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'1,, A t6rsas6g c6gneve 6s sz6khelye

1,1. A tdrsasdg neve,

PLOTINUS HOLDING Nyilv6nosan Miikdd6 R6szv6nytiirsasiig

7.2. A c6g rdvid neve:

PLOTINUS HOLDING Nyrt.

1,3. A t6rsasdgsz6khelye

A T 6r sas6g sz6khelye : 3324 F els 6t6rk6ny, Tcrlgy utc a 1.

2. A tdrsas6g tev6kenys6gi kijre

A tdrsasiig tev6kenys6gi kcire a 2008-as TEAOR besorol6s szerint:

A tdrsasdg f6 tev6kenys6ge:

64,20'08 Vagyonkezel6s(holding)

A tiirsasdg egy6b tev6kenys6ge:

64.99'08 M.n.s. egy6b p6nziryikcizvetit6s
66 19'08 Egy6b plnzii:gyikieglszit6tev6kenys6g
68.10'08 Sajdt tulajdonf ingatlan addsv6tele
68.20'08 saj6t tulajdonri, b6relt ingatran b6rbead,fusa,iizemertet6se
68.31'08 Ingatlantigyndkitev6kenys6g
68.32'08 Ingatlankezel6s
70.10'08 IJzletvezet6s
70.21'08 PR,kommunik6ci6
70.22'08 Uzletviteli, egylbvezet6si tan6csadds
74.90'08 M.n.s e szakmai, tudomdnyo s, milszakitev6kenys6g
81.10'08 Epitm6ny-i.izemeltet6s

Tdtsas6g enged6lyhe z, nyilv6ntart6sba v6telhez, vagy szakklpesit6shez kotott tev6kenys€get csak
ill"" .:"ggt6ly, vagy szakk6pesit6s birtok6ban, itietoteg a nyilvdntart6sba v6tel megtcirt6nt6t
kcivet6en folyatathat.

3' Tdrsasdg id6tartama, miikod6si formfiia 6s a formav 6\t6s hatillyba l6p6se

T6rsas6g hatdr ozatlan id6tartamra alakult.

Tiirsasiig miikcid6si formdja: nyilvdnos r6szv 6nyt6rsas69.
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3'3 T6tsas6g a PLOTINUS Korldtolt Felel6-s_s6gii r6rsas6g (Cg. 0s-09-013338.)iitalakuliis nll6n lltrejott 6' 6nak a PLOTINUS fagyonkeze io iaruortien Miikdd6R6szv6nytiirsasiignak (Cg. iilti ldnos jogut6dja,

3'4 A t6,rsasdgi formav6rt6s a c6gbir6s6gibejegyz6s napjdn r6p hat6ryba

4, Tdrsasdg alapt6k6je 6s r6szv6nyei

4,1, T6rsasdg alapt6k6je

4'1'1 188 905 750 Ft, azaz egyszlznyolcvan-nyolcmilli6-kilen csz6z6tezer-h6tsz6z6tvr:n forint,amely teljes eg6sz6ben p6nzb elihozz6j6rul6sb6l 6ll,

4'7'2 A Tiirsasiig alapt6k6je a jelen Alapszab6ly elfogad6sdt megel6z6en teljes eg6sz6benbefizet6sre keri.ilt.

4'1'3 Amennyiben a T6tsas6g a k6s6bbiekben Oiaaa rlszvlnyeket bocsdt ki, azokellen6rt6k6t a vonatkoz6 kibocs 6t6sr6l sz6l6 dcjnt6sben meghatdrozott felt6telek
s zerint ke ll Tdrsas6g rendelke z6s6re bocsiitani.

4'2'1' A r'6szv6ny tagsilgi jogokat megtestesit6, n6vre sz6l6, n6v6rt6kkel rendelkez6 forgalomk6pes6rt6kpapir. A tiirsas6g alapt6k6je az al6bbiakb6l6ll:

(,,A' sorozat) 26, sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfajt6ba 6sszavazatels6bbs6gi , melyek mindegyike az Alapszab6ly6.1,3 6s 6.1.4 pontl tels6bbs6get lveiiio,got) biztosit. Ezenr6szv6nyek mindeg

n6vre sz6l6 els6bbs6gi
€szv6ny, melyek mindegyike
bs6gi jogot biztosit. Ezen r6sz

(,,C" sorozat) 728.684 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 torzsr6szv6nyb6l 6ll. Ezen r6szv6nyekminde gyike e gy r,6s zv 6nys orozatba tar to zik.

4'2'2 R6szv6nyes ek az alapit6s 6s az azt kovet6 t6keemel6sek sordn dtvenni v6llalt r6szv6nyeik
teljes kibocs6tasi 6rt6k6nek megfelel6 plnzbelt 6s nem p6nzbeli hozzfijarul6sukat szolg6ltattdk aT6rsasdg r6sz6re.

4.3 A r6szv6nlzek el6dllitiisdnak m6dja:

4'3'1 AT6rsas6,g valamennyi r6szv6ny6nek el6illlitdsadematerializdlt m6don t6rt6nik.

4'3'2 A Tdrsasiig a iogs-zab{ly alapi6n csak a c6g(v6ltoz6s)bejegyz6s megtcirt6nte 6s azalapt6ke teljes befizet6se, illeive szolglltatiia ut6n int6zkedhet a demat erializ6lt
r 6,s zv 6ny 6rt6kp apirs z6ml6n tcjrt6n6 j6v 61i s a ir6nt.

4'3'3 A dematerializ6ltt6szv6ny elektronikus riton l6treho zott, rogzitett, tovdbbitott 6s nyilv6ntartotfaz 
'tt6kpapirokra 

vonatkoz6 kiilcin tcirv6nyben meghathrozott tartalmi kell6keit azonosithat6m6don tartalmaz6 adatcjs szess6 g, amelynek nincs s oizAmu.
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5.4

4

4.3.4 Dematerializ6Itrdszvlny eset6n a r6szv6nyes nev6! valamint az azonositdshoz sziiks6ges egy6b
adatait az 6rt6kpapir-forgalmaz6 dltal a r6szv6nyes javilra vezetett 6rt6kpapirsz6mla
taftalmazza.

4.3'5 Dematetialtzillt r6szvlny eset6n - az ellenkezS bizonyitilsilig - azt a szem6lyt kell a r6szv6ny
tulajdonosdnak tekinteni, akinek 6rt6kpapir sz6ml6\6n a ftszv lnytnyilvrlntartjik.

5. R6szv6nyesi jogok 6s kiitelezetts6gek

5.1 A r6szv6nyest e min6s6g6ben a tcirv6nyben meghatdrozoLt, ar6szv6ny 6ltal megtestesitetttagsilgi
6s vagyoni jogok illetik meg. Tilos a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s|val cisszeftigg6sben az azonos
r6szvdnysorozatba tartoz6 r6szv6nyekkel rendelkez6 r6.szv6nyesek kcjzcjtti b6rmif6le hatrdnyos
kiildnbs6gt6tel.

5'2 A r1szvdny - a jelen alapszab6lyba foglaltak betart6sa mellett - szabad.on 6truh6zhat6. A
dematerializllt r6szv6ny 6truh6z6sa az 6rt6kpapirszdml6n tcjrt6n6 terhel6s, illetve j6v6ir6s nt16n
tcirt6nik

A Tdrsasdg dernaterializ6lt, n6vre sz6l6 rlszv6nyeihez kapcsol6d6, a r6szv6nyest a
klzgyiillsen megillet6 szavazatijogr6l az Alapszabilly 6. pontlarendelkezik.

A r6szv6nyest a T6rsasdgnak az ir6nyad6 jogszabllyok szerint feloszthat6 6s a kozgytil6s
67tal a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6sdval egyidejrlleg hozott hatilrozata
szerint felosztani rendelt eredm6ny6b6l a r6szv6nyei n6v6rt6k6re jut6, aftnyos h6nyada
(osztal6k) illeti meg. Amennyiben a kozgyiills osztal6k vagy osztal6kel6leg, illetve az
igazgat6tandLcs osztal6kel6leg kifizet6s6r6l dont, az osztallk- illetve osztal6kel6leg fizet6s
kezd6 id6pontj6t az igazgat6tan6cs hatlrozza meg rigy, hogy az erre vonatk oz6 kozlemlny
megjelen6se 6s az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizetls kezd6 napja kozott legaldbb 1b
munkanapnak kell eltelrrie.

Osztal6kra illetve osztal6kel6legre az a r6szv6nyes jogosul! aki az igazgat6tan6cs 6ltal
meghatdrozott 6s az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6sre vonatkoz6 kozlem6nyben
meghirdetett fordul6napon lefolytatott tulajdonosi megfeleltet6s alapj6n a r6szv6nykonyvben
szerepel.

Amennyiben a Tdrsasdg r6.szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre kerfllnek, az
osztal1k v6gleges m6rt6k6t legk6s6bb a Budapesti Ert6kt6zsde Ztutklriien Miik6d6
R6szv6nyt6rsasdg SzabLlyzata a bevezet6si 6s forgalombantartdsi szab6lyokr6l szerinti Ex-
kupon Nup el6tt k6t T6zsdenappal (amint az a "szabillyzat a bevezet6si 6s
forgalombantart6si szab6lyokr6l" cimii szab6lyzatban meghat6rozilsra kerrilt) kelt
nyilvdnossdgta hozni. Az Ex-kupon Nup legkordbban a kupon m6rt6k6t rnegilllapit6
kozgyiil6st vagy igazgat6tan6csi til6st k6vet6 harmadik r6zsdenap lehet.

