kozz6t6tel6re vonatkoz6 alapszab6Iyi
rendelkez6sek szerint a kiizgyiil6st legal6bb huszonegy nappal megel6z6en nyilvdnoss6gra hozza.
Amennyiben a r6szv6nyesek 6ltek a Polgdri Tdrv6nykonywSl sz6l6 2013. 6v1V. tdrv6ny 3.259 S,
valamint a 3.2595-ban foglalt jogaikkal 6s ez a kdzgyii6s napirendj6nek m6dosit6s6val 16r, akkor a
kieg6szitett napirend, illetve a rlszvlnyesek 6ltal el6terjesztett hat6rozatr javaslatok kozz6t6tel6nek
m6dj6ra e rendelkez6s megfelel6en ir6nyad6.

8.13 A klzgyiil6sen

a r6szv6nyesi jogok gyakorlilsdra az a szern6ly jogosult, akinek nev6t lez6r6sdnak id6ponf6ban - a r6szv6nykonyv tartalmazza. A r6szv6nykonyv lez6r6sa nem
korlitozza a r6szv6nyk6nyvbe bejegyzett szem6ly jogfit r6szv6nyeinek a r6szv6nykonyv lez6r6s6t
kdvet6 6tn:h6z6sdban. A r6szv6nlmek a kozgyiills kezd6 napjdt rnegel6z6 ittruh|zdsa nerrr zitqa ki a
r6szv6nykonyvbe bejegyzett szem6lynek azt a jog6t, hogy a kdzgyfillsen r6szt vegyen 6s az 6t mint
r6szv6nyest megillet5 jogokat gyakorolja. A r6szv6nyesi jogok gyakorolhat6s6g6nak
meg6Tlapit6s6ra tulajdonosi megfeleltet6s nt16n keriil sor, ez6rl a r6szv6nyesi jogok
gyakorlds6hoz nincs sziiks6g tulajdonosi igazolilsra. A tulajdonosi megfeleltet6s id6pontja
Qogszab|ly elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban) aKdzffil6snapj6tmegel6z6 5. munkanap.

8;1'4

A T6rsas6gn6l a r6,szv6nyesek k1zgyiil6s tartdsa n6lkiil nem hozhatnakhatlrozatot.

8.15 A kdzgyill6s hat6rozatk6.pes, ha azon a szavaz6sra jogosit6 r6.szv6.nyek 6ltal
megtestesitett szavazatok tobb mint 25%-6t k6pvisel6 r6szv6nyes jelen van. A hat|rozatk6ptelens6g
miatt 6sszehivott mAsodik kdzgyillls az eredeti napirenden szerepl6 tigyekben a megjelentek
s z6m6r a tekintet n6lkril hat6rozatk6pes.

8.1'6 A hatdrozatk6ptelens6g miatt megism6telt kdzgyilllst az eredeti kozgyiil6si
meghiv6ban megjelolt id6pontra, az ott meghatdrozott felt6telekkel kell osszehivni. A m6sodik
kozgyill6st szab{lyszeiS,en osszehivottnak kell tekinteni, ha a k6zgyiil6si meghiv6 az
Alapszab6lyban megh at6r o zoft tartalmi elemeket tartaknazza.

8.77 A nem hatlrozatklpes 6s viltozatlan napirenddel
tiznapnak kell eltelnie
id6pontja kozott.
eset6n legallbb

a

dsszehivott megism6telt kozgyiil6s
megism6teltklzgyillls osszehiv6sa 6s a megism6telt kozgyiil6s

8.18 Ha a kOzgyiil6s dsszehiv6s6ra nern szab6lyszer(1en keriilt sor, hat6ro zathozatalra csak
valamennyi szavazdsra jogosult r6.szv6nyes jelenl6t6ben akkor kertilhet sor, ha a r1.szvdnyesek a
kozgyillls megtartdsa ellen nem tiltakoztak. A r6szv6nyesek a nem szabLlyszerii.en
dsszehivott, illetve megtartott kozgyill6sen elfogadott hatlrozatot
- legk6s6bb a k6zgyfil6s
napj6t6lszdrnitoltharminc napon beliil - egyhangri hatfuozaftal6rv6nyesnek ismerhetik el.
819 Ha a kdzgyiil6s valamely

hatdrozatS.nak 6rv6nyess6g6hez jogszab6ly alapjdn

az

egyes

r6szv6nyfajta, r€szv6.nyoszt6ly r6szv6nyeseinek kul6n hozz6j6rul6sa is szriks6ges, a
hozz6j6rul6s megad6s5.r6I a r6szv6nyfajta, rlszvlnyosztdly jelenl6v6 r6szv6nyesei a k6zgyiTt6s
hatdrozatinak meghozatala e16ft., r6szv6nyfajt6nk6nt, r6.szv6nyoszt6lyonk6nt krilon-kulon, az adott
r6szv6nyfajt6ba, r6.szv6nyoszt6Tyba tartoz6 r6szv6nyeik 6ltal megtestesitett szavazatok egyszerii
td bbs6

g6vel hatdr o znak.

8.20 Egy ftszvlnyes vagy

r6szv6nyesi csoport (amint az al6bb rneghatdroz6sra keriil) sem
gyakorolhatla az isszes szavaz6 r6szv6ny 6ltal megtestesitett szavazatoktobb mint 10%-6t.

