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Polgdri Toradnykor,

ttiradny - a toadbbit,

'1,. A t6rsas6g c6gneve 6s sz6khelye

1.1. A t6rsasdg neve,

PLOTINUS HOLDING Nyilv6nosan M{ikitd6 R6szv6nyt6rsas6g

1,,2, A c6g rdviid neve:

PLOTINUS HOLDING Nyrt.

1.3, At6rsasdg sz6khelye

A T6rsas6g sz6khelye: 3324Fels6t6rkdny, Tolgy u. 1.

1.4 A T6rsas6g fi6ktelepe

A Tdrsas6g fi6ktelepe: 1093 Budapest, Gdnczy P6lutca2/2.

2" A t6rsas6g tev6kenys6gi kiire

2.1 A tiirsasiip; tev6kenys6gi kore a 2008-as TEAOR besoroliis szerint:

A t6rsasiig f6 tevdkenysEge:

64,20' 08 Vagyonkrzel6s (holding)

2.2 A t6rsas6g egy6b tev6kenys6ge:

64.99' 08 M.n.s. egy6b plnziJrgyi kozvetit6s
66.19' 08 Egy6b p6:nziigyi kieg6szit6 tev6kenys6g
68.10'08 Sajrit tulaj donri ingatlan ad6sv6tele
68.20' 08 Saj6t tulajdonri, b6relt ingatlan b6rbeadiisa, iizemeltet6se
68.31'08 Ingatlani.i gynciki tev6kenys6g
68.32' 08 Ingatlankezel6s
70. 1 0' 08 tJ zletv ezet6s
7 0.21' 08 PR, komnnunik6ci6
7 0.22' 08 Uzletvitelli, egy 6b vezet6si tan6csad6s
74.90'08 M.n.s e sz:akmai, tudomiinyos, miiszaki tev6kenys6g
81.1 0' 08 Epitm6ny'iizemeltet6s

2,3 T6rsas6g enged6lyhez, nyilvdntartiisba v1telhez, vagy szakk6pesit6shez kdtdtt tev6kenys6get
csak ilyen engedtlly, vagy szakk6pesit6s birtokdban, illet6leg a nyilviintart6sba v6tel megtdrt6nt6t
kdvet6en folyatatlnt.

3. ll6rsas6gid6tartama, miik0d6si form6ja 6s a formav6lt6shatillyba l6p6se

3.'1, Tdrsasdghat6rozatlan id6tartamra alakult.
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3.2 Tdrsas|grmtikdd6si formiija: nyilv6nos r6szv6nyt6rsasrig.

3.3 Tdrsasiig a PLOTINUS Vagyonkezel6 Korldtolt Felel6ss6gii Tdrsasdg (Cg. 05-09-013338,)
dtalakulds fqah l6hejdtt 6ltaliinos jogut6djdnak a PLOTINUS VagyonkezelS Zdrtkorlen Miikdd6
R6szv6nytdrseLsdgnak (Cg. 05-10-000427) az 6ltal6nos jogut6dja,

3.4 A t6rsas6gi formav|ltds a c6gbir6s6gibejegyz6s napj6n l6p hat6lyba

4. T6rsas6g alapt6k6je €s r6szv6nyei

4.1,. T6rsasri&alapt6k6je

4.1'.1 213.905.750 Ft, azaz kett6sz6z-tizenh6rommilli6-kilencsz|zltezer-hltsz6zdtven forint,
amely telj e s e 96 s z6ben p6nzb eli ho zzdj6rul6sb6l dll,

4.1'.2 A T6rsasdg alapt6k6je a jelen Alapszab6ly elfogad6sdt megel6z6en teljes eg6,sz6ben
befizet6sre keriilt.

4.1.3 Amennyiben a Tdrsas6g a k6s6bbiekben Ujabb r6szv6nyeket bocsdt ki, azok
ellen6rt6k6t a vonatkoz6 kibocs6,t6,st6l sz6l6 dont6sben meghat6rozott felt6telek szerint
kell T6rsasiig ren delke z6s6r e bocsiitani,

4.2 A r6szv6n.vek sziima, n6v6rt6ke, tipusa, fajtiii

4.2.1. A r6szv6ny tags1gi jogokat megtestesit6, n6vre sz6l6, n6v6rt6kkel rendelkez6 forgalomk6pes
6r t6kp ap ir. A t6r s as d g alapt6k6je az al6bbiakb 61 6ll

(,,A" sorozat) 26.739 db 250 Ft n6v€rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfajt6ba 6s szavazatels6bbs6gi
r6szv6nyosztillybar tartoz6 r,6szv,6ny, melyek mindegyike az Alapszab6ly 6.1.3 6s 6.7.4 pontjiiban
meghatiirozott mridon szavazatels6bbs6get (v6t6jogot) biztosit. Ezen rdszv6nyek mindegyike egy
r6szv6nys or o zatb et tartozik.

(,,8" sorozat) 200 db 250 Ft n6v6rt6kfi n6vre sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfajtdba 6s osztal6kels6bbs6gi
r1szvlnyosztillybar tartoz6 r6szv6ny, melyek mindegyike az alapszab6ly 6.2.1 pontj6ban
meghatdrozott nr6don osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6szv6nys or o zatb et tar to zik.

(,,C" sorozat) 8213.684 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 tdrzsr6szv6nyb6l 6ll. Ezen r6szv6nyek
mindegyike egy rilszv 6ny sor o zatba tartozik.

4,2.2 R6szv6ny'esek az alapit6s 6s az aztkdvet6 t6keemel6sek sor6n 6tvenni v6tlalt r6szv6nyeik
teljes kibocsdt6si 6rt6k6nek megfelel6 plnzbeh 6s nem plnzbehhozzdj6rulasukat szolgdltattAk aT6rsas6g
r6sz6re.

43 A reszv6n,yek el6iillit6sdnak m6dja:

4,3.1' A T6rsas6g valameruryi r6szv6ny6nek el66llit6sa dematerializ6lt m6don tort6nik.

4.3,2 A T6rsas6g a jogszab|ly alapjln csak a c6g(v6ltozdrs)bejegyz6s megtcirt6nte 6s az
alapt6ke teljes trefizet6se, illetve szolgdltatlsa utSn int6zkedhet a dematerializ6lt r6szv6ny
6rt6kpapirs z6ml6n tdrt6n6 j6v6ir6sa ir6nt,

4.3.3 A dematerializdlt ft,szvlny elektronikus riton l6trehozott, rdgzitelt, tovdbbitott 6s

nyilvdntartotf, az 6rt6kpapirokra vonatkoz6 ki.ilon torv6nyben meghatiirozott tartalmi kell6keit
azonosithat6 m6 don taftalmaz6 adatosszess6 g, amelynek nincs s orszdma.