A Tusasilg igazgat6tan6csa (illetve megbtzottla) a n6we sz6l6 r6szv6nyekkel rendelkez6
r6szv6nyesekr6l 6s r6szv6nyesi meghatalmazottakr6l r6.szv6ny-fajt6nk6nt r6szv6nyk6nyvet
vezet, amelyben nyilv6ntartja a r6.szv6nyes, r6szv6nyesi meghatalmazott nev6t (c6gnev6t),
lakcim6t (sz6khely6t), a r6szv6nyes tulajdondban l6v6 r6szv6nyek sorozatilt, sz6m6t,
n6v6rt6k6t, a r6szv6nyes tulajdoni h6nyad6t 6s a bejegyz6s id6pontjdt. Amennyiben a
r6szv6nyes r6szv6nyesi csoport (meghatarozilsdtlasd a 8.21 pontlilban) tagSa, ugy a r6szv6nykonyv
tattalmazza a r6szv6nyesi csoport tagjainak nev6t (c6gnev6t), lakcim6t (sz6kheiy6t), a
r6szv6nyesi csoport 6ltal osszesen tulajdonban tartott r6szv6nyek sorozatdt, sz6rrt6t, n6v6rt6k6t,
a t€szvdnyesi csoport teljes tulajdoni h6nyad6t 6s a r6szv6nyesi csoport bejegyz6s6nek
id6pontj6t.

5.5
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5'8 Nem jegyezhet6 be a r6szv6nykonyvbe az, aki igy rendelkezett, valamint az, aki ardszvdny6t torv6nynek vagy az alapszab6lynak a reszi6ny 6truh6,z6s6ra vonatkoz 6 szab1lyait
s6rt5 m6don szerezte rneg.

5.9 rsasdggal szemben csak akkor hat6lyos, 6s a
6nyesi jogait csak akkor gyakorolhatla, ha a

rendelkezett, illetve, aki a rlszv6nyeket
m6don szerezte. A tdrolt adatoknak m
r6szv6nykonyvbe betekinthef 6s annak 16
tnegbizotll|t6l) m6solatot ig6nyelhe! amelyet a r6szvlnykonyv vezetfije 6t napon beltil
teljesiteni kdteles. Harma dik szern6ry a r6szv6nykdnyvbe betekinthet.

5'10 Araszvdnyes jogosult akozgyilllsenr6sztvenni aPolgdtriTdrv6nykcinyvftlsz6l62013,6viy.
torv6ny 6s a jelen 

-alapszab6lybeur 
megszabott keretek korott fetvitagosit6st k6rni, valamint

6sztev6telt 6s inditvdnyt tenni, szavazati joggal rendelkez6 r6s"zv6ny birtok6ban pedig
szavaznt.

onatkoz6an az igazgat6tandcs koteles minden
bb nyolc nappal benyrijtott ir6sbeli k6relm6re a
t6rgyal6sa sordn - g
akkor tagadhatja a

eti titk6t s6rten6. Eb a
hat6r o zata k otelezi az i gazgat6tan 6c s o t. Az :dizlett

a nem korldtozhat6. A r6.szv6nyes a T6rsas6,g
onban nem tekinthet be,

5'12 Azok a r6szv6nyesek, akik a szavazatok legal6bb egy sz6,zal6kdval rendelkeznek, - az okmegjelol6s6vel - ir6sban k6rhetik az iga
kozgyiills napirendj6re. A r6szvenyesek
hirdetm6ny me$elen6s6t6l sz6mitott nyolc
e esek
h
h 

napon b"lul a napirendi pontokkal osszeftigg6sben

6. Egyes ftszv6nyfajtdkra vonatkoz6 egyedi rendelkez6sek

61,

6'1'1 A r6szv6ny a n6v6rt6k6t6l fngg6 m6rt6kii szavazatr jogot testesit meg, kiv6ve, ha e tcirv6ny vagy
a tdrv6ny alapj6nar6szv6nyt6rsas6galapszabillya asiavazatrjogot i r6szv6nyek meghatdrozott
csoportjdra kiz6rla vagy korliltozza. Azonos n6v6rt6kii r6szv6nyek azonos szavazatt jogot
biztositanak.

6,1.2 A tiirsasdg torzsr6szv6nyei a r6szv6ny n6v6rt6k6t6l
meg. Ennek megfelel6en a tdrsas6g minden 250
jogosit.

6.1.3 A ttusas6g szavazatels6bbs6gi jogot biztosi
n6v6rt6k6hez igazod6 szavazati jogot biztos
n6v6rt6kii szavazatels6bbs6gi jogot (v6t6jo
szavazafra jogosit, azzal a megkdt6ssef ho
biztosit6 r6szv6nyek egyszerii tdbbs6g6nek

fngg6 m6rt6kii szav azati jogot testesitenek
Ft n6v6rt6kii torzsr6szv6nye: 1. szavazatra
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6'7'4 A r6szvlnytdrsasdg 6ltal kibocs6tott els6bbs6gi r6szv6nyekkel biztositot t szavazatels6bbs6gi jog
(v6t6jogot) akozgyll6s hat6skrir6be tartoz6 valamennyi dcint6shozatalra vonatkozik.

6.7.5 Az osztal6kels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny a r6szv6nyt6nsas6.g kozgyiil6s6n _ az esetlegesen
jogszabllyban illetve Alapszabillyban meghatilrozott kiv6telekkel - ""- jogositja a mindenkori
fu lajdonos6 t szav az6sr a,

6.2 R6szv6nvekhezkapcsol6d6 osztal6k

6'2,7 A tdrsas6g osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit6 r6szv6nyfajt6ba 6s r6szv6nyosztillyba tartoz6
ftszvlnyei a t6szv6ny tulajdonos6nak az egy6b r6szv6nyekt6l itdrzst6szv1ny 6s
szavazatels6bbs6gi t6szv6ny) elt6r6 m6rt6kii osztal6kra jogositjdk akk6nt, hogy amennyiben a
r6szvdnyt6rsas6,gMagyar Szilmvitelt Szabv6ny szerinti ad.6zott eredm6nye pozit1, igy az
osztal6kels6bbs6gi r6szv6nyek dsszess6g6re jut6 osztallk m6rt6ke a r6siv6nytiirsas6g nem
konszoliddlt ad6zott eredm6ny6nek 20%-a, azaz minden eg'yes osztal6kels6bbsegi ftszi1ny a
nem konszolldllt ad6zobt eredm6ny 0.7%-6ra jogosit. Ezin felfll a kozgy(il6s dltal 6vente
rneghat6tozott osztaldkalapb6l tovdbbi osztal6kra is jogosult az osztal6kelrObbregr" jogosit6
r6szv6ny mindenkori tulajdonosa a torzsr6.szv6nyek 6s szavazatels6bbs6gi r6szvZnyek ut6n
i6r6 osztal6kkal egyenl6 ariinyban 6s m6don a jelen Alapszab6lyian meghatiirozott
korldtoziisokkal.

6'2'2 Amennyiben valamelyik 6vben az osztal6kels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek ut6n biirmely
okb6l nem keriil sor az osztallk kifizet6s6re, a kcjvetkez6 6vben rrr6s r6szi6nyfajt6ba, illetu!
r6szv6nyoszt6Iyba taftoz6 r6szv6nyekr e a r6.szv6nyt6rsas6g csak akkor fizethet osztal6kot, ha
az osztal1kels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek utdn j6r6 elmaradt osztallk marad6ktalanul
kifizet6sre kertilt' Ilyen esetben aKozgyi6l6s vagy azigazgat6tandcs megdllapillaaz adott 6vre
j6r6 osztal6kot, amely - ha tdbb 6ven dt nem tcirt6nik kifizet6s - kumul6l6aik. tUinaadaig,
amig a teljes igy felgyiilemlett osztal6kot a T6rsas6s ki nem fizett az osztal6kels6bbse[i
r€szv6nyeseknek, m6s r6szv6nyekre nem fizethetki osztal6kot.

7. Az alapt6ke felemel6se 6s leszallit5sa

7.1 Az alapt6ke felemel6s6nek m6djai:

a) ij r6szv6nyek nyilv6nos vagy z\rtkiirii, forgalomba hozatala
b) az alapt6k6n feli.ili vagyon terh6re tort6n6 ilapt6ke-emel6s
c) dolgoz6i r6szv6,ny forgalomb a hozatal
d) 6tv6Itoztathat6 kotv6ny nyilvdnos vagy zilrtkoru forgalomba hozatala (felt6teles

alapt6ke-emel6s)

7'2 Az alapt6ke-emel6s tipusai 6s m6djai egyidejilJeg is elhat6rozhat6k 6s v6grehajthat6k.

7'3 Uj r6szv6nyek,nYilvdnos forgalomba hozatr?ilval tor"ten6 alapt6ke-emel6 sre l4ztu6lag p6nzbel
hozziljarul6s ellen6ben keriilhet sor.

7 '4 Az alapt6ke felemel6s 616l az lgazgat6tandcs el6terjes zt6se alapj6n a ki)zgyiil6s hatarcz. A
kdzgyiiT6s hatArozatAra abban az esetben nincs sziiks6g, ha 

'az 
alaptiie felemel6se a

kdzgyiillshat6rozatAba foglalt felh atalrnazfus alapj6nlgazgat6tanacsi jogkorben tort6nik.

alapt6ke
ri azt a
Tarcaslg
m6don

tort6n6 alapt6ke-emel6sre vonatkozhat. A k6zgyfl6si felhatalrnaz6s legfeljebb ot 6vre
sz6lhat. A felhatalmazastbrtaknaz6kozgyitl6slhatarcLatot azlgazgat6tan6cs 30 napon beliil
koteles a C6gkdzlonyben k6zz6tenni.



7'6 Az lgazgat6tandcs sajdt hatdskorben jogosuit bdrmely tipusri, 6s bdrmely m6don tort6n6
alapt6ke-emel6sre.

7'7 Az lgazgat6tandcsi hat6skorben 
_ 
tdrt6n6 alapt6ke-emel6s eset6ben az Alapszabaly

m6dositasdra az lgazgat6tandcs koteles 6s jogosult.