8.21 R6szv6nyesi csoport valamely r6szv6nyes 6s a kovetkez6 szem6lyek

b6rmelyike

egytittesen: a) bdrmely a r6snr6nyest kdzvetve vagy kdzvetleniil ir6nyit6 szern6ly vagy szernllyek, a
r6szv6nyes Sltal kozvetleniil vagy kdzvetve ir6nltott szern6ly vagy szern6lyek, vagy az el6z6ekben
rneghattrozott szem6ly vagy szem6lyek (ide6rtve ar6szvlnyest is) dltal egyedi.il vagy kdzosen iranltott
szem6ly vary szem6$ek, ahol az ll,ltnv:rtas fogalnNa a tisztess6gtelen piaci rnagataftils 6s
versenykorl{toz6s tilalm6r6l sz6I6 7996. 6vi LV[. tdrv6ny 23. S-nak rendelkez6sei ir6nyad6k; b)
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b6rmely r6szv6nyes 6s a vele aPolg6ri Tdrv6nyk6nyvr6l sz6l6 2013. 6v1V. tdrv6ny 8.1.7; 6.514 6s 8.2
$-ai szerinti viszonyban 6176 szemlly vagy szemllyek; c) b6rmely r6szv6nyes 6s a vele a t6kepiacr6l
sz616
2001,.
evl
CXX.
tOrv6ny
5.
(1)
bekezd6s6nek27.vagy 100. pontja szerinti viszonyban 61J6 szernlly vagy szem6lyek.

s

8.22 Amennyiben egy r6szv6nyesi csoport a szavazati jogok tobb mint 10%-val
rendelkezik, ar6szv6nyesi csoport osszes szavazah joga1.0%-ra csdkkentend6 oly m6don, hogy a
r6szv6nyesi csoport 6ltal utoljdra szerzelt r6szv6nyekhez (vagy azok 6rintett h6nyad6hoz)
kapcsol6d6 szavazatt jogokat figyelmen kivril kell hagyni.
8.23 Minden r6szv6.nyes koteles az igazgat6tandcsot t6j6koztatni a

r6.szv6nyesi csoport

osszet6tel6r6l 6s arr6l,hogy 6 maga 6s a vele egy r6szv6nyesi csoporthoz tartoz6 szern6ly vagy szem6lyek

tulajdonban tartlilk-e a T6rsas6g r6szv6nyeinek 70%-6t. Azon r6.szv6nyek vonatkozils6ban,
amelyek rnegszerz1.s6vel a szavazati jogok 'L}o/o-nak meghalad6sa megtort6nt, a r6sm6nyes,
illetve a r6szv6nyesi csoport tagai a T6rsas6gi6szv6nykony'v6be oly m6don jegyezhet6k be, hogy azok
alapj6n - 10.% feletti - szavazafr. jog nem gyakorolhat6. A r6szv6nyesi csoport 6sszet6tele bejelent6s6nek
elrnulasztdsa vagy hi6nyos teljesit6se eset6n a r6szv6nyes illetve a r6.szv6nyesi csoport tagSai szavazah
jogukat bejelent6si kotelezetts6giik teljestt6s6ig nem gyakorolhatjdk.

8.24 A k6zgyiil6sen a szavaz6,s
6 ss

zes z6rnl6l6s 6v al

is

to

szdmit6g6pes (g6pi) riton vagy

a

szavazatok manu6lis

rt6nhet.

8.25 A kdzgyilllst az igazgat6tan6cs dltal kijelolt szernlly vezeti (levezet6 eln6k). A levezet6
elnok szem6ly6r6l a kizgyiillsnek nem kell hat6rozatot hoznia. A levezet6 elnok hat|rozza
rneg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek sor6n jogosult a
hozz6sz6l6sok sorrendj6t megdllapitani, a sz6t rnegadni 6s - amennyiben a r6.szv6nyes ism6telt
felsz6lit6sra sem szakitja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem 6116 hozzdrsz6lilsdt megvonni, a r6szv6nyes 6ltal telt hatArozati javaslatot annak tartalmdt nem 6rintve pontositani,
illetve a hat6rozati javaslatokr6l szavaz6st elrendelni 6s a hozott hatilrozatot kihirdetni.
Amennyiben a T6rsas6g r6,szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre keri.ilnek, a
Budapesti Ert6kt6zsde Zdrtkdrilen MiikOd6 R6Jzv6nyt6rsas6g k6pvisel6j6nek - amennyiben a
k6pvisel6 sz6tk6r - alevezet6 elnok koteles a sz6t megadni.
8.26

Ha valamely hat6rozat krildn nem rendelkezik a hat6lybal6p6s6nek id6pontjdr6l,
a li kihirdet6s6vel I6p hat1lyb a.

az a lev e zet6 e ln o k 6lt

igy

8.27 A k6zgyi1l6sr6l a Polg6ri Torv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6nyben meghat6rozott
tartalommal jegyz6konyvet kell k6sziteni, amelyet a levezet6 etnok 6s az dltala kijeldlt
jegyz6k6nyvvezet6 it

a16,

illetve egy akozgyill6s 6ltal erre megv6lasztotfilszvlnyes hitelesit.

8.28 A k6zgyiil6sen leadott szavazatokat a klzgyiills 6ltal rnegvilasztoft hdromtagri
szavazatsz6rnl6l6 bizottsdg osszesiti. A szavazatsz6rnl6l6 bizottsdg rnegvillasztilsa sor6n a
szavazatsz6ml6l6 bizotts6g feladatait a levezet6 eL:r6k l5tja el.