4.3.4 Dematerializ6lt r€szvdny eset6n a r6szv6nyes nev6t, valamint az azonosit6shoz sziiks6ges
egy6b adatait a)7- 6rt6kpapir-forgalmaz6 6ltal a r6szv6nyes javdra vezetett lrt1kpapirszilmla
tartalmazza.

4.3.5 Demateriarlizllt r6szv6ny eset6n - az ellenkez6 bizonyit6slig - azt a szemdlyt kell a rlszvdny
tulajdonosdnak tekinteni, akinek 6rt6kpapirsz6mldj6n a r6szv 6nyt nyilv6ntartjdk.

5. R6szv€nyesi jogok 6s kOtelezetts6gek

5.1 A r6szv6rLyest e min6s6g6ben a tdrv6nyben meghatdrozoft., a r6,szv6ny dltal megtestesitett
tags6gi 6s vagyoni jogok illetik meg. Tilos a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6val dsszefiigglsben az
azonos r6szv6nysorozatba taftoz6 r6szv6nyekkel rendelkez6 r6szv6nyesek kozotti b6rmif6le
h6trdnyos kiildnbs;6gt6tel.

5.2 A r6szv6rry - a jelen alapszab6lyba foglaltak betart6sa mellett - szabadon 6truh6zhat6. A
dematerializllt ft:szv6ny 6truh6zdsa az 6rt6kpapfusz6ml6n tcirt6n6 terhel6s, illetve j6v6irds :(itjdn
tort6nik

5,3 A T6rsasdg dematerializillt, n6vre sz6l6 rl.szv6nyeihez kapcsol6d6, a r6szv6nyest a
kdzgytil6sen meg;illet6 szavazattjogr6l az .Llapszab6ly 6, pontja rendelkezik.

5.4 A r6szv6rryest a Tdrsas6gnak az irdnyad6 jogszabilyok szerint feloszthat6 6s akdzgyiills
6ltal a szdmviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6s6val egyidejfleg hozott hat6rozata szerint
felosztani rendelt eredm6ny6b6l a ftszv6nyei n6v6rt6k6re jut6, ardnyos h6nyada (osztal6k) illeti
meg. Amennyiben a kozgyiills osztallk vagy osztal6kel6leg, illetve az igazgat6tanilcs
osztal6kel6leg ki1[izet6s6r6l dont, az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6s kezd6 id6pon\6t az
igazgat6tanilcshattdrozzarnegugy,hogy az erre vonatkoz6 kozlem6ny megjelen6se 6s az osztal6k-
illetve osztal6kel6leg fizetls kezd6 napja kozott legaldbb 10 munkanapnak kell elteh'rie.

5.5 Osztal6kra illetve osztal6kel6lege az a r6szv6nyes jogosulf aki az igazgat6tan6cs lital
rmeghat6rozoll 6,s az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6sre vonatkoz6 kozlem6nyben meghirdetett
fordul6napon lefolytatott tulajdonosi megfeleltet6s alapjdn a r6szv6nykdnyvben szerepel.

5.6 Amennyilben a T6rsas6g r6.szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6.re bevezet6sre keriilnek, az
osztal6k v6glegr:s m6rt6k6t legk6s6bb a Budapesti Ert6kt6zsde Z6rtk6riien Miikdd6
R6szv6nyt6rsas6g Szabdlyzata a bevezetlsi 6s forgalombantart6si szabilIyokr6l szerinti Ex-
kupon Nap el6tt k6t T6zsdenappal (amint az a "Szab{lyzat a bevezet6si 6s forgalombantart6.si
szab6lyokr6l" cirrLti szabllyzatban meghat6roz6sra kenilt) kell nyilv6noss6gra hozni. Az Ex-kupon
Nap legkor6bban a kupon m6rt6k6t megdllapit6 kozgyftllst vagy igazgat6tan6csi iil6st kovet6
harmadik T6zsdenap lehet.

5.7 A Tarsaslig igazgat6tandcsa (illetve megbizottja) a n6we sz6l6 r'lsnr6nyekkel rendelkez6
r6szv6nyesekr6l 6s r6szv6nyesi meghatalmazottakr6l r6,szv6ny-fajt6nk6nt r6szv6nykonyvet vezet,
amelyben nyilv6:ntartja a r6szv6nyes, r6szv6nyesi meghatalmazott nev6t (c6gnev6t), lakcim6t
(sz6khely6t), a r6szv6nyes tulajdon6ban I6v6 r6.szv6nyek sorozat6t, sz6rn6t, n6v6rt6k6t, a
r6szv6nyes tulajcloni h6nyad6t 6s a bejegyz6,s id6pontj6t. Amennyiben a r6sm6nyes r6szv6nyesi
csoport (meghataroz6sdtlasd a 8.Zl pon\6bar) tagSa, :lgy a r'lszv6nykonyv tartalrnazza a r6szv6nyesi
csoport tagjainak nev6t (c6gnev6t), lakcim6t (sz6khely6t), a r6szv6nyesi csoport 6ltal osszesen
tulajdonban tartolt r6szv6nyek sorozat6t, szdm6t, n6v6rt6k6t, a r6.szv6nyesi csoport teljes tulajdoni
h6ny ad6t 6s a r6s :zv6nyesi cs o p or t bejegy z6s6nek id6pontjdt.

5.8 Nem jegyezhet6 be a r6.szv€nykonyvbe az, aki igy rendelkezett, valamint az, aki a
r6szv6ny6t torv6nynek vagy az alapszabllynak a r6szv6ny 6tuhdz6.sdra vonatkoz6 szab6lyait s6rt6
m6don szerezte mLeg.
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5.9 A n6vre sz6l6 r€,szv€ny dtruhdzfsa a Tdrsasdggal szemben csak akkor hatdlyos, 6s a
r6szv6nyes aTdrsas6ggal szemben r6szv€nyesi jogait csak akkor gyakorolhatja,ha a reszv6nyest

- teh6t a r*m(ny megszerzSjet - a rew1nykonyvbe belegyeztek. Az igazgatoban6cs k6teles a

r6szv6nykonyvb6l halad6ktalanul torolni (toroltetni) azt a r6szv6nyest, aki igy rendelkezett illetve,
aki a r6szv6nyeket a jogszabillyokkal vagy az alapszab|Ilyal ellent6tes m6don szerezte. A torolt
adatoknak megdllapithat6knak kell maradniuk. A r6szv6nyes a r6szv6nykdnyvbe betekinthet, 6s

annak 16vonalkozz6 r6sz6r5l az igazgat6tan6cst6l (illetue annak rnegbizottlilt6l) m6solatot ig6nyelhet,
amelyet a ft,szvfnykonyv vezet6je 6t napon beliil teljesiteni koteles. Harmadik szem6ly a
r6szv6nyk6nyvbe betekinthet.