7'8 Tekintettel arra' hogy a T6rsas6g elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a kbzgyiil6snek az alapt6ke felemel6s 6re, vagy az alapt6ke felemel6s6re
vonatkoz6 hat6skor id6leges dtenged6s6re irdnyul6 hatilrozata 6rvZnyess6g 6hez az js
sziiks6ges, l'rcgy az egyes r6szv6nysorozatok k6zffi6senjelenl6v6 r6szv6nyes ei, az al6pt6ke
felemel6s6hez, vagy az arra vonatkoz6 felhatalrnazils rnegad6sZhoz,
r6szv6nysorozatonk6nt legal6bb egyszerii sz6t6bbs6ggel, kiilon hatarozatukkal is
hozziljatuTjanak.

7'9 Az lgazgat6handcs az altala elrendelt alapt6ke-emel6sr6l sz6l6 hatilrozatfitkoteles aTarcas6g
honrapjdn kdzzltenni. Az Igazgat6tandcs 61ta1- felhatalmazfus alapjtn - elrendelt alapt6kel
eme16s eset6n-a hatdrozat 6rv6nyess6g6hez az is sziiks6ges, hogy az'egyes reszvenysorozatok
reszv6nyeseihozzii6ruljanak az alapt6ke felemel6s6hez. AhoizaiarJ6st megadottnak kell
tekinteni, amenlyiben ak6zz6t6.telt6I szimitott 15 napon betitL azegyes r6szv6nysorozatok
roszv6nyeseinek tobb rnint 50%-a irdsban (posta rltonL Tilrsasd,gsz6lhelyere mlgkiildve)
nem jelenti be azlgazgat6tandcs r6sz6re,hogy az alapt6ke-emelZshez nem j6rul iozza.

7 '10 Amennyiben az alapt6ke felemel6s6re p_enzbeli hozz6jdruT6s ellen6ben kertil sor, a -I6rsas6g
r6szv6nyeseit - els6 helyen a forgalomb a l'ozott r6szv6nyekkel azonos r6szvenyso rozatba

az 6tv6Itoztathat6, 6s veliik egy
it - ebben a sorrendben - jegyzlsi
r6szv6nyek dtv6tel6re vonatkoz6

szabalyban 6rw6nyesen nern z6rhat6 ki, 6s nem
t6sdg Elnoke igazoldst ad ki.

7.11, A Tarsas6g Igazgat6tanlcsa a Tdrsas6g h etesen
koteles taj6koztatni a r6szv6nyeseket _
biztosit6 kowenyet tulajdonosait is - 

jogot

6tv6tet6re vona*oz6 elsobbsegi jog te 
eif,}":

t6szv6nyek si 6rt6k6r67,valamint e jog 6rv6nyesit6s6re r.,yituu
6)76,15 nap 161. A hirdetrn6nyb.n uirgu"gat6tan6cs koteles
kdz6'lni az kibocsdtand6 ij ftszv6ny& ,Z,it,6t, n6v6rt6k6t,
sotozat'ft, 6s a rdszv6nyekhez tiiz6d6 jogokat 6s kotelezetts6geket, tov6bbd a r6szv6nyek
kibocsdt6si 6rt6k6t 6s az ellen6rt6k megfizetes6nek m6dj6! valarnintfelt6teleit.

7'12 A r6szv6nyes erre tr6nyu76, 6s elektronikus lev6lben kozolt k6r6se eset64 a jegyz6si
els6bbs6gi jog gyakorlds6nak felt6teleir6l az rgazgat6tandcs elektronikus 1ev6lben is
taj6koztatast ad.

gukkal az arra jogosultak a T6rsas6g
atkozatukban 6lheturek, amely akkor tekintend6
cshoz a megadott 15 napos id6tartamon beldl
t felt6teleknek.

n11
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7,1'5 Amennyiben a jogosultak ir6sbeli nyilatkozata alapjin, az |tvenri vdllalt r6szv6nyek
szlrna meghaladja a terwezett alapt6ke-emel6s sordn forgalomba hozand6 rij r6szv6nyek
sz6rn6t, az ij r6szv6nyek dtv6tel6re - r6szesed6siik ardnydban - el5szor az ets6bbs6g;
jogul&al 6lrri kiv6n6 r6szv6nyesek, majd az itrraltoztathat6 6s a jegyzlsi jogot biztositb
kotv6nyek tulajdonosai - ebben a sorrendben - jogosultak. Tort szdm eset6n - tehfitha az
osszeg egy tdszvlny n6v6rt6k6t nem teszi ki - a rdszvlnyeket a tulajdoni ardnyok
nagysdgdnak csokken6 sorrendj6ben, 6s a jogosultsdg torw6nyi sorrendis6ge alapjdn kell
elosztani.

7.76 Ha a jogosult az els6bbs6gi jogra vonatkoz6 nyilatkozatdt elmulasztja megtenni, vagy
azt nem a megadott hatdrid6n beliil nyirjtja be, azlgazgat6tan6cs rigy tekinti, hogy els6bbs6gi
jog6val nem kivdn 6lrri.

7.17 Amennyiben az alapt6ke felemel6se lj r6szv6nyek zdrtkdrii forgalomba hozatallval
tort6nik, 6s egyik erre jogosu-lt sem 61 torv6nyi els6bbs6gi j og6val, vary a be6rkezett ir6sbeli
nyilatkozatok alapjan az ilfrrenni v611alt r6szv6nyek mennyis6ge nem 6ri el az alapt6ke-
ernel6s tervezett m6rt6k6t a k6zgyilI6s illetve az igazgat6tandcs jogosult (Alapszabdly
7,5 eset6ben) kijelolni azokat a szern6lyeket, akiket az dltaluk tett v6teli
sz5nd6knyilatkozatuk alapj6n, h.rlajdoni r6szesed6si.ik ar6ny6ban feljogosit az ij r6szv6nyek
dtv6tel6re.

7'18 Az els6bbs6gi jog gyakorldsdnak kzaftsan- azalapt6ke felemel6s6ttargyaT6napirendi pont
keret6ben, 6s az alapt6ke felemel6s6r6l rendelkez6 kozgyiil6si ltatirozat rneghozialat
rnegel6z6en - csak azlgazgat6tan6cs irdsbeli el6terjeszt6se alapjdn, min6sitett sz6tobbs6ggel
meghozott k6zgytil6sihatdrozat alapjdrn van helye. Ebben az esetben azlgazgat6bnacsnak
az el6tetleszt6sben be kell mutatrria a jegyzlsi els6bbs6gi jo gkzarcsara fuanyu16 inditvdny iizleti
indokaig valamint a r6szv6nyek tervezett kibocs6tdsi 6rt6k6t. Az lgazgat6tan6cs a
kdzgyillls hat6rozat6t a C6gbir6s6gnak rnegki.-rldi, 6s egyidejiileg gondoskodk ahattuozat
tartalm6nak megfelel6 kozlem6nynek a T6rsasdg horilapj5n tort6n6k6zz6t6teI6r6l.

7.19 Az alapt6kelesz6llitaslnak ak6zgyiil6shatarozata alapj6n van helye.

7.20 A Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6nyben meghatdrozott esetekben az
alapt6ke le sz6llit6s a kotelez 6.

7.21 Amennyiben az alapt6ke leszlllitdsa a Polgdri Tcirv6nykdnyvrll sz6l6 2013. 6viV, t<irv6ny
rendelkez6se alapjdn koteIez6, az alapt6ke - t6keleszdllitilsi elj6rds eredm6nyes
lefolytat6s 6t6I fngg6 - felt6tele s lesz6llit6s6r6l a Tdrsasdg k6relm6re a C6gbir6s6,g
hatdroz. A k6relemr6l a C6gbir6sdg 15 napon belfll hatdroz. A k6relemnek netyt aaO
v6gz6s ellen fellebbez6snek nincs helye.

7.22 Tekintettel arra, hogy a -I6rsas6g elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a kozgytil6snek az alapt6ke Iesz6llitilstra ir6nyul6 hatArozata
6ru6nyess6g6hez az is sztiks6ges, hogy az alapt6ke lesztllitAsa 6ltal 6rintett
rEszv6nysorozatok kozgyiil6sen jelenl6v6 r6szv6nyeseL a hatarozal javaslatot elfogad6
szavazatok legal6bb hdromnegyedes tobbs6g6vel az alapt6ke lesz6llitAs6hoz
r6szv6nysorozatonk6nt ktilon hat6rozatukkal is hozzdjdlltljanak Ennek sor6n a r6szv6nyhez
lnz6d6 szavazafijog esetleges korldtozdsiravagy ktzdr6sdra vonatkoz6 rendelkez6sek - a
sai6tt6szv6ny alapj6n gyakorolhat6 szavazaLtjog kiv6tel6vel - nem alkalmazhat6k.

7.23 Az alapt6ke leszdIllt6.s6nak c6gbejegyz6s6t kovet6 15 napon beliit az
Igazgat6tandcs 6rtesiti a kozponti 6rt6kt6rat 6s a r6szv6nyes 6rt6kpapirsz6rnla-
v ezet6j6t a r6szv6nyes r6szv6nytulajdondban b e6llt v arto z6sr6l.
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7.24 A r6szv6nyesnek az alapt6ke terh6re kifizet6st teljesiteni vagy a r6szv6ny6re
vonatkoz6 hdtral6kos befizet6st elengedni csak az alapt6ke-leszillitas clgbejegyz6se
utdnlehet.

7.25 Az alaptSke lesz6llit6sa a r6szv6nyek szdm6nak csokkent6s6vel akkor tort6nhet, \a az
alapt6ke IeszilIitilsa eBY, vagy tdbb meghatdrozott r6szv6nysorozat valamennvi
r6szv6ny6t6rint:^.