8.29

Ak6zgyfil6s egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok eg5rszerii tobbs6g6vel
donthet a kdzgyiil6s felfriggeszt6s6r6l.

9.

Kiinywizsg6l6

9.L
ko

Akdzgyi1l6s a konyvvizsg|lati feladatok ell6t6s6rabejegyzett konyvvizsgAl6tv6laszt. A
nyv v iz s g 616 ldijr av 6las zthat6 .

9.2 A T6rsas6g kdnyvvizsgil6ja a 2017-es izleti 6v lez6rdsitig (2018. m6jus 31-ig) UNIKONTO
Szdmvitelkutat6si Kft. (sz6khely: 1092Budapes! F6v6m t6r 8.III/317.; c6gSegyzlkszdm:01-090731,67 ; ad6szdrr;ra 1.0491252-2-43; karnar ai r egisztr 6ci6s sz.: 001724)

IJ

9.3

A kdn)'wizsg6lat6rt szem6ly6ben felel6s: dr. Adorjdn Csaba (cime: 2083 Solym6r, Arok u. 21/8.,
kamarai tags6g igazolv6ny szAmai 001089, anfa szi.ilet6si neve: Kiss Erzs6bet)

9.4

A konyr,'vizsg6l6 feladata, hogy gondoskodjon a szdmviteli torv6nyben rneghatarczott konywizsg6lat
eIvdgz6s6r5l, 6s ennek sor6n mindenekel6tt annak meg6lTapit6silr6l,hogy aT6rsas6g sz6mviteli
torv6ny szerinti beszirmol6ja megfelel-e a jogszab6lyoknak, tov6bb6rnegbtzhat6 6s val6s k6pet
ad-e a T Srsas6gvagyoni 6s p6nzd.gyihely zet6r6l, mtlkod6s6nek eredm6ny6r6l.

v5

A konywizsg6l6 a T6rsas6g k6zgy1i.l6s6n

koteles r6szt venni. A szdmviteli torv6ny szerinti
beszdrnol6r6l a konywtzsgal6i v6lem6ny ismertet6se n6lktil 6rv6nyes ddnt6st a kozgyiil6s nem
hozhat.

96 A k6nywizsgdl6 feladat6nak teljesit6se 6rdek6ben a Tdrsas6,g konyveibe betekinthet, az
Igazgat6tandcst6l 6s a Tdrsas6g munkav6llal6it6l felvildgositdst k6rhet, a T6,rsas6,g
b ank s z 6rnl 6ft , n gy f 6l s z 5.rnl 6it, k o n y v v e z e t 6 s 6 t, s z e r z 6 d 6. s eit rne gv izs g6Jha\a.
Azlgazgat6tandcs kezdem6nyezheti a konywizsgal6nak a tan6cs iil6s6n val6 meghallgatds6t 6s a

konyvvizsg6l6 is k6rheti, hogy az lItala javasolt iigyet az Igazgat6tan6cs (i.zze
napirendj6re tovdbbd azt is, hogy az lgazgat6tan6cs til6s6n tan6cskoz1si joggal ftszt
vehessen.

9.8 Ha a konywizsgaT6 rneg6Jlapi\a, illetve egy6bk6nt hrdom6st szerez an6l hogy a gazdas6,gi
t6rsas6g vagyon5-nak jelent6s m6rt6k{i csdkken6se v6rhat6, illetve olyan t6nyt 6szIeI,
amely a vezet6 tiszts6gvisel6k torv6nyben meghatilrozott felel6ss6g6t vonja maga ut5rn,
koteles a k6zgyill6s osszehivdsat k6rni. Ha a T5rsas6gk1zgyIil6s6t nem hir.j6k 6ssze, vary a
Iegf6bb szew a jogszabalyok 6ltal megkivdnt dont6seket nerrthozza r;lreg, akdnyvvtzsg6I6
koteles err6l a torv6nyess6gi felAgyeletet ell6t6 c1gbir6sdgot 6rtesiteni.
9.9 A k6nywizsglT6 az ilyen tiszts6get betolt6 szem6lyekt6l6ltal6ban elv6rhat6 gondossdggal
koteles eli6rni. Kotelezetts6geirnegszeg6s66rt aT6rsas6gnak okozott k6r6rt apolg6njog
5ltal6nos szab aly ai szerint f elel.

9.104 k6nyvvizsg616 a r6szv6nyt6rsasdg ij.zleti iigyeir6l szerzett 6rtesiil6seit rizleti titokk6nt
koteles reteg6izni.
9.11'A

k6nyvvizsg6l6 felel6ss6g6re a konyvvizsgdl6ra vonatkoz6 jogszab6lyokban, ilIetve

a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6I sz6l6 2013. 6v1V. tdrv6nyben meghatdrozoft. fe1el6ss6gi szabllyok

aztlrdnyad6k.

10.

lgazgat6tanircs

10.1 A Polg6ri Torv6nykdnyvr6l

sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny felhatalmazdsa 6s jelen Alapszablly
rendelkez6se alapjdn az lgazgat6s6g 6s felngyel6bizottsiig helyett egys6ges ir6nyit6si rendszert
megval6sit6 igazgat6tan6cs miikddik, amely alapjiln az igazgat6tan6cs l6l1a el az lgazgat6s6g 6s a
f elngy el6bizo tts 6 g to rv6nyb en me ghatfu o zo tt f ela d atait

10.2

Azlgazgat6tandcs tagaiijravillaszthat6ak 6s visszahivhat6ak. Azigazgat6tan6cs tagjai kdziil
Igazgat6tandcsi tag vona*ozilsdban

a Kdzgyiills a visszahiv6s jogdt azonban 6vente csak egy
gyakorolhatja.