5.10 A r6szv6rtyes jogosult akozgyiil1.sen r6szt venni a Polg6ri Tdrv6nykonyvr6l sz6lo 2013. 6vi
V. tdrv6ny 6s a ielen alapszabillyban megszabott keretek kozott felvil6gosit6st k6rni, valamint
6szrev6telt 6s indlitvdnyt tenni, szavazatljoggal rendelkez6 r6szv6ny birtokdban pedig szavazni.

5.114 kdzgyill6s napirendj6re tiizdtt i.igyre vonatkoz6an az igazgat6tan6cs koteles minden
r6szv6nyesrLek a kozgyfl6s napja el6tt legal6bb nyolc nappal benyrijtott lr6sbeli k6relm6re a

sziiks6ges felvildgositdst - a napirendi pont t6rgyaldsa sor6n - a Kozgyul6s napja el6tt 3
nappal megadni. Az igazgat6tan6cs csak akkor tagadha\a meg a felvil6gositdst, ha
6ll6spontja szerint az ar6szv6nyt6rsas6g iizleti titk6t s6rten6. Ebben az esetben is kotelez6 a
felvil6gositdLs megad6sa , ha arra a kozgyill6s hat6rozata kotelezi az igazgat6tan6csot. Az :d.zlett
titkot nem taftalrnaz6 felvildgosit6s megaddsa nem korl6tozhat6. A r6szv6nyes a T6rsasdg
tizleti konyveibe, illetve egydb rizleti irataiba azonban nem tekinthet be.

5.12Azok a r€szsr6nyesek, akik a szavazatok legal6bb egy sz6zal6k6val rendelkeznek, - az ok
megjelol6s6vel - irdsban k6rhetik az igazgat6tandcst6l, hogy valamely k6rd6st tii.zzon a

kozgyiills napirendj6re. A r6szv6nyesek ezen jogukat a kozgyiil6s osszehivdsflr6l sz6I6
hirdetm6ny megjelen6s6t6l sz6mitott nyolc napon beliil gyakorolhatj6k. A szavazatok legal6bb
egy sz6.zal,6k6val rendelkez6 rdszv6nyesek ir6sban, a kozgyiil6s osszehivdsdr6l sz6l6
hirdetm6ny me$elen6s6t6l sz6mitolt nyolc napon beliil, a napirendi pontokkal osszefugg6sben
hat6r ozatr jatvaslatot is el6terjeszthetnek.

6, Egyesr6szv6nyfajt6kravonatkoz6egyedirendelkez6sek

6.1, R6szv6nyekhezkapcsol6d6szavazatijogok

6.1,.1, A r6szv6nry a n6v6rt6k6t6l fngg6 m6rt6kii szavazatt jogot testesit meg, kiv6ve, ha e tcirv6ny
vary a tdrv6ny alapjdn ar6szv6nyt6rsas6galapszabillyaaszavazatijogot a r6szv6nyek meghatdrozott
csoportjdra kiz6rja vary korldtozza. Azonos n6v6rt6kil r6szv6nyek azonos szavazah jogot
biztositanak.

6.1,.2 At6rsas6p;tcirzsr6szv6nyeiar6szv6nyn6v6rt6k6t6lfuggi5 m6rt6kti szavazatijogottestesitenek
meg. Ennek megferlel6en a t6rsas6g minden 250 Ft n6v6rt6kii torzsrlszvlnye:1, szavazatra jogosit.

6.1.3 A tdrsasdg szavazatels6bbs6gi jogot biztosit6 r1szvlnyfajtdba tartoz6 r6szv6nyei a r6szv6ny
n6v6rt6k6hez iga:zod6 szavazatt jogot biztositj6k, ennek megfelel6en a t6rsas6g minden 250 Ft
n6v6rt6k(i szavaizatels6bbs6gi jogot (v6t6jogot) biztosit6 r6szv6nyfajt6ba tartoz6 r6szv6nye: 7

szavazatra jogosit, azzal a megkot6ssel, hogy Kozgyilllsi hat6rozat csak a szavazatels6bbs6get
biztosit6 r6szv6nyek egyszerii. tdbbs6g6nek igenl6 szavazata mellett hozhat6 meg.

6.1,.4 A r6szv6nyt6rsasdg 6ltal kibocs6tott els6bbs6gi r6szv6nyekkel biztositott szavazatels6bbs6gi
jog (v6t6jogot) ak'dzgyfil6s hat6skorEbetaftoz6 valamennyi dcint6shozatalra vonatkozik.

6.1,.5 Az osztallkels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny a r6szv6nyt6rsasdg kozgyiillsln - az esetlegesen
jogszabillyban illetve AlapszabilIyban meghatdrozoft kiv6telekkel - nem jogositja a mindenkori
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tulaj dono s 6 t szav azdsr a.

6.2 R6szv6nlrekhezkapcsol6d6osztal6k

6,2.1, A t6rsasdg osztal6kels6bbsdgi jogot biztosit6 r6szv6nyfajt6ba 6s r6szv6nyoszt6lyba taftoz6
r6szv6nyei a r1szv€ny tulajdonosdnak az egy6b r6szv6nyektSl (tdrzsrlszv6ny 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6ny) elt6r6 m6rt6ktl osztal6kra jogositj6k akk6nt, hogy amennyiben a
r6szv6nytidrsas6g
rdszadnyek

eredmdny6'

0,1%-ra jc,gggi!, Ezen feli.il a kozgyiil6s 6ltal 6vente meghatdrozott osztal6kalapb6l toviibbi
osztal6kra. is jogosult az osztallkels6bbs6gre jogosit6 r1,szvdny mindenkori tulajdonosa a
torzsrlszt'lnyek 6s szavazatels6bbs6gi r6szv6nyek utdnjdr6 osztal6kkal egyenl6 ardnyban 6s

m6don a jelen Alap szab ilyban me ghat 6r o zolt korl6tozdsokkal.