7'26 Azlgazgat6tanS.cs a jogszabllyban meghalArozott esetekben kozbens6 m6rleg elftogad6s6ra
jogosult.
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8. Kdzgyld.lds

A k1zgyiills a T6rsas6g legf6bb szerve, amely a rlszv6nyesek osszess 6g6b6l 6ll.

A klzgyiiT€s osszehivdsa az igazgatotandcs feladata. A kozgyiillst az igazgat6tandcs sziiks6g
szerint, de 6vente legal6bb erySzer (6ves rendes kdzgyiil6s) hivja ossze. A Tdisas6g 6ves rendes
k6zgyfil6s6t olyan id6pontban kell osszehivni, hogy a Tmsas6g 6ves besz6mol6yu to-61yu,
hat6rid6ben elfo gadhat6 legyen.

Amerrnyiben a -Iarsasilg r6szv6nyei a Budapestl Erftkt6zsd6re bevezetl.sre keriilnek, a
kdzgyfillsre az igazgat6tan6cs kdteles a Budapesti Ert6kt6zsde Z6rtk6rtien Miikod6
R6szv6nyt6rsas6 g k6pvisel6j6t meghivni.

Ameruryiben a Tfusas6g r6.szv6nyei szab6lyozoft piacra bevezet6sre keriilnek, a T6rsas6g
honlapj6n 6vente, az 6ves rendes k6zgyfil6s osszehiv6s6val egyidejiileg k6zz6teszi az
igazgat6tan6cs tagjainak nev6! valamint a tagoknak e min6s6gflkben nyrijtott valamennyi
plnzbeli 6s nem plnzbelijuttatdsokat tagonk6nt 6s a juttat6s jogcime ,r"iir-rt rlszletezve. A
T6rsas6gbiztositla az adatoknak a honlap j6nval6 folyamatos el6r6s6t.

A kO z gy iil6s kiz6r 6lago s hatds kor6be tar to zik:

4 dont6s az alapszablly rneg6llapit6silr6l 6s m6dosit6s6r6l (u" alapszabilly szerinti
kiv6telekkel);

b) dont6s a T6rsas6g miikod6si form6j6nakmegv6ltoztat6s6.r6l;
c) aTdrsas6g 6talakul6s6nak 6s jogut6d n6lkali iregszfin6s6nek elhataroz6sa;
d) azigazgat6tan6cs tagjainak, tovdbb6 a konyvvizsg6l6nak a megv6las zttrsa,visszahiv6sa 6s

dijazdsuk me g dllapitds a;

E a sz6mviteli torv6ny szerinti beszdmol6 j6vdhagy6sa, ide6rtve az ad,6zolt eredm6ny
felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 d6nt6st is ;

dont6s osztal6kel6 le g fizet6s6r 6l (az alap s zab 6ly s zerinti kiv6telekkel) ;
dont6s a nyomdai riton el66llitott r6szv6ny dematerializ6lt r6szv6nny6 tort6n6
atalakitdsar6l;
az egyes r6szv6ny-sorozatokhoz ffiz6d6 jogok megv6ltoztat6sa, illetv e az egyes r6szv6ny-
fait6k, oszt6lyok 6talakit6sa (amennyiben tdbb r6szv6ny-sorozat, fajta 6i-/vagy oszt1ly
keriil kibocs 6t6sra);
dont6s - ha a Polgdri Tcirv6nykcinyvr6l sz6I6 2013.6vi V. tdrv6ny mdsk6nt nem rendelkezik -
az 6tv 6lto ztathat6 v a gy je gy z6si j o g o t bizto sit6 kotv6ny kib o cs dt6s dr 6l;
dont6s az arapt6ke felemel6s6r 6l (az alapszab|ly szerinti kiv6telekkel);
ddnt6s - ha a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny m6sk6nt nem
rendelkezik - az alapt6ke lesz6llitdsdr6l; dont6s a jegyzlsi els6bbs6gi jog
korl6toz6s6r6l, illetve kizdr6s6r6I (az arapszab6ly szerinttkiv6telekkel);
nem kdtelez6 ddnt6s a vezet6 Liszts6gviselcik, valamint vezetcl illlisn munkav6llal6k
hosszti t6vrt' dijaz{s6nak 6.s i)sztdnz6,si rendszer6nek ir6nyelveir6l,keret6r6l;
az audit bizotts6,g tagjainak megv 6laszt6sa;

8.3
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8.8

10

.) aTdtsas6g r6szv6nyeinek BudapesnErt6kt6zsd6re tort6n6 bevezet6s6t kovet6en a szdmviteli
torv6ny szerinti besz6mol6val egyritt el6terjesztett felel6s tarsasdgSr6nyitasi jelent6s 6ves
rendes kd zgy rillsen tort6n6 elf o gaddsa,

o) dont6s minden olyan k6rd6sben, amit a mindenkori jogszabalyokvary az aTapszabaly akdzgyillls
kizdr 6lagos hat6skor6be utalnak.

8.6 A k6zgyfil6s hatdrozatait a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6nyben, a jelen
alapszabillyban 6s - amennyiben a T6rsas6g
r6szv6nyei a Budapestl Ert6kt6zsd6re bevezet6sre kenilnek - a Budapesti Ert6kt6zsde
Zdrtkdriien Miikod6 R6szv6nyt6rsasdg Szab|lyzata a bevezetl.si 6s forgalombantart6si
szab|lyokr6l cim( szabillyzat|ban meghat6rozoft. tobbs6ggel hozza, azzal, hogy - a jelen
alapszab6ly elt6r6 rendelkez6se hiinydban - az igazgat6tan6csi tagok megv6lasztdsa,
visszahivdsa 6s dijaz6suk megdllapitilsa eset6n ahat6rozat elfogaddsdhoz a leadott szavazatok
tobb mint h6romnegyedes tobbs6ge sztiks6ges. Szavazategyenl6s6g eset6n a javaslat
elutasitotbnak tekintend6. A Polg6ri Torv6nykcinyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tdrv6ny 3.117g-6val
osszhangban a T6rsasdgkozgyfl6se kdteles az 6ves rendes kdzgyfills napirendj6re tiizni
az igazgat6tandcsi tagok el6z6 izleti 6vben vlgzett munk6j6nak 6rt6kel6s6t 6s kdteles
hat6rozni a r6szrikre megadhat6 felmentv6ny t6rgy6ban. A felmentv6ny megad6s6val a
kdzgyfil6s igazolja, h,ogy az igazgat6tandcs tagjai az 6rt6kelt id6szakban munk6jukat a
T6rsas6g 6rdekeinek els6dlegess6g6t szem el6tt tartva v6gezt6k.

Szavazatt jogukat a rlszv6nyesek a kozgyiil6sen szem6lyesen vagy meghatalmazofiuk fg6n
gyakorolhatj6k. Nem lehet meghatalmazott az igazgat6tan6cs tagSa, a c6gvezet6, a
kdnyvvizsg6l6 valamint a T6rsas6g vezet6 6ll6si munkavdllal6i, kiv6ve, ha e szem6lyek
(kiv6ve a konyvvizsg6l6) meghatalmazottklnt minden egyes hatilrozati javaslatra
egy6rtelmii, a meghatalmaz6 r6szv6nyes dltal adott irdsbeli szavaz6si utasit6ssal
rendelkeznek. A meghatalmaz6st kcizokiratb a vagy teljes bizonyir6 erejii magdnokiratba
kell foglalni.

Ak6zgyll6s az igazgat6tan6cs dont6se alapjln aT6rsas6g sz6khely6re vagy att6l elt6r6 helyre is
dsszehivhat6.

8.9 A kdzgyiillst annak kezd6napj6t (ogszab6ly elt6r6 rendelkez6se hi6nydban) legal6bb harminc
nappal rnegeI6z6en, a T6rsas6g honlapj6n, illetve a 13.1 pontban meghat6rozott kozz6t6teli
helyeken (a tov6bbiakban egyiith kdzz6t6teh helyek) k6zzltetthirdetm6ny ritj6n kell osszehivni.
A k6zz6t6teli helyeken tdrt6n6 kozz6t6tel mellett azokat a rlszvlnyeseke! akik ezt kiv6nj6k,
elektronikus riton is 6rtesiteni kell. A hirdetm6ny 6s a r6szv6nyes r6sz6re elektronikus fton
ktilddtt 6rtesit6s kozotti elt6r6s eset6n a hirdetm6nyben foglaltak az ir6nyad6k.

8'10 Ha a Tdrsas6,9rlszvlnyeire tett nyilvdnos v6teli ajdnlattal kapcsolatos r6szv6nyesi dlldsfoglal6s
miatt vagy az eredm6nyes nyilv6nos v6teli ajdnlatt6teli elj6r6st kovet6en a befolytsszerz6
kezdem6nyez6.s6re rendkivflli kbzgyill6s osszehivds6.ra kenil sor, a k6zgytil6st annak
kezd6napj6t legal6bb tizendt nappal megel6z6en, a fenti bekezd6sben meghat6rozott m6don
kell osszehivni. Ebben az esetben a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos
el6terjeszt1sek osszefoglal6ja 6s a hat6rozati javaslatok kozz6t6tel6re vonatkoz6 hat6rid6
tizenot nap.