10.3

Igazgat6tan6cs az elndk6t 6s alelndk6t maga vdLasz\a
rre gv 6lasztott tagSai:

Ko zgy i1l6s 6ltal

N6v: Korcsok Csaba
Anla sziilet6si neve: Kicsiny Julianna
Szfl let6si

hely

6s id6 : Salg6ta r'16n, 197 6.02.07

tagai koznl. Az

igazgat6tandcs

/.

Lakcim: 3525, Miskolc, Laborfalvi R6za ft2.F / 5.
Me gv 6las zt6s 6nak kez d 6 id 6 p ontj a : 2017 . 6pr ilis' 19 .
Me gv 6laszt6s 6nak tartam a (lej 6rta) : hat6r o zatlan
N6v: Szab6 Zoltdn Sdndor
Anyja sziilet6si neve: Schwa r cz M6rta
Sziilet6si heiy 6s id6: Eger, 1975.04.11.
Lakik: 3324Fels6t6rk6ny, Tdlgy u. 1.
Megv 6laszt6s 6nak kezd6 id6p ontj a : 201 0. november
Me gv 6las ztds 6nak tartama (lej 6r ta) : hat6r o zatfan
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0.

N6v; Csongrddi Ren6ta
Anla szi.ilet6si neve: Dobsa M6ria
Sziilet6si hely 6s id6 :Budape st, 197 8.06.20.
Lakik: 1063 Budapest, Szinyei Merse P6lu.25.III/3.
Megv|laszt6siinak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.
Megv 6lasztds6nak tartama (lej6rta): hat6rozatfan
N6v: Csongr6di Krisztina

Anyja sziilet6si neve: Dobsa M6ria
Szfllet6si hely 6s id6: Budapest1977.05.04
Lakik: 1063 Budapest Szinyei Merse u.25.III/3
Megv6lasztds6nak kezd6 id6pontja: 2017 . 6prilis 19.
Megv6Iaszt6s6naktartama(lej6rta):hat6rozatlan
N6v: Szab6 L6szl6
Anla szfl let6si neve: Schwarcz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Heves 1973.04.30.
Lakik: 1067 Budapest Eotvds utca 31. V. em. 2.
Megv 6lasztds6nak kezd6 id6pontja: 2017 . |prilis 19.
Me gv 6Ias zt6s 6.nak tar tam a (lej 6rta) : hat6r o z atlan

10.4 Az igazgat6tan6cs rigyrendj6t

magahat6rozza rneg 6s az igazgat6tan6csi tagok t6bb mint

fel6nek igen szavazatdval fogadja el.

10.5 Az

igazgat6tan6cs tagjai tdbbs6g6nek - a Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
tdrv6nybe foglalt kiv6tellel - ftiggetlen szem6lynek kell lennie, az alapszabdly enn6l magasabb arilnyt
is meg6llapithat. Ftiggetlennek min6siil az igazgat6tan6cs tagSa, ha r6szv6nyt6rsas6ggal az
igazgat6tan6csi tags6g6n kiviil mds jogviszonyban nem iill.

10,6

Nem min6siil fiiggetlennek az igazgat6tan6cs tagja kiildndsen akkor, ha a) a r6szv6nytdrsas6,g
munkav6llal6ja vagy volt munkav6llal6ja, e jogviszonydnak megsz{in6s6t6l szilmitott cit 6vig; b) a
r6szv6nyt6rsas6g vagy vezet6 tiszts6gvisel6i sz6mdra 6s jav6ra ellen6rt6k fej6ben szak6rt6i vagy m6s
megbtz6siiowiszonyban tev6kenys6get folyta! c) a r6szv6nyt6rsasdg olyan r6szv6nyese, aki kcizvetve
vagy kozvetleniil a leadhat6 szavazatok legal6bb harminc sz6zallk6tbirtokolja vagy ilyen szem6lynek
kdzeli hozzdtaftoz6ja vagy 6leLt6rsa; d) kdzeli hozzitartoz6ja a r6szv6nyt6rsas6g valamely - nem
fi.iggetlen - vezet6 tiszts6gvisel6j6nek vagy vezet6 6ll6su munkav6llal6j6nak; e) a r6szvdnyt6rsas6g
eredm6nyes miikdd6se eset6n igazgat6tan6csi tags6ga alapjdn vagyoni juttatrisra jogosult, vagy az
igazgat6tanilcsi tags6gdrt j6r6 dijon kiviil biirmilyen javadalmaz6sban r6szesil a t6szv6nytdrsasdgt6l,
illetve a r6szv6nyt6rsas6ghoz kapcsolt v6llalkoz6st6l.; f) a r6szv6nyt6rsas6g nem fiiggetlen tagS6val egy
mdsik gazdasdgi tdrsasdgban olyan jogviszonyban 671, amely alapjtn a nem fiiggetlen tagnak
ir6nyit6si, ellen6rz6si jogu vani g) a r6szv6nyt6rsasilg fflggetlen kdnyvvizsgill6ja, vary a
kdny'wizsg6l6 alkalmazoltla vagy parturere e jogviszony megsz(n6.s6t6l sz6rnitobt h6rom 6vrg; h)
vezet6 tiszts6gvisel6 vagy vezet6 6ll6si munkavdllal6 egy olyan gazdas6gi tdrsas6*ban, amelynek
fiiggetlen igazgat6tanilcsi tagja egyben a nyilv6nos r6szv6nyt6rsas6gvezet6 tiszts6gvisel6je.
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70.7

Nem kell az igazgat6tandcs tagjai tobbs6g6nek fiiggetlen szem6lynek lennie, ha a nyilvS.nosan
miikod6 r6szv6nyt6rsas6g elismert v6llalatcso porthoz tartoz6 ellen6rzott t6rsas6g.