6.2.2 Amennyiben valamelyik 6vben az osztallkels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek ut6n b6rmely
okb6l nenn keri.il sor az osztallk kifizet6s6re, a kijvetkez6 6vben m6s r6szv6nyfajt6ba, illetve
r6szvlnyctsztillyba tartoz6 r6szv6nyekre a r6,szv6nytdrsas6g csak akkor fizethet osztal6kot, ha
az osztall-kels6bbs6get biztosit6 r6,szv6nyek ut6n j6r6 elmaradt osztal6k marad6ktalanul
kifizet6srer keriilt. Ilyen esetben aKozgyiills vagy azlgazgat6tandcs megdllapitla az adoft 6vre
j6r6 osztallkot amely - ha tdbb 6ven 6t nem tcirt6nik kifizet6s - kumuldl6dik. Mindaddig,
amig a teljes igy felgyiilemlett osztal6kot a Tdrsasdg ki nem fizetr az osztal6kels6bbsdgi
r6szv6nye,seknek, m6s rlszv1nyekre nem fizethet ki osztal6kot.

7. Azalapt6kefelemelese€rler;ziilitAsa

7.1 Az alapttike felemel6s6nek m6djai:

a) ij r6szv6nyek nyilv6nos vagy z6rtkdrii forgalomba hozatala
b) az aIapt6k6n feliih vagyon terh6re tort6n6 alapt6ke-emel6s
c) dolgoz6i r6,szv 6ny forgalomb a hozatal
d) 6tv6ltoztathat6 kotv6ny nyilvdnos vary z|rtkorii forgalomba hozatala (felt6teles

alapt6ke+mel6s)

7.2 Az alapt6lke-emel6s tipusai 6s m6djai egyidejtileg is elhatarozhat6k 6s v6grehajthat6k.

7.3 Uj r6szv6rryek nyilv5nos forgalomba hozahlAval tOrEn6 alapt6keemel6sre kizar6Tag plnzbeh
hozzdjarulas ellen6ben kertiLlhet sor.

7 .4 Az alapt1'ke felemel6s 616I az Igazgat6tandcs el6terjes zt6se alapj{n a kozgyiil6s hat:rroz. A
k6zffi6s hat1tozatAra abban az esetben nincs sziiLks6.g, ha az alapt6ke felemel6se a kdzgyitT6s
hat{rozatdba foglaTt felhataknazds alapj6nlgazgat6tandcsi jogkorben tort6nik.

7.5 A k1zgl7fil6s hatdtozat6val felhatalmazhatja az lgazgat6tandcsot az alapt6ke
feleme16s6re. Az erre vonatkoz6 kozgyiillsi hatArozatban meg kell hatarozni azt a legrnagasabb
osszeget (6v6hagyott alapt6ke), amellyel az Igazgat6tanS:cs a Tarcasl,g alapt6k6j6t felemelheti. A
k6zg5tiil6si felhatalmazds bdrmely tip*n, 6s b6rmely m6don tort6n6 alapt6ke-emel6sre
vonatkozhat. A k6zgyiil6si felhatalmaz6s legfeljebb ot 6we sz6lhat. A felhatalmazdst tal:eknaz6
kozffilsthataroiratotazlgazgat6tandcs 30 napon beli.iLl koteles a C6gkozlonyben kozz6tenrri.

7.6 Az lgazgitt6tan6cs saj6t hat6skorben jogosult bdrmely tipusri, 6s b6rmely m6don tort6n6
alapt6ke-emel6srer.

7.7 Az Igazgat6tandcsi hat6skdrben t6rt6n6 alapt6ke-emel6s eset6ben az Alapszabaly
m6dosit6sara az Igazgat6tan6cs koteles 6s jogosult.



7.8 Tekintettel arta, hogy a Tfusas6,g elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a kozgyiil6snek az alapt6ke felemel6s6re, vagy az alapt6ke felemel6s6re
vonatkoz6 hatdslkor id5leges 6tengedds6re irdnyul6 hatlrozata 6rv6nyess6g6hez az is sztiks6ges,
hogy az egyes rflt;zv6nysorozatok kozgyiil6sen jelenl6v6 r6szv6nyesei, az alapt6ke felemel6s6hez,
vary az arra r,'onatkoz6 felhatahnazds rnegad6,slthoz, r6szv6nysorozatonk6nt legal6bb
e gy szerf sz6t1bbs€ggef kiilon hatdrozatukkal is hozzdjaruJjanak.

7 .9 Az Igazgaft6tan6cs az altala elrendelt alapt6ke-emel6st6l sz6l6 hatArozatAt koteles a Tarsasilg
honlapj6n kdzz6k::nrrj.. Az Igazgat6tandcs 61ta.l - felhatalmazils alapjdn - elrendelt alapt6ke-emel6s
eset6n a hatdrozart 6rv6nyess6g6hez az is sziiks6ges, hogy az egyes r6szv6nysorozatok r6szv6nyesei
hozzfijdruljanak az alapt6ke felemel6s6hez. A hozzijfut;Jdst megadottnak kell tekinteni,
amenrryiben akezz6,t6telt6l sz6mitott 15 napon belil az egyes r6szv6nysorozatok r6szv6nyeseinek
tobb mint 50%-ar iriisban (posta fton a T6rsasAg sz6khely6re megkiildve) nem jelenti be az
Igazgat6tan{cs r4:sz6re, hogy az alapt6ke-emel6shez nem jdrul hozzit.

7.10 Amennyiben az alapt6ke felemel6s6re p6nzbeli hozzdjdrulfls ellen6ben keriil sor, aTdrsas6g
r6szv6nyeseit - els6 helyen a forgalomba hozott r6szv6nyekkel azonos r6szv6nysorozatbatartoz6
r6szv6nnyel rendelkez6 rlszv6nyeseket majd az 6tv6ltoztathat6, 6s veliik egy sorban a jegyz6si
jogot biztosit6 kotv6nyek tulajdonosait - ebben a sorrendben - jegyz6si els6bbs6g, illetve
zdrtkorii alapt6ke-emel6s eset€n a r6szv1nyek dtv6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog illeti meg, amely
az Alapszabdlyban 6rv6nyesen nern z6rhat6 K 6s nem korldtozhat6. Ezen korti1m6nyr6l az
Igazgat6sdgElnoke igazoldst ad ki.

7.11 A Tarsas6g Igazgat6tanilcsa a Tdrsas6g honlapj6n kozz6teend6 hirdetrn6ny i\6n, el6zetesen
kdteles taj6koztatni a r1szvlnyeseket - ide6rtve az ilBtaltoztathat6 6s a jegyz6si jogot biztosit6
kotv6nyek tulajdonosait is - a jegyz6si els6bbs6gi jog, illetve a r6szv6nyek dtv6tel6re
vonatkoz6 els6bbs6gi jog 1ehet6s6g6r6l, 6s gyakorlds5nak rn6dj6r6l, igy a r6szv6nyek
n6v6rt6k6r6l, illetve kibocs6tdsi 6rt6k6r6l, valarnint e jog 6rv6nyesit6s6re nyitva 61f6, 15 napos
id6szakkezd6 6s z616 napjdr6l. A hirdetrn6nyben az Igazgat6tandrcs koteles kozolrri az alapt6ke-
emel6s nagys6g6l a kibocs6tand6 itj r6szv6nyek szArn6t, n6v6rt6k6t, sorozatAt, 6,s a rlszv6nyekhez
f(1z6d6 jogokat 6:s kotelezetts6geket tovdbbd a rdszv6nyek kibocs6t6si 6rt6k6t 6s az ellen6rt6k
megfizet6s6nek m.6djdt valamint felt6teleit.