8.11 A kozgylil6st osszehiv6 hirdetm6nynek tartalmaznia kell:

a) aTdrsas6g c6gnev6t 6s sz6khely6t;
b) akdzgy{tl6s id6pontjdt 6s hely6t;
c) a kdzgyiil6s megtartdsdnak n6dj6t;
d) a kozgyftl6s napirendj6t;
e) a szavazati jog gyakorlilsdhoz az alapszabllyban el6irt felt6teleket;
D akozgyiil6sh,at6rozatk6ptelensdge eset6re a megism6teltkozgyiil6s hely6t 6s idej6t;
g) a 8.13 pont szerinti id6ponto! valamint arra vonatko z6 tdilkoztatilst;
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h) a felvildgositds k6r6s6re (Polgriri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V, tcirv6ny 3.2579 6s 3.25Sg)
6s a kozgyiil6s napirendj6nek kieg6szit6s6re (Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013, 6vi V,
tdrv6ny 3.2595 ) vonatkoz6 jog gyakorlilsdthoz az alapszab6lyban el6irt felt6teleket;

i) u kdzgyill6s napirendj6n szerepl6 el6terjeszt6sek 6s hatilrozatr javaslatok el6r6s6nek
id6ponti6ra, hely6re 6s m6dj6ra (idedrtve a T6rsasdg honalj6nak cim6t is) vonatkoz6
tillkoztat6st;

i) u arra vonatkoz6 inlorrndci6kaf hogy a r6szv6nyes milyen hat6rid6n beliil 6s milyen m6don
jelezheti azon szdnd6kdt, hogy formanyomtatv6nyon kiv6n k6pviseleti meghatalmaz6st
adni a kdzgyiil6sre.

8.12 A T6rsasdg a szdmviteli torv6ny szerinti besz6mol6 tervezet6nek 6s az igazgat6tanilcs
jelent6s6nek l6nyeges adatait, az osszehiv6s id6pontj6ban megl6v6 r6szv6nyek 6s szavazatt
iogok sz6rndra vonatkoz6 osszesit6s6ket (ide6rltre az egyes rlszvlnyosztillyokra vonatkoz6
dsszesit6seket), valamint a napirenden szerepl6 rigyekkel kapcsolatos el6terjeszt6sek
dsszefoglal6j6t 6s a hatilrozati javaslatokat a T6rsas6,g hirdetm6nyeinek kozz6t6tel6re
vonatkoz6 alapszab6lyi rendelkez6sek szerint, a kozgytil6st legal6bb huszonegy nappal
megel6z6en nyilv6nossdgra hozza. Amennyiben a r6szv6nyesek 6ltek a Polgdri
Tcirv6nykonyvr6l sz6l6 2013, 6v1V. tdrv6ny 3.259 S,valamint a3.219g-banfoglalt jogaikkal.6s ez a
kozgyi"tl1s napirendj6nek m6dosit6s6val jdr, akkor a kieg6szitett napirend, illetve a r6szv6nyesek
6ltal el6terjesztett hat6rozatt, javaslatok kozz6t6tel6nek m6djdra e rendelkez6s megfelel6en
rdnyad6.

8.13 A kozgyill6sen a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6ra az a szem6ly jogosult, akinek nev6t -
lezdr6s6nak id6pontl6ban - a r6szv6nykonyv tartalmazza. A r6szv6nykdnyv lez6rdsa nem
korlftozza a r6szvlnykdnyvbe bejegyzett szem6ly jog6t rlszv6nyeinek a r6szv6nyk6nyv
lez6r6sdt kovet6 6ttuh6z6sdban. Ar6szv6nynek akozgyiil6skezd6 napj6trnegel6z6 6truh6zAsa
nem z64a ki a r6szv6nykdnyvbe bejegyzett szem6lynek azt a jog6t, hogy a kdzgyilllsen ftszt
vegyen 6s az 6t mint r6szv,6nyest megillet6 jogokat gyakorolja. A r6szv,6nyesi jogok
gyakorolhat6sdg6nak rneg6llapitds6ra tulajdonosi megfeleltet6s ritjdn kenil sor, ez6rt a
r6szv6nyesi jogok gyakorl5s6hoz nincs szriks6g tulajdonosi igazolilsra. A tulajdonosi
megfeleltet6s id6pontj a (ogszab6ly elt6r6 rendelkez6s e hi6ny6ban) a Kozgyiil6s napj6t
megel6z6 2. munkanap.

8.14 A Tdrsasdgn6l a rlszvlnyesek kozgyill6s tartlsa n6lkiil nem hozhatnak hatdrozatot.

8.15 A krizsuii rozatkines. In zasra osit6
A hattn ozatk6ptelens6g miatt osszehivott

mdsodik kozgytll6s az eredeti napirenden szerepl6 tigyekben a megjelentek sz6rn6ra tekintet
n6lktil hatdrozatk6pes.

8.1'6 A hatlrozatk6ptelens6g miatt megism6telt kitzgyfillst az eredeti kozgyill6si
meghiv6ban megjelolt id6pontra, az ott meghat6rozott felt6telekkel kell osszehivni. A
mdsodik kdzgylllst szab6lyszeriien osszehivottnak kell tekinteni, ha a k6zgyiil6si meghiv6
a z Alap s z ab 6lyb an rne ghatdo o zo tt t artalmi e I e me k et tar talrnaz z a.

8.L7 A nem hatilrozatklpes 6s v6ltozatlan napirenddel Osszehivott megism6telt kozgyiil6s
eset6n legal6bb lz napnak kell eltelrrie a megism6telt kozgytll6s osszehiv6sa 6s a megism6telt
ko zgy iil6s id 6pontj a kozott.

8.18 Ha a kozgyiil6s osszehiv6s6ra ner;r. szabillyszeriien keriilt sor, hat6ro zathozatalra csak
valamennyi szavazdsrajogosult r6szv6nyesjelenl6t6ben akkor kenilhet sor, ha a r6szv6nyesek
a kdzgyiil6s megtart6sa ellen nem tiltako ztak. A r6szv6nyesek a nem szab6lyszerii.en
osszehivott, illetve megtartott kozgy{l6sen elfogadott hat6rozatot - legk6s6bb akozgyiil1s
napj6t6l sz6mitott harminc napon beliil - egyhangri hatdrozattal6rv6nyesnek ismerhetik el.
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8.19 Ha a kozgyiil6s valamely hat|rozatdnak 6rv6nyess6g6hez jogszabilly alapj6n az egyes
t€szvlnyfajta, rl,szvlnyosztdiy r6szv6nyeseinek krilon hozz6j6rul6sa is sziiks6ges, a
hozz6j6rul6s megad6s6r6l a r6szvlnyfajta, r6szv6nyoszt6ly jelenl6v6 r6szv6nyesei a
kozgyiills hatlrozat6nak meghozatala el6tt, r6szv6nyfajt6nk6n! r6szv6nyoszt6lyonk6nt krilon-
kfllon, az adoII r€szvlnyfajtdtba, rlszvdnyosztdlyba tartoz6 r6szv6nyeik 6ltal megtestesitett
szav azatok e gy s zer fi to bbs6 g6vel hat6r o znak.

8.20 Egy r6szv6nyes vagy r6szv6nyesi csoport (amint az al6bb meghatdroz6sra kenil) sem
gyakorolhatla az osszes szavaz6 rlszv6ny dltal megtestesitett szavazatok tdbb mint 10%-6t.

8.21 R6szv6nyesi csoport valamely r6szv6nyes 6s a kovetkez6 szem6lyek b6rmelyike
egytittesen: a) barmely a r6szv6nyest kozvetve vagy kozvetleniil ir6nyit6 szem6ly vagy szem6lyek, a
r6szv6nyes dltal kozveflemil vagy kozvetve ir6nyitott szem6ly vagy szern6lyek, vagy az el6z6ekben
meghatdrozott szem6ly vagy szem6lyek (ide6rtue a r6szv6nyest is) dltal egyedtil vagy koz6sen
ir6nltott szem6ly vagy szem6lyek, ahol azir,:6nyttits fogalmara a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s
versenykorl6tozils tilalmdr6l sz6l6 1996.6vi LV[. tdrv6ny 23. S-nak rendelkez6sei irdnyad6k; b)
b6rmely r6szv6nyes 6s a vele a Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny 8.\.1; 6,514
6s 8.2 S-ai szerinti viszonyban 6116 szem6ly vagy szemllyek; c) b6rmely r6szv6nyes 6s a vele a
t6kepiacr6l szol6 2001,. 6vi CXX. torv6ny 5. s (1)
bekezd6s6n ek 27 . vagy 100. pontja szerinti viszonyban 6lt6 szemlly vagy szem6lyek.

8.22 Amennyiben egy r6szv6nyesi csoport a szavazatl jogok tobb mint '1,0%-val

rendelkezik, a r6.szv6nyesi csoport osszes szavazatt joga 1,0%-ra csokkentend6 oly m6don,
hogy a r6szv6nyesi csoport 6ltal utolj6ra szerzett r6szv6nyekhez (vagy azok 6rintett
h6ny ad6ho z) kapcsol6 d 6 s zav azatr jo gokat fi gyelmen kivril kell ha gyni.

8.23 Minden r6szv6nyes koteles az igazgat6tan6csot tA)lkoztatni a r6.szv6nyesi csoport
dsszet6tel6r6l 6s an6l, hogy 6 maga 6s a vele egy rdsm6nyesi csoporthoz tartoz6 szem6ly vagy
szem6lyek tulajdonban tartj6k-e a T6rsas6g r6szv6nyeinek 10%-6t. Azon r6szv6nyek
vonatkoz6sdban, arnelyek megszerz6s6vel a szavazati jogok '1,0%-nak meghaladdsa
megtort6nt a r6szsr6nyes, illetve a rdszvdnyesi csoport tagSai a Tirsasdg r6szv6nykonyv6be oly
m6don jegyezhet6k be, hogy azok alapjiln - 10.% feletti - szavazati jog nem gyakorolhat6. A
r6szv6nyesi csoport osszet6tele bejelent6s6nek elmulaszt6sa vagy hi6nyos teljesit6se eset6n a
r6szv6nyes illetve a r6szv6nyesi csoport tagSai szavazatt jogtkat bejelent6si kotelezetts6gflk
teljesit6s6ig nem gyakorolhatj6k.