10.8 Amennyiben

Tiirsas6g r6szv6nyei

a Budapesti Ert6kt5zsd6n

bevezet6sre keriiltek, az

Igazgat6tan6cs az 6ves rendes klzgyiil6sen a sz6mviteli tdrv6ny szerinti beszdmol6val egyiitt terjeszti
a k6zgyill6s el6 a felel6s t6rsas6,gir6nyit6si jelent6st.

10,9 A jelentdsben az lgazgat6tan6cs osszefoglalja a rlszvdnytdtrsas6g 6ltal az el6z6 ifrzlett 6vben
kdvetett felel6s v6llalatirdnyitdsi gyakorlatot 6s nyilatkozik arc6I,hogy milyen elt6r6sekkel alkaknazta
a Budapesti Ert6kt6zsde Felel6s Tdrrsas6girdnyit6si Aj6nl6sait. A jelent6st a r6szv6nyt6rsas6g
honlapjdn kozz6 kell tenni.
10.10. A jelent6s elIogaddslr6I akdzgyiil6s kiilon hat6roz.

10.11 A szab6lyozott piacra bevezetettl nyilv6nosan miikdd6 r6szv6nyt6rsas6g a r6,szv6nyt6rsas6g
honlapj6n 6vente, az 6ves rendes k6zgyiil6s dsszehiv6s6val egyidejiilegkdzzlteszi az igazgat6tandcs
tagjainak nev6t, valamint a tagoknak e min6s6giikben nyrijtott valamennyi p6nzbeli 6s nem p6nzbeli
juttat6sokat tagonk6nt 6s a juttat6s jogcime szerint r6.szletezve.
adatoknak a honlapon val6 folyamatos el6r6s6t.

10.12 Az

Igazgat6tartitcs,

A

r6.szv6nyt6rsas6g biztosi\a az

mint a Tatsasdg igyvezet6 szele, k6pviseli a Tlusasdgot harrnadik

szem6lyekkel szemberi bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok el6tt (szervezeti k6pviselet).

10.13 Az lgazgat6tan5.cs

hatdskor6be tartozk rninden olyan dont6s, illetve int6zked6s, amely a

Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6I sz6l6 2013. 6v1V. torv6ny, vagy az atapszabaly valamely rendelkez6se ataplrt
nemtartozik akdzg5ri:llskzar6lagos hat6skor6be,yd1y rw6s szew,illetve szernlly hat6skor6be.

1'0.1'4 A T6rsas6g ki5zgyilt6se csak abban az esetben 6s olyan kdrben vonhatja el az
Igazgat6tandcsnak az igyvezet6s kdr6be es6 hatdskor6t, amennyiben azt az .Alapszabaly
vagy jogszabdly lehet6v6 teszi.

10.15 Az Igazgat6tardcs kialakitja 6s rr6nyr\a a Tarsas6g munkaszervezet6l rnegltabrozza a
Tarsasdg gazd6kodasdf gondoskodk az eredm6nyes gazd6Jkodasr6l. A -farsasilg munkav6llal6ival
szemben a munkaltat6 jogok gyakorlilsa azlgazgat6tan6cs feladata. A rnunkdltat6i jogokat - jelen
Alapszablly felhatalmazilsa alapjdn - a vezet6 tiszts6gvisel6k koziil az igazgat6tandcs elnoke
gyakorolja. Az Igazgat6tandcs elnok6vel szembeni munk6ltat6i jogokat az igazgat6tandcs
gyakorolja.

10.16 Azlgazgat6tanS.cs tagatar1szv,6nytArsasdgk1zgytil6s6n tandcskoz6sijoggalvesznekr6,szt.

70.77 A

r6szv6nytdrsas6g szdmviteli t6rw6ny szerinti beszdrno\6j6nak 6s az ad6zott eredm6ny

felhasznal5rsSra vonafl<oz6 javaslafrvk az el6tegeszllse azlgazgat6tan6cs feladata.

10.18 Az lgazgat6tan6cs az igyvezetlsr6I, a t6.rsas6g vagyoni helyzet6r6l 6s
iizletpolitikdj6r6llegalabb 6vente egyszer a kdzgyiil6s r6sz6re jelent6st k6szit.
10.19 Az Igazgat6tanics gondoskodik a r6szv6nyt6rsas6,g i;zlett konyveinek

6s

r6szv6nyk6nyv6nekszabalyszeriivezet6.s6r6I.

70.20 ATarsas6g alapihsanak, az AlapszabSly m6dosit5s6nak, a c6$egyzlkbebelegyzettjogoknak,
t6nyeknek 6s adatoknak 6s ezekvaftoz6sfnak,valarnint torv6nyben el6irt m6s adatoknak ac6gbfu6s6gS
bejelent6se a v ezet6 tiszts6gvisel6k kOtelezetb6ge.
10.27 Az Igazgat6tan6cs a sz6mviteli torw6ny szerinti beszdmol6nak, 6s az Igazgat6tan6cs
a k6zgyitl6s napirendj6n szerepl6 iigyekre vonatkoz6

jelent6s6nek l6nyeges adatait, valarnint

6

el6terjeszt6sek osszefoglal6jdt, 6s a hatdrozatt javaslatoka! a k6zgyatT6st rnegel1z6enlegaTilbb 75
nappal hirdetrn6nyi riton nyilv6no ssttgrahozza.