7.12 A r6szv6rnyes erre lrdnyul6, 6s elektronikus lev6lben kozolt k6r6se eset6n, a jegyzlsi
els6bbs6gi jog gyakorlds6nak felt6teleir6l az Igazgat6tanilcs elektronikus lev6lben is
taj1koztatast ad.

7.13 A torv€nyi jegyz6si els6bbs6gi jogukkal az arra jogosultak a Tdrsasig
Igazgat6tandcslhoz eljuttatott irdsbeli nyilatkozahrkban 6lhetrek, amely akkor tekintend6
szab6lyszer1nek, ha az, az lgazgat6tandcshoz a megadott L5 napos id6tartamon beliil be6rke zk, 6s

megfelel a hirdetrn6nyben el6irt felt6teleknek.

7.1,4 A jogosuLlt az irdsbeli nyilatkozatilban arr6l nyilatkozik, hogy az ij r6szv6nyek
dtu6te16re vonatkoz6 els6bbs6gi jogdval kiv6n-e 6lnj"vagy nem; 6s amennyiben els6bbs6gi jog6val 6hi
kiv6n, az 6rtesit6sben megjelolt felt6telekkel h6ny r6snt6ny dtv6tel6re v6llal kotelezetts6get.

7.1'5 Amennyiben a jogosultak irdsbeli nyilatkozata aTapjdn, az 6ttrenni villalt r6szv6nyek
szil:;rra meghaladja a tervezett alapt6ke-eme16s sor5n forgalomba hozand6 ij r6szv6nyek szdrnlt, az
ij r6szv6nyek dtv6tel6re - r6szesed6siik ar6ny6ban - el6sz1r az els6bbs6g jogukkal 6lrri kiv5n6
r6szv6nyesek, majid az 1tuaftoztathat6 6s a jegyz{sijogot biztosit6 koW6nyek tulajdonosai - ebben a
sorrendben - jogosuJtak. Tort szdm eset6n - tehat ha az osszeg egy r6szv6ny n6v6rt6k6t nem teszi ki
- a rlszvlnyeket a tulajdoni ardnyok nagys6gdnak csdkken6 sorrendj6ben, 6s a jogosultsdg
torv6nyi sorrendis6 g e alapj1n kell elo s z tani.
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7.1'6 Ha a jogosu.It az els6bbs6gi jogra vonatkoz6 nyllatkozat6t elmulas z\a rnegtenni, vagy
azt nem a megadott hat6rid6n beli.il nyrijtja be, azlgazgat6tandcs:iagy tekinti, hogy els6bbs6gi jog6val
nemkiv6n6lni.

7.17 Amennyiben az alapt6ke felemel6se ij r6szv€nyek zdrtkorii forgalomba hozatal|val
t6rt6nik, 6s egyiJs erre jogosult sem 6I torv6nyi els6bbs6gi joginal, vary a be6rkezett ir6sbeli
nyilatkozatok alapjan az ifttervi v6llalt r6szv6nyek mennyis6ge nem 6ri eI az alapt6ke-emel6s
tervezett m6rt6krif a kozgyiil6s illetve az igazgat6tandcs jogosult (AIapszab6ly 7.5 eset6ben)
kijelolni azokat a szern6Tyeket, akiket az 6Italuk tett v6teli sz6nd6l<rryilafkozatuk alapjdn,
tulajdoni r6szesedtisilk ar 6ny 6ban fellogosit az ij r6szv6nyek dW6tel6re.

7.18 Az els6bbrs6gi jog gyakorlds5nak kizarasfua - az alapt6ke felemel6s6ttargyaT6 napirendi pont
keret6ben, 6s irz alapt6ke felemel6s6r6l rendelkez6 kdzgyilllsi hat1rozat meghozataldt
megel6z6en - c*k az Igazgat6bnAcs ir6sbeli el6terjeszt6se alapj6n, min6sltett sz6tobbs6ggel
meghozott kdzg;yiil6si hatdrozat alapjiln van he$e. Ebben az esetben az lgazgaff;tanAcsnak az
el6terjeszt6sben be kell mutatrda a jegyzlsi els6bbs6gi jogkzarasdra ir6nyul6 inditv5ny i.izleti indokait
valamint a r6szv6nyek tervezett kibocsdtdsi 6rt6k6t. Az lgazgat6tandcs a k6zgyiil6s
hatlnozatdt a C6gbir6segnak megkiildi, 6s egyidejtlleg gondoskodik a ha6rozathrhlrn6nakmegfelel6
k6zlem6nyrrek a f '6rsas6.g honlapjdn tort6n6 kdzz6t6tel6r6l.

7.1,9 Az alapt6ke lesz6lli{asilnak ak1zgyitT6shatArozata alapjSn van helye.

7.20 A Polgriri Torv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6nyben meghatdrozott esetekben az
alapt6ke Ie sz1llit ds a kotelez 6.

7.27 Amennyiben az alapt6ke leszdllit{sa a Polgdri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny
rendelkez6se a.lapj6n koteIez6, az alapt6ke - t6keleszallitasi eljdr6s eredm6nyes
lefolytatds6t6l fngg6 - felt6teles Iesz6lhtAs6r6l a Tdrsas6g k6relm6re a C6gbit6s6ghatAroz. A
k6relemr6l a C(!gbir6s6g 1.5 napon beltil hatdroz. A k6relemnek helyt ad6 v6gz6s ellen
fellebbez6snek ninLcs helye.

7 "22 Tekintett,el ara, hogy a Tdrsasdg elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a k6zgyill6snek az alapt6ke leszlllitilsdra irdnyul6 hat5Lrozata 6rv6nyess6g6hez az is
sziiks6ges, hogy az alapt6ke leszalhtAsa altal 6rintelt rlszvdnysorozatok kozgf iil6sen jelenl6v6
r6szv6nyesey ahattArozatjavaslatot elfogad6 szavazatok legal6bb h6romnegyedes tdbbs6g6vel
az alapt6ke leszdllitSsAhoz rdszv6nysorozatonk6nf ki.il6n hatdrozatukkal is hozzdjerulanak Ennek
sordn a r6szv6nlrhez f(26d6 szavazafi jog esetleges korl6toz6stna vagy kiz6rrilsdra vonatkoz6
rendelkez6sek - a sajlt r6szv6ny alapj6n gyakorolhat6 szavazat jog kiv6tel6vel - nem
alkalmazhat6k.