8.24 A kozgyiil6sen a szavaz6s sz6mit6g6pes (g6pi) riton vagy a szavazatok manudlis
6sszesz6,ml6l6,s6v al is tort6nhet.

8.25 Akozgyiil6st azigazgat6tan6cs 6ltal kijelolt szern6ly vezeti (levezet6 elnok). A levezet6 eln6k
szern6ly6r6l a kdzgyill6snek nem kell hatirozatot hoznia. A levezet6 eln6k hat6rozza
rr.eg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek sor6n jogosult a
hozzdsz6l6sok sorrendj6t megdllapitani, a sz6t megadni 6s - amennyiben a r6.szv6nyes ism6telt
felsz6litdsra sem szakitja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem 6116 hozz6sz6I6s6t -
megvonni, a r6szv6nyes 6ltal tett hat6rozati javaslatot annak tartalm6t nem 6rintve pontositani,
illetve a hat6rozati javaslatok16l szavaz6st elrendelni 6s a hozott hatilrozatot kihirdetni.
Amennyiben a Tdrsasdg r6.szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre kerfllnek, a
Budapesti Ert6kt6zsde Zdrtkdrilen Miikod6 R6szv6nyt6rsas6g k6pvisel6j6nek - amennyiben a
k6pvisel6 sz6tk6r - alevezet6 elnok koteles a sz6t megadni.

8.26 Ha valamely hat6rozat ktildn nem rendelkezik a hat6lybal6p6s6nek id6pontj6r 61, ugy az
a levezet6 elndk 6ltali kihirdet6s6vel l6p hatdlyba.

8.27 A kozgyiil6sr6l a Polgdri Torv6nykonyw6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6nyben meghatdrozott
tartalommal jegyz6konyvet kell k6sziteni, amelyet a levezet6 elnok 6s az 6ltala kijelolt
jegyz6k6nyvvezet6it aI6, illetve egy ak1zgy6l6s 6ltal erre megvdlasztoftrlszv6nyes hitelesit.
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8'28 A kozgyiilesen leadott szavazatokat a kozgytllls 6ltal megv6lasztott hdromtagir
szavazatszdtml6l6 bizottsdg osszesiti. A szavazatsz:,emlill6 bizoftsltg'megv6laszt6sa sor6n a
szav azatszLmldl6 bizotts 6g feladatait a levezet6 elnok l6tja el.

8'29 Akozffi6s egy alkal-9Tmal legfeljebb harminc napra aleadott szavazatok egyszerfitobbs6g6vel
ddnthet a kdzgy iil6s feltiggeszt6s6r 61.

9. Kiinywizsgdl6

A kozgyiil6s a konyvvizsgillati feladatok ell6t6sAra bejegyzett konyvvizsg 6I6t v6laszt. A
k dnyvvizs g 616 : rjr av dlas zthat6.

9.1

9,2 A TA 2017. 8.m iius 31-is) R6ka N
74770-1-42: MKV

tetdsi
1162 Bu

93

OA

9.5

96

97

A kony-wizsgdl6 feladata, hogy gondoskodjon a sz6mviteli t6rv6nyben meghat6rozott
konywizsg6lat elv6gz6s6r6l, 6.s ennek sor6n mindenekel6tt annak meg6llapit6s6r6l, hogy aT6rsasdg sz6mviteli torv6ny szerinti beszilrnol6ja megfelel-e a jogsiabillyoknak, tov6bb6
megbuhat6 6s val6s k6pet ad-e a T6rsas6g vagyoni 6s pbnzugyi'helyzeteioL, miikod6s6nek
eredm6ny6r6l.

A konywizsgill6 a Tdrsas6g kdzgyill6s6n koteles r6szt venni. A szdrnviteli torv6ny szerinti
beszdmol6r6l a kdny'wizsg6l6i v6lem6ny ismertet6se n6iki.il 6rv6nyes dont6st a kozgyiil6s nem
hozhat.

tekinthet. az
a T6rsas6g
\a.

Azlgazgat6bndcskez a tan6cs til6s6n val6 meghallgat6s6t 6sa konyvvizsgdl6 is
napirendj 6re tovdbbd azt is, ho gy az r su, guto tui):""i{;2:*;tr::::"iJ[i^\7;
vehessen.

9'B Ha a konywizsgat6 rnegaltapifa, illetve egy6bk6nt tudom6st szerez an6t, hogy a gazd.as1gi
t6rsas6g vagyon6nak jelent6s m6rt6kti csokken6se vtnhat6, illetve olyan t€nvt 6szlel.

6g6t vonja rr:.aga ut6n,
emhivjak ossze,vary a
meg/ a k1nyvvizsgll6

9'9 get betolt6 szem6lyekt6lilltalilbanelvdrhat6 gondoss6ggal
megszeg6s66rt a T6rsas6gnak okozott k6r6rt a polgdri jog

9'10 A konyvvizsg6l6 a r6szv6nyt6rsasdg iizleti i.igyeir6l szerzett6rtesiil6seitizretititokk6nt
koteles meg6iznt.
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9.11 A konyvvizsgil6 felel6ss6g6re a konyvvizsgill6ra vonatkoz6 jogszabillyokban, illetve a
Polgdri Tdrv6nykdnyw6l sz6l6 2013, 6vi V. torv6nyben meghatdrozott fe1e16ss6gi szab|lyok
azir6nyad6k.

10. Igazgat6tan6cs

10.1 A Polgdri Tdrv6nykdnyvrSl sz6l6 2013. 6v1V, tdrv6ny felhatalmazilsa 6s jelen Alapszabilly
rendelkez6se alapjdn azlgazgat6siig 6s felngyel6bizottsdg helyett egys6ges fu6nyit6si rendszert
megval6sit6 igazgat6tan6cs miikddik, amely alapjiln az igazgat6tanS.cs l6\a el azlgazgat6s6g 6s

a feltigyel6btzofts6g tdrv6nyben meghatdrozott feladatait

10,2 Az lgazgat6tan6cs tagSai ijrav|laszthat6ak 6s visszahivhat6ak, Az igazgat6tandcs tagSai kdznl a
Kozgy/dlls a visszahiv6s jog6t azonban 6vente csak egy lgazgat6tan6csi tag vonatkoz6silban
gyakorolhatja.

10.3 lgazgat6tandcs az elnok6t 6s aleh'rcjk6t maga villasztla tagSai kozil. Az els6 igazgat6tan6cs
Kdzgyill6s 6ltal me gvdlasztott tagjai:

N6v: Zsiday Viktor
Anla sziilet6si neve: Gy6rfi Ir6n
Sziilet6si hely 6s id6 : T iszafildv 6r, 197 5.01.17 .

Lakcim: 5435 Martfti, Munkdcsy it124.
Me gv 6laszt6s 6nak kezd6 id6pontja : 201 0, november 1 0.
Me gv 6las zt6s dnak tartama (lej 6r ta) : hat6t o z atlan

N6v: Szab6 Zoltdn Sdndor
Anyja sziilet6si neve: Schwa r cz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger, 1975.04.11.
Lakik: 3324Fels6t6rk6ny, Tdlgy u. 1.

Megvdlasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.
Me gv6laszt6s dnak tartama (lej6rta) : hat6r o zatlan

N6v: Csongrddi Rendta
Anla sziilet6si neve: Dobsa Mdria
Sziilet6si hely 6s id6:Budapest, 1978.06.20.
Lakik: 1063 Budapest, Szinyei Merse P6lu.25.III/3.
Megv6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2010, november 10.
Me gv 6las zt6s dnak tartam a (lej dr ta) : hat6r o zatlan

N6v: Tari Guszt|v
Anla sziilet6si neve: Bodn6r Edit
Sziilet6si hely 6s id6:Miskolc ,1973.10.31.
Lakik: 3508 Miskolc, Szirmai u.2/a
Megtrillasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2010, november 10.
Megv iiasztdsdnak tartama (lej6rta) : hatilrozatlan

N6v: Zdnkai Katalin
Anla szfllet6si neve: Eliade sz Er zs6bet
Sziilet6si hely 6s id6: Budape st, 197'1,,07.30,
Lakik: ll2lBudapesf Janka : Lt8, fszt,2.
Megv |laszt6sdnak kezd6 id6pontja: 201 0. november 1 0.
Me gv 6las zt6s 6nak tartama (lej 6rta) : hat6r o z atlan

1'0.4 Az igazgat6tan6cs tigyrendj6t maga hatdrozza meg 6s az igazgat6tandcsi tagok tobb mint
fel6nek igen szavazat|val fogadja el.
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10.5 sz6l6 201g.6vi V. tdrv6nybe
ly enn6l magasabb ar6nyt is
ha r6szv6nyt6rsas6ggal az

10.6 Nem min6s
munkav6lla
a r6szv6nyt
vagy mas tev6kenys6get folyta! c) a rlszv6nytdrsasdg olyan
r6szv6nyese, aki kcjzvetve vagy kcizvetleniil a leadhito szavazatoklegaldbb harminc sz6,zal6k6t
birtokolja vagy ilyen szem6lynek kdzeli hozz6tartoz6ja vagy 6lettdrsafd) kdzeli hozz1tattoz6ja a

- vezet6 tiszts6gvisel6j6nek vagy vezet6 6ll6si
dm6nyes mtik d d6s e eset6n igazgat6tan6csi tags ri ga

partnere e jogviszony megszfn6s6t6I sz6mit
6lldsri munkavlllal6 egy olyan gazd,asilgit6r
egyben a nyilv6nos r6szv6nyt6rsas6g vezet6

10'7 Nem kell az igazgat6tandcs tagjai tdbbs6g6nek fiiggetlen szem6lynek lennie, ha a nyilv6nosan
miikcjd6 r6szv6nytdnsasiig elismert v6llalatcs< potthoz tartoz6 ellen6rz6tt t1rsasirg.

10'8 Amennyiben Tdrsasdg r6szv6nyei a Budapesti Ertdkt6zsd,6n bevezet6sre kediltek, az
Igazgat6tanilcs az-6ves rendes kozgyilTlsen a iz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6val egyi.itt
terjeszti akozgyiir6s el6 a felel6s t6rsasilgirfunvitiisi jelent6st.