70.22 A vezet6 tiszts6gvisel6k - ha a Polgdri Tdrv6nykonlrur6l sz6l6

2013. 6vi V. torv6ny
mdsk6nt nem rendelkezik - kotelesek a rlszv6nyesek k6r6s6re a tArsas6g ngyet6l felvildgositast
adri, azonban a tdrsas6 g id.zlett konyveibe 6s irataiba val6 betekint6st nem kotelesek 1ehet6v6 tenni. Ha a
felvil6gosibsra vonatkoz6 k6relemnek nem tesznek elegef az 6rdekelt r6,szv6nyes k6relm6re a
c€gb1r6sdg torv6nyess6gi felUgyelett elj6r6s keret6ben kotelezheti a gazdas6,gi t6rsas6got a
felvtT6gosilAsra, illetve a betekint6s btztositdsira. A r6szv6nyesek e joggyakorlds6nak
rendeltet6sszerfinek kell lennie, 6s nem s6rtheti a gazdasdgS tArsasilg m6ltanyos iizleti 6rdekei!
illetve iizleti ti&ait.

10.'23 Az lgazgat6tandcs koteles nyolc napon beliil a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele c6Lj6b6l a
k6zgyi376st dsszehivni, ha tudom6s6ra jut, hogy a) a r6szv6,nytdrsas6g sq6t t6k6je a veszteslg
kovetkezt6ben az alapt6ke kdtharmadara csokkent, vagy b) saj6t t6k6je aPolg6ri Tcirv6nykcinyvr6l
sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6nyben - a r6szv6nyt6rsas6g minim6lis alapt6k6jek6nt - meghat6rozoft
Osszeg al6 csokkent vagy c) a r6szv6nytdrsas6got fizet6sk6ptelens6g fenyegeti, vagy
fizet6seit megsziintette, 6s vagyona atartozdsokat nem fedezi.

10.24 A fenti esetekben a rlszv6nyeseknek hat6rozniuk kelT az alapt6ke biztositAsdr6l, illetve
amak rn6dj6r6l, igy kiildnosen a rlszvlnyesek 6ltal tort6n6 befizetls el6ir6s6r6l, tTletve az
alapt6ke lesz6lht6sdr6I, tovdbb| a Tdrsasl.gnak mds t6rsas6gg6 tort6n6 6talakul6s6r6l, ezek
hi6ny 6ban pedig a

-I

6r sas6g megsziintet6s6r6l.

10.25 Ha a kdzgyfil6st kovet6 hdrorn h6napon beli.il a k6zgyiiT6s 6sszehiv6s6ra okot ad6, 6s a
az alapt6ke lesz6flitAsa a Polgdri

10.23 pontban meghat6rozot kori.ilm6ny vdltozaflanul fenn61l,
T drv6nykdny'v r 6l s z616 2013 . 6v I V. td rv6ny aTapj1n k6telez6

10.26 Az lgazgat6tandcs felel6s a jogszabdlyon alapul6 6s a hat6s6gok r6sz6re tort6n6
6s adatszolg6ltatasok, illetve a hat6slgokkat fenn6ll6 tdjlkoztat6si kotelezetts6g

bejelent6sek
teljesit6s66rt.

10.27 Az lgazgat6tandcs jogosult - a sajdt r6.szv6ny rnegszerz6s6vel, osztal6kel6leg
fizet6s6vel, valarnint az alapt6k6nek az alapt6k6n feliili vagyon terh6re saj6t hat6skorben tort6n6
felemel6s6vel kapcsolatban

- kozbens6 rn6rleg ellogaddsara.

1,0.28 Azlgazgat6tandcs ak6zgyiil6s el6zetes felhata]l'nazdsa n61kfl1 rnegszerezlrett aTarsasilg
sai6tr6szv6ny6t,ha a r6szv6nyek rnegszerz6slre aTarcasilgot kozvetleniil fenyeget6 srilyos k6rosodds
elkerill6se 6rdek6ben, vary a T6rsas6got megillet6 kovetel6s kiegyenlit6slt c6lz6 bit6sdgS elj6r6s
keret6ben kertil sor.

10.29 A Tdrsaslg

fe1e16s

az6rt a k1r6rt, amelyet az lgazgat6tan6cs e jogkor6ben eljdrwa

harmadik szem6l)mek okozott.