7.23 Az alapt6ke leszdllit6s6nak c6gbejegyz6s6t kovet6 15 napon beliil az
Igazgat6tandcs rirtesiti a kozponti 6rt6kt6rat 6s a r6szv6nyes 6rt6kpapirszdrnla-vezet6j6t a
r6szv6nyes r6szv6nytulaj dondban b e6llt v altozdsr 61.

7.24 A r6szvtinyesnek az alapt6ke terh6re kifizet6st teljesiteni vagy a r6szvdny6re
vonatkoz6 h6tral6kos befizet6st elengedni csak az alapt6ke-lesz6llit6s clgbejegyz6se ut6n
lehet.

7.25 Az alapt(ike leszdilit6sa a r6,szv6nyek szdmSnak csdkkent6s6vel akkor tort6nhet, ha az
alapt6ke lesz6llitiisa egy,vagy tdbb meghatArozoft. r6szv6nysorozatvalatrtennyi r6szv6ny6t 6rinti.

7.26 Az lgazgett6tan6cs a jogszabillyban meghatlrozoLt esetekben kozbens6 m6rleg eltogadAsara
jogosult.
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8. K6zgyfil6s

8.1 Akozgyiills a Tdrsasdglegt6bb szerve, amely ar1,szv€nyesek osszess6g6b6l eL

8.2 A kdzgyiiles osszehivdsa az igazgat6tandcs feladata. A kozg5t{il6st az igazgat6tan6cs sziiks6g
szerint de 6vente legaldbb eryszer (6ves rendes kozgyfl6s) hivja ossze. A T|rsasdg 6ves rendes
kozgyiSl6slt olyan id6pontban kell osszehivni, hogy a T6rsas6g 6ves besz6mol6ja torv6nyes
hatarid6ben elfo gadhat6 legyen.

8.3 Amennyiben a Tarsas6g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre keriilnek, a

klzgyiil6sre az igazgat6tandcs kdteles a Budapesti Ert6kt6zsde Z6rtk6riien Mtikdd6
R6szv6nytdrsas6g; k6pvisel6j6t meghivni.

8.4 Ameruryiten a Tarsasilg r6,szv6nyei szabfiyozoft. piacra bevezet6sre keriil-nek, a Tdrsas6.g

honlapj6n 6vente, az 6ves rendes kozgyiil6s dsszehiv6sdval egyidejiileg kozzlteszi az
igazgat6tandcs tagjainak nev6t, valamint a tagoknak e min6s6gtikben nyrijtott valamennyi p6nzbeli 6s

nem p6nzbeli juLttat6sokat tagonk6nt 6s a juttat6s jogcime szerint r6,szletezve. A T6rsas6g
biztositja az adatoknak a honlapjdnval6 folyamatos el6r6s6t.

8.5 A kOzgyiills kizdr6lasos hatdskor6be tartozik:

a) ddnt6s az alapszab6ly megilllapitdsdr6l 6s m6dosit6s6r6l (a, alapszablly szerinti
kiv6telekkel);

b) dont6s aT6rsas6g mf kod6si form6j6nak megv6ltoztatds6r6l;
c) aTdrsas6g 6talakul6s6nak 6s jogut6d n6lkiili megsziin6s6nek elhat6roz6sa;
d) azigazgalt6tan6cs tagjainak, tov6bb6, a konyvvizsg6l6nak a megv6laszt6sa, visszahivdsa 6s

dijazdsuk me g6llapit6sa;
.) a sz6mvjteli torv6ny szerinti beszdmol6 j6v6hagydsa, ide6rtve az ad6zoft eredm6ny

felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 dont6st is;

0 dont6s or;ztal6kel6leg fizet6s6r6l (az alapszabdly szerinti kiv6telekkel);
g) dont6s er nyomdai riton el6dllitott r6,szv6ny dematerializ6lt r6szv6nny6 tort6n6

|talakitdsir6l;
h) az egyes:r6szv6ny-sorozatokhoz f6z6d6 jogok megvilltoztat6sa, illetve az egyes r6.szv6ny-

fajtdk, osztllyok italakitdsa (amennyiben tObb r6szv6ny-sorozat, fajta 6s/vagy osztLly
keriil kibo,cs 6tdsr a) ;

i) dont6s - hLa a Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi V. torv6ny m6sk6nt nem rendelkezik -
az6tv6ltoztathat6vagy jegyz1si jogotbrztosit6kdtv6nykibocsdt6s6r6l;

j) dont6s az. alapt6ke felemel6s6r6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);
k) ddnt6s - ha a Polg6ri Torv6nykdnywftl sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny m6sk6nt nem

rendelke:zik - az alapt6ke lesz6llit6s6r6l; d6nt6s a jegyzlsi els6bbs6gi jog
korl6tozds6r6l, illetve kiz6rdsdr6l (az alapszablly szerintr kiv6telekkel);

l) nem kdtelez6 d6nt6s a vezet6 tiszts6gvisel6k valamint vezet6 6ll6si munkav6llal6k
hosszti tiivi dljazils6nak 6s 6sztonz6si rendszer6nek irdnyelveir6l, keret6r6l;

rn) az audit bizotts6g tagjainak megv6laszt6sa;
,, a Tdrsas6g r6szv6nyeinek Budapesti Ert6kt6zsd6re tdrt6n6 bevezet6s6t kovet6en a szdmviteli

torv6ny szerinti besz6mol6val egytitt el6terjesztett felel6s tarsasdgtrrinyitasi jelent6s 6ves
rendes kdzgyiil6sen tort6n6 elfogad6sa,

o) dont6s minden olyan k6rd6sberu amit a mindenkori jogszab6lyokvary az alapszabaly akozgyiil6s
kiz6r 6lago s hat6sk6r6be utalnak.