10.9 A jelent6sben az Igazgat6 6kal az elbzS iirzlett 6vben
kdvetett felel6s v6llalatrr6
atkatmazta a Budapesti #f*tT ::,11ft:T:r6szv 1nytdnsasdg honla pj6n k6 zz6 kell tenni.

10.10. A jelent6s elfogad 6s6r6l akozgyiills kiilcin hat6roz.

10'11 A szabllyozolt piacra mfkod6 r6szv6nyt6rsas6.g a r6szv6nyt6rsas6,g
honlapj6n 6vente, az s cisszehiviisdvai egyid Jii:,tug kozz6teszi azigazgat6tanilcs ta$atna a tagoknak e min6s6gflr.uu" 

"yrnjtott 
valamennyi

p6nzbeh 6s nem p6nzbeli juttatiisokat tagonk6nt 6s a juttatds jogcime szirtnt r6szletezve. A
t6'szv6nyt6tsasdg biztositia az adatoknak a hor lapon val6 folyamatJs eler6s6t.

10'12 Az rgazgat6tan6cs, rnint a Tarsasilg igyvezet6 szer.e, k6pviseli a Tarcas1.got harmadik
szem6lyekkel szember; bir6sdgok 6s m6s hat6s6gok el6tt (szerwezeti k6pviselet).

10'13 den olyan ddnt6s, illetve int6zked6s, amely a
v €ny, vagy az alapszabaly valamely rendelkez6se

s hataskor6be, vary rn6s szerv, illetve szem6ly

10'14 A T6tsas6g kdzgyiir6se csak abban az esetben 6s olyan korben vonhatja el azrgazgat6tanacsnak az iigyvezet6s kor6be es6 hataskor6t, amennyiben azt azAlapszabaly vagy jogszabdly lehet6v6 teszi.

10'15 Azrgazgat6htacs kialakitja 6s t6nyrtla a-rilrsastrgmuakaszerv ezetll rneg]-abrozza aT6rsas6ggazdalkodasdt gondoskodik az eredmEnyes glaauoa*r61. A tarcaiag munkav6llal6ival
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szemben a muxkdltat6 jogok gyakorl6sa azlgazgat6tandcs feladata. A munkdltat6i jogokat -
jelen Alapszabaly felhatalmazdsa alapj6n - a vezet6 tiszts6gvisel6k kozi.il az igazgat6tan6cs
elrroke gyakorolja. Az lgazgat6tandcs elnok6vel szembeni munkdltat6i jogokat az
igaz gat6tandcs gyakorolj a.

10.16 Az Igazgat6tandcs tagjai a r6szv6nyt6rsasdg kozgyiillsln tandcskoz6si joggal ve sznek r6,szt.

10.17 A r6szvlnytdrsasdg szdmviteli torv6ny szerinti besz6rnol6j6nak 6s az ad6zofr. eredrn6ny
felhasznaT6s6ra vonatkoz6 javaslattak az el6terleszt6se azlgazgat6tandcs feladata.

10.18 Az lgazgat6tan6cs az igyvezet6sr6l, a tdrsas|g vagyoni helyzet6rSl 6s
iizletpolitik 6j6r6l legalibb 6vente egyszer a kdzgyiills r6sz6re jelent6st k6szit.

10.19 Az lgazgat6tandcs gondoskodik a r6szv6nyt6rsas6g id.zleti konyveinek 6s
r6szv6nykonyv6nek szab 6ly szer6 v ezetes6r 6L

10.20 A TNsasilg alapitAslnak, az Alapszab5ly m6dositas6nak, a c6gSegyzlkbe bejegyzett jogoknak,
t6nyeknek 6s adatoknak 6s ezek valtoz6s6nak, valamint torv6nyben el6irt mds adatoknak a
c6gbir6sdg;bejelent6se a v eze6 tiszts6gvisel6k kotelezetts6ge.

10.21 Az Igazgat6tan6cs a szdmviteli torw6ny szerinti besz6mol6nak, 6s az Igazgat6ban6cs
jelent6s6nek l6nyeges adatant, valamint akozgytTls napirendj6n szerepl6 flgyekre vonatkoz6
el6terlesztlsek osszefo glal6j6t, 6s ahatArozati javaslatokat, akozgyiil6st megel6z6enlegal6bb
15 nappal hirdetrn6nyi rlton nyilv5noss6gra hozza.

10.22 A vezet6 tiszts6gvisel6k - ha a Polg6ri Tdrv6nykdnyvftl sz6l6 2013. 6vi V, tdrv6ny m6sk6nt
nem rendelkezik - kotelesek a r6szvlnyesek k6r6s6re a tArsasdg ngyel':6l felvildgosit6st
adri, azonban a t6rsas6g idlzleti kony'veibe 6s irataiba va16 betekint6st nem kotelesek lehet6v6
teruri. Ha a felvildgositdsra vonatkoz6 k6relemnek nem tesznek elege! az 6rdekelt r6szv6nyes
k6relm6re a c6gbr6sdg torw6nyess6gi feliigyeleti elj6rds keret6ben kotelezheti a gazdasdgi
t6rsas6got a felvil6gosit6sra, illetve a betekint6s biztositAs6ra. A r6szv6nyesek e
joggyakorl6sdnak rendeltet6sszeflSnek kell lennie, 6s nem s6rtheti a gazdasdg; tdrsaslg
m6lt6nyos iizleti 6rdekeit illetve flzleti titkait.

10.23 Az Igazgat6tandcs koteles nyolc napon beliil a sziiks6ges int6zked6sek megt6tele c6ljdb6l a
k6zgyiil6st osszehivni, ha tudom6s6ra jrt, hogy a) a rlszvlnytdrsasdg saj6t t6k6je a
vesztes6g kovetkezt6ben az alapt6ke k6tharmadara csokken! vagy b) saj6t t6k6je a Polgilri
Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013, 6vi V. tcirv6nyben - a r6szv6nyt6rsasdg minirn6lis
alapt6k6jek6nt - rneghatlnozott osszeg ald csokkent, vagy c) a rlszv6nytdrsas6.got
fizet6sk6ptelens6g fenyegeti, vagy fizet6seit megsziintette, 6s vagyona a tartoz6sokat
nemfedezi.

10'24 A fenti esetekben a r6szv6nyeseknek hat6rozniuk ke17 az alapt6ke biztositAsdr6f illetve annak
rn6dj6t6l, igy kiilonosen a r6szv6nyesek dltal tort6n6 befizetls el6fu6s6r6f, illet:te az
alapt6ke lesz6Ilit6s6r6l, tovdbbd aT6rsas6gnak m6s t6rsas6gg6 tort6n6 6taIakuI6s6r6l,
ez ek hidny 6b an p e di g a T 6r s as 69 megszi.iLrrtet6s6r6l.

10.25 Ha akozgyitT6st kovet6 hdrom h6napon beliil a k6zgy-JJ6s osszehivdsdra okot ad6, 6s a1.O.2Z
pontban rneghatlrozott koriilmlny villtozatlanul fenn6ll, az alapt6ke lesz6llitAsa a Polgari
To rv6nyk d n yv r 6l s z616 2013, 6v I V. tci rv 6ny alapj6n kotelez6

10.26 Az lgazgat6tandcs felel6s a jogszabllyon alapul6 6s a hat6sdgok r6sz6re tort6n6
bejelent6sek 6s adatszolg6ltatasok, illetve a hat6s6gokkal fenn5ll6 tajlkoztatasi kotelezetts6g
teljesit6s66rt.
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10.27 Az lgazgat6tandcs jogosult - a saj6t r6szv6ny rnegszerzds6vel, osztal6kel6leg fizet6s6vel,
valarnint az alapt6k6nek az alapt6k6n feliili vagyon terh6re sajdt hat6skdrben tort6n6
felemel6s6vel kapcsolatban - kozbens6 m6rleg elfogadds6ra.

10.28 Az Igazgat6tandcs a kozgyillls el6zetes felhataknazl.sa n6lkiil megszerezheti a Tdrsasag
sai6t r6sm6ny6t, ha a r6szv6nyek megszerz6slre a Tarsas6got kozveflentil fenyeget6 srllyos
kdrosod6s elkeriiLl6se 6rdek6ben, vary a T6rsas6got megillet6 kovetel6s kiegyenlit6s6t c6lz6
bir6sdgS eljtuils keret6ben keriil sor.

10.29 ATdrsaslg felel6s az6rt akdr6rt, amelyet azlgazgat6tandcs e jogkor6ben elj6rva harmadik
szem6\mek okozott.

70.30 Az lgazgat6tandcs tagjai a -I6rsas6.g flgyvezet6s6t az ilyen tiszts6get betolt6
szem6lyekt6l altaT6ban elvarhat6 gondossdggal - 6s ha a Polgdri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013,
6vi V. tdrv6ny kiv6telt nem tesz - a Tdrsasdg 6rdekeinek els6dlegess6ge alapj6n kotelesek
ell6tni. Az Igazgat6tandcs tagSai a polglri jog 6ltaI6nos szabllyai szerint felelnek a
T6tsas6ggal szemben a jogszabdlyok, az Alapszabdl!, akozgyiil6si hat6rozatok illetve
iigyvezet6si kotelezetts6geik felr6hat6 megszeg6s6vel a T6rsasdgnak okozott kdrok6rt. A
T6rsas6g fizet6sk6ptelens6g6vel fenyeget6 helyzetbekovetkezt6t kovet6en, azlgazgat6tandcs
igyvezetlsi feladatait a Tarcas6,g hitelez6i 6rdekeinek els6dlegess6ge alapj6n koteles etl6tni.
Kiilon tow6ny e kovetelm6ny felr6hat6 megszeg6se eset6re, ha a Tdrsas 69 fizet6sk6ptelenn6
vdlt, el6irha\a az lgazgat6tan6cs hitelez6kkel szembeni helyt6lldsi kotelezetts6g6t.