10.30 Az lgazgat6tan6cs tagjai a -l6rsas6g igyvezet6s6t az ilyen tiszts6get betolt6
szem6lyekt6l altr-l5.ban elvarhat6 gondossdggal - 6s ha aPolg6ri Tdrv6nykcinyvr6l sz6l6 2013.6vi V.
t0rv6ny kiv6telt nem tesz - a T6rsasdg 6rdekeinek els6dlegess6 ge alapj6n kotelesek ell6tn-i. Az
Igazgat6tan6cs tagjai a polg6ri jog 6ltal6nos szab6lyai szerint felelnek a Tdrsas6ggal szemben a
jogszab1lyok, az ALapszablIy, a k6zgyiil6si hatdrozatok illetve igyvezet6si kotelezetts6geik

felr6hat6 megszeg6s6vel a Tdrsasdgnak okozott k6rok6rt. A TArsasdg fizet6sk6ptelens6g6vel
fenyeget6 helyzet bekovetkezt6t kovet6en, az Igazgat6tandcs iigyvezet6si feladatatt a Tariasilg
hitelez6i 6rdekeinek eis6dlegess6ge alapj6n koteles elldtrri. Ktilon torv6ny e kovetelm6ny felr6hat6
megszeg6se eset6re, ha a Tdrsas6g fizet6sk6ptelenn6 v6lt, eI6irhaIla az Igazgat6tandcs
hitelez6kkel szembeni helyt6ll6si kotelezetts6g6t

I

10.31 Az lgazgat6tan6csi tagoknak a T6rsas6,ggal szembeni k6rt6rit6si felel6ss6ge a Polg6ri
TorvdnykdnywrSl sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny kozos karokozdsra vonatkoz6 szabalyat szerint
egyetemleges. Ha a k6fi aTarsasdglgazgat6tanilcsdnak hatlrozata okozta, mentesi.il a felel6ss6g aI61
azlgazgat6tandcsi tag, aki a dont6sbennemvettrl,szt,vary ahatarozatelfenszavazott.
10.32 A Tarsas6g jogut6d ndlkiili megsziin6se uctn az Igazgatohracs tagjaival szembeni k6rt6rit6si
ig6nyt a joger6s c6gbir6s6g; tor16st6l szlrritott egy 6ves jogtteszt6 hat6rid6n beliil azok a
r6szv6nyesek 6rv6nyesithetik, akik a T6rsasdg c6gbir6s6gi torl6s6nek id6pon\6ban a T6rsas6.g
r6szv6nyesei voltak. Ha a r6szv6nyes felel6ss6ge a Tarcas6g kotelezetts6gei6rt a T6rsas6g
fenrralldsa alatt korldtozottvolt, a r6.szv6nyes ak6rt6nt6si ig6nyt aT1rsasdg megsziin6sekor felosztott
vagyonb6l az 6t rneglllet6 r6sz ardnyilban 6rv6nyesitheti.

10.33 Az Igazgat6tan6.cs

tagSal

a

T6rsas6g ngyer;.6l szerzett 6rtestil6seiket iizleti titokk6nt

kotelesek rne g6iznt.

70.34 Jelen Alapszabdly lehet6v6 teszi, hogy az Igazgat6tan6cs tagSai olyan szem6lyek
legyenek, akik a Tdrsasig6val azonos f6tev6kenys6getv6gz6 rnds gazdasdgitArsasS,gban, illetve
szovetkezetb en v ezet6 tiszts6 gvisel 6i rnegbtzatast ldtrak et.
10.35 Jelen Alapszablly lehet6v6 teszi, hogy az lgazgat6tan6cs taga 6s annak kozeli
hozzdtantoz6ja valarnint 6lett6rsa a saj6t nev6ben vagy jav6ra a -Iarcasdg f6tev6kenys6gi kor6be
6rtoz6 ii gyleteket kosson.

70.36 Az lgazgat6tandcs tagja t6rsas6gi r6szesed6st szerezhet a Tarsasdg6val

azonos

f6tev6kenys6get folytat6 rnas gazd6kod6 szerv ezetben.

11,. Audit
11.1'

Bizottsdg

ATdrsas6gKozgyiil6se 6ltal azlgazgat6tandcs fiiggetlentagSai kdzi.il megv diasztott tagSai:

N6v: Szab6 Zolt6n SS.ndor
Anyja sziilet6si neve : Schwa r cz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger, 1975,04.11,
Lakik: 3324Fels6tdrk6ny, Tolgy u. 1.
Megtt6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Megv6laszt6s6naktartama(lej6rta):hat6rozatlan
N6v: Csongriidi Rendta
Anyja sziilet6si neve: Dobsa M6ria
Szi.ilet6si hely 6s id6: Budape st, 197 8,06.20.

Lakik: 1063 Budapesf Szinyei Merse P6lu.25.III/3.
Megtr6lasztilsdnak kezd6 id6pontja: 2010. november
Me gv 6Ias zt6s 6nak tar ta ma (lej 6r ta) : hat6r o z atlan

10.

N6v: Korcsok Csaba
sztilet6si neve: Kicsiny Julianna
Sziilet6si hely 6s id6: Salg6tar16n, 197 6.02.07

Anla

Lakcim:

3525, Miskolc, Laborfalvi R6za ut 2. F / S.
Megv6lasztilsdnak kezd6 id6pontja: 2017 . 6prilis 19.
Me gv 6las ztds 6nak tartama (lej 6r ta ) : hat6r o z atlan

11.2 Az auditbizotts6ghat6skor6be

tartozik:

a) a szilmviteli torv6ny szerinti besz6mol6 v6lem6nyez6se;
b) javaslatt6tel a kdnywvtzsg6l6 szem6ly6re 6,s dijaz6sdra;
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c) a kdnyvvizsgii6val megkdtend6 szerz6d6s el6k6szit6se, 6s a T6rsas6g k6pviselet6ben tcjrt6n6
al6ir6sa;

d) a konywizsgii6val szembeni szakmai kovetelm6nyek 6s dsszef6rhetetlens6gi el6irdsok 6rv6nyre
juttatdsdnak figyelemmel kis6r6se, a konywizsgll6val val6 egyiittmiikod6ssel kapcsolatos teend6k
elI6t6sa, valamint - sziiks6g eset6n - az igazgat6tandcs sz6m6ra int6zked6sek megt6tel6re val6
javaslatt6tel;
e) a p6nzigyibesz6mol6si rendszer mtlkod6s6nek 6rt6kel6se 6s javaslatt6tel a sziiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re; valamint

f) az igazgat6tanS.cs munk6j6nak segit6se a plnzngyt

beszdmoliisi rendszer megfelel6 ellen6rz6se

6rdek6ben

'1,2.
1.2.1.