8.6 A klzgyiil{s hatdrozatait a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6nyben, a jelen
alapszab6Iyban 6s - amennyiben a T6rsas6g
r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezetlsre keriilnek - a Budapesti Ert6kt6zsde
Z6rtkofiien Miikdd6 R6szv6nyt6rsasdg Szabllyzata a bevezet1si 6s forgalombantart6si
szabllyokr(il cimii szab6lyzat6ban meghat6rozott tdbbs6ggel hozza, azzal, hogy - a jelen
alapszab6ly elt6r6 rendelkez6se hidnydban - az igazgat6tandcsi tagok rnegvitlasztdsa,
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visszahivdsa €s dijaz6,suk megdllapitdsa eset6n ahat6rozat elfogaddsdhoz a leadott szavazatok
t6bb mint hdromnegyedes tdbbs€ge sztiksdges. Szavazategyenl6sdg eset6n a javaslat
elutasitottnaLk tekintend6. A Polgdri Tdrv6nykdnyvrSl sz6l6 2073. €vi V. tiirvdny 3,777$-6val
dsszhangban a TdrsasdgkozgyfiI1se koteles az €ves rendes kdzgyftlls napirendj6re tiizni
az igazgatritandcsi tagok el6z5 iizleti 6vben v6.gzett munkdj6nak 6rt6kel6s6t 6s kdteles
hatdnozni a r6sziikre megadhat6 felmentv6ny tArgyiban. A felmentv6ny megadds|val a
k6zgyiil6s igazolja, hogy az igazgat6tan6cs hagjai az 6rt6kell id6szakban munk6jukat a

T6rsas5.g 6rclekeinek els6dlegess6g6t szern el6tt tartva v1geztlk.

Szavazatt jogukat a r6szvlnyesek a kozgyiil6sen szem6lyesen vagy meghatalmazofirtk n$an
gyakorolhatjdk. Nem lehet meghatalmazott az igazgat6tandcs taga, a c6gvezet6, a

k6nywizsgiil6 valamint a T6rsas6g vezet6 dlldsri munkav6llal6i, kiv6ve, ha e szem6lyek
(kiv6ve a konyvvizsg6l6) meghatalmazottk6nt minden egyes hat|rozati javaslatra
egy6rtelmti, a meghatalmaz6 r6szv6nyes 6ltal adott irdsbeli szavazdsi utasitdssal
rendelkezn<:k. A meghatalmaz{st kdzokiratba vagy teljes bizonyit6 erejii magdnokiratba
kell foglalni.

Akozgyfl1s azigazgat6tan5cs d0nt6se alapj5n aTdrsasdgsz6khely6re vagy aft6l elt6r6 helyre is
0sszehivhat,6.

8.9 A k6zgyiil6r;t annak kezd6napjdt Qogszabilly elt6r6 rendelkez6se hidny6ban) legaldbb harminc
nappal rneg;,el6z6en, a T6tsas6g honlapjdn, illetve a 13.1, pontban meghat6rozolt kozz6t6teli
helyeken (a tovdbbiakban egyiith k1zz6t6teh helyek) kozzdtelt hirdetm6ny ritj6n kell osszehivni.
A k6zz6t6te[i helyeken t6rt1n6 kozz1t1tel mellett azokat a rdszvlnyeseket, akik ezt kiv6nj6k,
elektronikus riton is 6rtesiteni kell. A hirdetm6ny 6s a r6sztr6nyes r6sz6re elektronikus fton
krildott 6rtesiit6s kozotti elt6r6s eset6n a hirdetm6nyben foglaltak az irilnyad6k,

8.10 Ha a T6rsasdg rlszvlnyeire tett nyilvdnos v6teli aj6nlattal kapcsolatos r6szv6nyesi 6ll6sfoglal6s
miatt vagy az eredm6nyes nyilv6nos v6teli aj6nlattdteli elj6r6st kovet6en a befolyilsszerz6
kezdem6ny<:z6s6re rendkivtili kdzgyillls osszehiv6sdra keriil sor, a kozgyill6st annak
kezd6napj|lt legal6bb tizenot nappal megel6z6en, a fenti bekezd6sben meghat6rozott m6don
kell osszehivni. Ebben az esetben a napirenden szerepl6 i.igyekkel kapcsolatos
el6terjeszt6sek dsszefoglal6ja 6s a hat6rozati javaslatok kozz6t6tel6re vonatkoz6 hat6rid6
tizenot nap.

8.11 AkozgyiilList 6sszehiv6 hirdetm6nynek tartalmaznia kell:

a) aT6rsasdg c6gnev6t 6s sz6khely6t;
b) a kdzgyiil6s id6pontj6t 6s hely6t;
c) a kdzgyiil6s rnegtart6s6nak m6dj6t;
d) a kozgyfil6s napirendj1t;
e) a szavazefti jog gyakorl6s6hoz az alapszabillyban el6irt felt6teleke|
0 akdzgyiillshatdrozatklptelens6ge eset6re a megism6telt k6zgyiil6s hely6t 6s idej6|
g) a 8.13 pont szerinti id6pontot valamint arra vonatkoz6 t6j6koztat6st;
h) a felvil5gosit6s k6r6s6re (Polgdri Tcirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny 3.2575 6s 3.258$)

6s a kdzg,yiil6s napirendj6nek kieg6szit6s6re (Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi Y.
tdrv6ny 3.2595 ) vonatkoz6 jog gyakorl6s6hoz az alapszabilyban el6irt felt6teleket;

i) u k6zgytil6s napirendj6n szerepl6 el6terjeszt6sek 6s hatilrozatr javaslatok el6r6s6nek
id6ponll(tra, hely6re 6s m6djdra (ide6rtve a T6rsas6g honaljdnak cim6t is) vonatkoz6
t6j6koztatdst;

i u, arra vonatkoz6 tnlormdci6kat, hogy a r6szv6nyes milyen hat6rid6n beltil 6s milyen m6don
jelezheti itzon sz6nd6kdt, hogy formanyomtatv6nyon kivdn k6pviseleti meghatalmaz6st
adni a kdz6yiil6sre.

8.1,2 A T6rsasZig a sz6mviteli t6rv6ny szerinti beszdmol6 tervezet6nek 6s az igazgat6tandcs
jelent6s6nek l6nyeges adatait, az 6sszehTv6s id6pontj6ban megl6v6 r6sm6nyek 6s szavazati jogok
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szAmAra vonatkoz6 osszesit€sdket (ide6rtve az eryes rlszvlnyosztdlyokra vonatkoz6 osszesit6seket),
valamint a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos el6terjeszt6sek osszefoglal6j6t 6s a
hat6rozati javaslatokat a T6rsasdg hirdetm6nyeinek k6zz6t€tel6re vonatkoz6 alapszabillyi
rendelkez6sek szerrint, akdzgyfiIlst legaldbb huszonegy nappal megel6z6en nyilvdnossdgrahozza.
Amennyiben a rdszv6nyesek 6ltek a Polg6ri Tcirvdnykdnyvr6l sz6I6 2013, 6vi V. torv6ny 3.259 S,

valamint a 3.259S-ban foglalt jogaikkal 6s ez a kdzg5nJl6s napirendj6nek m6dosit6sdval jdr, akkor a

kieg6szitett napirend, illefue a rlszvlnyesek 6ltal el6terjesztett hat6rozatr javaslatok kozz6t6tel6nek
rn6dj6ra e rendelkez6s megfelel6en ir6nyad6.