10.31 Az lgazgat6tandcsi tagoknak a T6rsas6ggal szembeni k6rt6rit6si felel6ss6ge a Polg6ri
Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6v1 V. tcirv6ny kdzos karokoz6sra vonatkoz6 szabalya szerjnt
egyetemleges. Ha a k6rt a TarsasSglgazgat6tanilcs6nak hatArozata okozta, rnentesiil a felel6ss6g
a76l' azlgazgat6tanfrcsitag, aki a dont6sben nem vett r6.szlvagy ahalinozatelTenszavazoft.

10'32 A Tarsas6g jogut6d n6lkiili megsz(in6se :ulAn az Igazgatohnilcs tagjaival szembeni kart6rit6si
ig6nyt a joger6s c6gbtu6s6g; torl6st6l szirnitott egy 6ves jogveszt6 hat6rid6n beliil azok a
r6szv6nyesek 6rv6nyesithetik, akik a T6rsas6g c6gbfu6sdgi torl6s6nek id6pontj6ban a
T6rsas6g r6szv6nyesei voltak. Ha a r6,szv6nyes felel6ss6ge a -I6rsas6g kotelezetts6gei6rt a
Tdrsasdg fennalldsa alatt korldtozott volt, a r6.szv6nyes a k6rt6rit6si ig6nyt a Tarsaslg
megszih6sekor felosztott vagyonb6l az 6trneglJet6 r6sz ardnyilban6rv6nyesitheti.

70.33 Az Igazgat6tanilcs tagSai aT6rsas6g i.igyeir6l szerzef. 6rtestil6seiket i.izleti titokk6nt kotelesek
rrteg6rizri.

10.34 Jelen Alapszabily lehet6v6 teszi, hogy az lgazgat6tandcs tagjai olyan szem6lyek legyenek,
akik a Tdrsasdg6val azonos f6tev6kenys6get v6gz6 mds gazdas6gi terrsasdLgban, illetve
szovetkezetb el:. v ezetS tiszts6 gvisel6i rnegbtzat6st l6trak el.

10'35 Jelen Alapszabdly lehet6v6 teszi, hogy az Igazgat6tanilcs tagSa 6s annak kozeli
hozz1ftartoz6ja, valarnint 6lett6rsa a saj6t nev6ben vagy javdra a T6rsas6,g f6tev6kenys6gi
kor6be tantoz6 iigyleteket koss6n.

10.36 Az lgazgat6tandcs tagja tarsas6gs r6szesed6st szerezhet a Tarcasilg1val azonos
f6tev6kenys6get folytat6 rnas gazd6kod6 szew ezetben.

1'1. Audit Bizotts6g

11,,1 A Tdrsasdg Kozgyilllse 6ltal az lgazgat6tan6cs fiiggetlen tagjai kdziil megv illasztott tagSai:

N6v : Szab6 Zolt6n S6ndor
Anyja sziilet6si neve: Schwa r cz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger, 1975.04.71.
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Lakik: 3324Fels6tdtrk6ny, Tdlgy u. 1.

Megvdlasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2010. november 10,
Me gv 6las ztii s dnak tartama (lej 6r ta) : hat6r o zatlan

N6v: Csongr6di Ren6ta
Anyja sziilet6si neve: Dobsa Miiria
Szi.ilet6si hely 6s id6: Budape st, 1978.06.20.
Lakik: 1063 Budapest, Szinyei Merse P6lu.25.III/3.
Meg:rdiasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Megv6lasztdsdnak tartama (lejdrta) : hat6r ozatlan

N6v: Z6nkai Katalin
Anla sziilet6si neve: Eliade sz Erzs6bet
Sziilet6si hely 6s id6: Budapest,1971,01,30.
Lakik: 1121Budapesf Janka l Lt8. fszt,2.
Megv6lasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.
Me gv iilas zt6s dnak tartama (lej 6rta) : hat6r o zatlan

11.2 Az atditbizottsdg hat6skdr6be tartozik:

a) a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 v6lem6nyez6se;
b) javaslatt6tel a kdnywizsg6l6 szem6ly6re 6s dijazilsilra;
c) a kdnywizsg6l6val megkotend6 szerz6d6s el6k6szit6se,6s a Tdrsas6g k6pviselet6ben tcirt6n6
al6ir6sa;
d) a kdnyvvizsg6l6val szembeni szakmai kovetelm6nyek 6s cjsszef6rhetetlens6gi el6iriisok
6rv6nyre juttat6sdnak figyelemmel kis6r6se, a konywvizsgdl6val val6 egyiittmiikdd6ssel
kapcsolatos teend6k e176t6sa, valamint - sziiks6g eset6n - az igazgat6tanilcs sz6m6ra
int6zked6sek megt6tel6re val6 javaslatt6tel;
e) a p6nziigyi beszilmoldsi rendszer miikcid6s6nek 6rt6kel6se 6s javaslatt6tel a szflks6ges
int6zked6sek megt6tel6re; valamint
0 az igazgat6tan6cs munkdjdnak segit6se a p6nzigyi besziimoldsi rendszer megfelel6
ellen6rz6se 6rdek6ben

1,2. C6gjeryzdsi jog 6s annak gyakorl6sa

12.1, C6 gsegy z6sre csak a T 6r sas 69 rgazgat6tandcsdnak tagsaijo gosultak.

12.2 A TltsasS'g c6gjegyz6se igy tort6nik, hogy a Tdrsas6,g eI6irt, el6nyomott, vagy
nyomtatott nev6hez az lgazgatotanAcs elnoke vagy alelnoke on6ll6an, az elnokon 6s alelnokon
kivtil bdrmely mas h6rom lgazgat6hndcsi tag egyiittes n6val6iftsdt irja a hiteles c6gaI6ir6si
nyilatkozatdnak i11. i.igyv6d dltal ellenje gyzett al6ir6s-mint6nak megfelel6en.

12.3 A c6gSegyz6s fenti szabdlya alkalmazand6 a banksz6rnla feletti rendelkez6sre is.

13. A T6rsasdg hirdetm6nyei kdzz1t6tel6nek m6dja

13.1' A Tarsasdg hirdetrr6nyeit 6s a kozgyillls osszehiv6sdra vonatkoz6 hirdetm6ny6nek szciveg6t -
a tdrv6nyben vagy t6zsdei szabllyzatokban el6irtakon tul - aTlrsasilghoritapj6n teszik6zz6
(www.plotinus.hu).

13,2 Amennyiben a torv6ny a hivatalos lapban tort6n6 kozzdt6telt is eI6ir1a, a T6rsas6g
torv6nyben meghat6rozott hirdetrn6nyeit a C6gkozlony c. hivatalos lapban kell kozz6tenni,
amely azonban nem rnin6siil a T6rsas6g hirdetrn6nyilapjdnak.
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A kdzgyiillsi hatdrozatokat, valamint a T6rsas6g egy6b - 6s a Tpt. rendelkez6se
alapjln kdzz6teend6 - kozlem6nyeit az Igazgat6tandcs a Tpt.-ben rneghat6rozott m6don
6s id6ben koteles nyilv6noss6gra hozni.

1.4. A Tdrsas6g megsz(in6se

AT6rsasdg jogut6ddal, vagy jogat6d n61kii1 sziinhet meg.

Jogut6ddal sziink meg a Tdrsas6.g a tarsas6,g; forrnavaltas, egyesiiLl6s, 6s sz6I.'rdJ6s eset6n,
amelyre a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny 6talakuldsra vonatkoz6
szabaly att kell alkalmazni.

Jogut6d n6lkiil szrJnk meg a -[6rsasdg,ha a) az Alapszabaly 5ltal meghatlrozott id6tartam
eltelt vagy m6s megsziin6si felt6tel megval6sul! b) a kozgyiil6s elhatdtozza a T6rsas6g
jogut6d n61ki.i1i megsziin6s6t; c) a C6gbir6s6g a Ctv.-ben meghatdrozott okok miatt
megsziintetr; d) jogszablIy igy rendelkezik.

A T6rsasdg jogut6dn6lkiili megsziin6se eset6n a rnegsziin6 T6rsas6.got terhel6
kotelezetts69 alapjdn fennmaradt k6vetel6s a Tdrsas|g megsziin6s6t6l sz5Lrnitott 5
6ves jogveszt6 hat6rid6n beliil 6rv6nyesithet6 a rnegsziin6 Tdrsas6g volt
r6szv6nyes6vel szemben.

15. Alkalmazand6 jog

A jelen Alapszab6lyban nem rendezett k6rd6sekben a Polgdri Tdrv6nykdnyw6l sz6lo 2013. 6vi
V. tdrv6ny 6s a hatdlyos magyar jog szabillyait kell alkalmazni.

15.2

ha td rozat n ak m e gfelel 6e n ir j a al d.

Kell Budapest 2015. dprilis 28.

Eljdr6 iigya1d a 2006. 6ui V, trirudny 51$ (3) bekezddse alapjdn igazolja, hogy a ldtesit6 okirat egysdges

s zerke z e tb e fo gl alt s z ou e ge me gfelel a hat dly o s t sr tal omn nk.

Az egysdges szerkezetii okirat elkdszitdsdre okot ndott a Tdrsasdg kdnyuaizsgdl6jdnnk iljraudlasztdsa 6s a
Kozgyiil1s lutdrozatkdpessd gdt m6dosit6 j au aslat elfo gnddsa.

A fentiek alapjdn az AlapszabdtV @6It aetuaa As qtdtruzassd aldbbi pontjai odltoztak: a) Preambulum b)
8'75 c) 9.2 d) 9.3 6s e) 15.2 pontok. Az Alapszabdly egydb rlszei adltozatlnnok maradtak.

Igazgat6tandcs Elnoke

Dr. Kc)