C6gjegyz6si jog 6s annak gyakorldsa

C6gSegyzlsre csak a T6rsas6g Igazgat6tan6csdnak tagsaijogosultak.

12.2 A T6rsas6.g c6gegyz6se igy tort6nik, hogy a Tdrsasilg el6irt, el6nyomott, vagy
nyomtatott nev6hez az Igazgat6hnilcs elnoke vagy alelnoke on6ll6an, az eln6kOn 6s alelnokon kivtil
b6mely m5s hdrom Igazgatohndcsi 69 egyflttes n6val6ir6sdt irja a hiteles c6gal6ir6si
nyilatkozatdnak ill. Ugyv6d dltal ellenje gyzett allir6s-rnintdnak rnegfelel6en.
12.3 A c6gegyz6s fenti szab{Iya

alka1rnazand6 a bankszilrlafeletti rendelkez6sre is.

1-3. A Tdrsasdg hirdetm6nyeikiizz6t6tel6nek m6dja
13.L

A-larsasdg hirdetrn6nyeit 6s a kdzgyiil6s lsszehiv6sdra vonatkoz6 hirdetm6ny6nek szoveg6t -

a tdrv6nyben vagy t6zsdei szabllyzatokban el6irtakon tril - a Tarcasilg horilapjdn teszi

k6zz6

(wnrw.plotinus.hu).

73.2 Amennyiben a torv6ny a hivatalos lapban tort6n6 kdzz6t6telt is el6i4a, a Tdrsas6,g
torv6nyben rneghatArozott hirdetrn6nyeit a C6gkozlony c. hivatalos lapban kell kozz6tenni, amely
azonbarr nem min6siil aT6rsas6g hirdetrn6nyi lapjenak.
133 A kozgyill6si hatdrozatokat, valamint a

T6rsas6g egy6b - 6s a Tpt. rendelkez6se
alapjlnkdzz6teend6 - kdzlem6nyeit azlgazgat6tan6cs a Tpt.-ben rnegltatdrozott rn6don 6s id6ben

koteles nyilv6noss6 gra

hozri.

1,4.
14.7

A T6rsas6g megsziin6se

AT6rsas6g jogut6dda| vagy jogat6d n6lkiil szfinhet meg.

L4.2

Jogut6ddal sziink meg a T6rsasdg a tarsasdgtr. formav6lt6s, egyesiil6s, 6s sz6tval6s eset6n,
amelyre a Polg6ri Tdrv6nykonyvr6L sz6l6 2013, 6vi V. torv6ny 6talakuldsra vonatkoz6 szabalyattkelJ
alkalmazni.
-I6rsasdg,ha a) az Alapszabaly 5ltal meghatArozofr. id6tartam
Jogut6d n6lkiil szlinjk meg a
eltelt, vagy m6s megsziin6si felt6tel rnegval6sul! b) a kozgyiil6s elhat6rozza a T6rsas6gjogut6d
n6lkiili megsziin6s6t; c) a C6gbir6s5,g a Ctv.-ben meghat6rozott okok miatt megsziinteti; d)

14.3

jo

gszab|ly igy rendelkezik.

14.4 A T6rsas6g jogut6dn6lkiili megsziin6se eset6n a rnegsziln6 Tdrsas6got terhel6
kdtelezetts6g alapjin fennmaradt kovetel6s a Tdrsaslg megsztin6s6t6l szdrnitott 5 6ves
iogveszt6 hat6rid6n beliil 6rv6nyesithet6 a rnegsziin6 Tlrsasdg volt r6szv6nyes6vel szemben.
15.

Alkalmazand6 jog
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15,1

A jelen .\lapszabllyban nem rendezett k6rd6sekben aPolgdri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2073. 6vj
V. torv6ny 6s a hat6lyos magyar jog szabillyalt kell alkalmazni.
75.2

Ktizgltiil1si hstdrozatnak

me

gfelel6en {rj a ald."

Kelt Cdrdonv,2017. november 9.

Szab6Zoltiln S6ndor
Igazgat6tan6csi Tag

Eljdr6 iigyodd a2006. dai V. toradny 51$ (3) bekezddse alapjdnigazolja, hogy aldtesit1 olcirat egysdges
szerkezetbe foglalt szdaege megfelel a hatdlyos tartnlomnak.

Az egysdges szerkezetii okirat elkdszitdsdre okot adott: Tdrsasdg szdkhelydnek m6dositdsa, a fiSktelepek teleplrcIy
elneaezdsre tortdn6 m6dositdsa n 2006. 6ai V. tora6ny 75 @ bekezddsdnek megfelelSen 6s telephelyet ldtesitdse

aldkizdssd

A fentiek alapjdn az Alapszabdly @At betiiael 6s
alibbi pontjai adltoztak: a) Preambulum b)
7. ,3 c) 7.4 6s d) 75 .2 pontok. Az Alapszabdly egy€b rdszei udltozatlanok maradtak.