8.13 A kozgyttl1sen a r6szv6nyesi jogok gyakorl6sina az a szem6ly jogosult, akinek nev6t -
IezirdsAnak id6pontlilban - a r6szv6nyk6nyv tartalmazza. A r6szv6nykdnyv lez|rdsa nem
korlitozza a r6szv6nyk6nyvbe bejegyzeft szem6ly jog6t r1szv6nyeinek a r6szv6nyk1nyv lezdr6s6t
kovet6 6tuh6zds6ban. A r6szv6nynek a k6zgyiil6s kezd6 napj6t megel6z6 6tnshdz6sa nem zAqa I<r a
r6szv6nykonyvbe bejegyzett szem6lynek azt a jog6t, hogy a kiizgyilllsen r6szt vegyen 6s az 6t mint
r6szv6nyest megillet6 jogokat gyakorolja. A r6szv6nyesi jogok gyakorolhat6s6gdnak
meg6llapit6s6ra tulajdonosi megfeleltet6s ritj6n kertil sor, ez6rt a r6szv6nyesi jogok
gyakorldsdhoz nincs sziiks6g tulajdonosi igazol6sra. A tulajdonosi megfeleltet6s id6pontja
fiogszab6ly elt6r6 :rendelkez6se hidny6ban) a Kozwill1s napjdt megel6z6 5. munkanap.

8.1'4 A T6rsas6gn6l a r6szvlnyesek kozgyfl6s tartdsa n6lkiil nem hozhatrak hatdrozatot.

8.15 A kozgyil6s hatdrozatklpes, ha azort a szavaz6.sra jogosit6 r6szv6nyek 6ltal
megtestesitett szasrazatok t6bb mint 25%-6t k6pvisel6 r6szv6nyes jelen van. A hat6rozatk6ptelens6g
miatt osszehivott m6sodik k6zgyiil6s az eredeti napirenden szerepl6 iigyekben a megjelentek
sz6m6r a tekintet n6lkiil hatdrozatk6pes.

8.1,6 A hatdrozatk6ptelens6g miatt megism6telt k6zgyiSl6st az eredeti kdzgyiil6si
meghiv6ban meg;jeldlt id6pontra, az ott meghat6rozott felt6telekkel kell Osszehivni. A m6sodik
kozgytil6st szab6lyszeriien osszehivottnak kell tekinteni, ha a ki.zgyfillsi meghiv6 az
Alapszab ilyban rnegha t6r ozott tartalmi elemeket tartalmazza.

8.17 A nem Int6rozatk6pes 6s villtozatlan napirenddel osszehivott megism6telt kozgyiil6s
eset6n legal6bb frznapnak kell eltelnie a megism6teltkozryills dsszehiv6sa 6s a megism6telt kdzgyiil6s
id6pontja kozott.

8.L8 Ha a kozgyfil6s osszehivils6ra nem szabdlyszerien keriilt sor, hat6rozathozatalra csak
valamennyi szavaz6sra jogosult r6szv6nyes jelenl6t6ben akkor keriilhet sor, ha a r6szv6nyesek a

kozgyfl6s megtart6sa ellen nem tiltakoztak. A r6szv6nyesek a nem szabilyszeriien
dsszehivott, illetve megtartott kozgytil6sen elfogadott hat|rozatot - legk6s6bb a kdzgyillls
napj6t6l szimitoftharminc napon behil - egyhangri hatdrozaftal6rv6nyesnek ismerhetik el.

8.19 Ha a kdizgyiil6s valamely hat6rozat6nak 6rv6nyess6g6hez jogszabilly alapjiln az egyes
r6szvdnyfajta, r'6szv6nyosztlly r6szv6nyeseinek kiil6n hozzfjArulilsa is sziiks6ges, a
hozz6j6rul6s megad6s6r6l a r6,szv6nyfajta, r6szv6nyoszt6ly jelenl6v6 r6szv6nyesei a kozgyiil6s
hatdrozat€nak merghozataTa el6lt, r6snr6nyfajt6nk6nt, rdsmlnyosztdlyonk6nt kiilon-kfllon, az adot
r6szv6nyfajt6ba, r6szv6nyoszt6lyba tafioz6 r6szv6nyeik dltal megtestesitett szavazatok egyszerii
tobbs6 g6vel hatdr o znak.

8.20 Egy r6sztr6nyes vagy r6szv6nyesi csoport (amint az al6bb meghat6rozdsra kenil) sem
gyakorolhatJa az '6sszes szavaz6 r6,szv6ny 6ltal megtestesitett szavazatok tobb mint '1,0y"-at.

8.21 R6szv6nyesi csoport valamely r6szv6nyes 6s a kovetkez6 szerr.llyek b6rmelyike
egyrittesen: a) b5rmely a r6sm6nyest k6zvetve vagy kozvetleniil irdnyit6 sz,em6ly vagy szemllyek, a
r6szv6nyes 6ltal kdzvetlenril vagy kozvetve irdnyitott szem6ly vagy szemllyek, vagy az el6z6ekben
meghatdrozott szerm6ly vagy szern6lyek (ide6rtve a r6szv6nyest is) 6ltal egyediil vagy kozosen iranltott
szem6ly vary sz'em6$ek, ahol az fuanyitts fogalmara a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s
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versenykorliltozls tilalm6r6l sz6l6 194'6, 6vi LVIL tdrv6ny 23. S-nak rendelkez6sei ir6nyad6k; b)
b6rmely r6szv6nyes 6s a vele a Polgiiri Tdrv6nykdnyvr6l szol6 2013. 6vi V. t0rv6ny 8.1,,1,; 6.5L4 6s 8,2

$-ai szerinti viszonyban 6116 szem6ly vagy szem6lyek; c) bdrmely r6szv6nyes 6s a vele a t6kepiacr6l
sz616 2001.. evl CXX. torv6ny 5. s (1)

bekezdds6nek2T.,vagy 100. pontja szerinti viszonyban 6116 szem6ly vagy szem6lyek.

8.22 Amennyiiben egy r6szv6nyesi csoport a szavazati jogok tobb mint 10%-val
rendelkezik, a rlszv1nyesi csoport osszes szavazatr joga10%-ra csokkentend6 oly m6don, hogy a

r6szv6nyesi csoport dltal utolj6ra szerzett r6szv6nyekhez (vagy azok 6rintett h6nyad6hoz)
kapcsol6d6 szavazal jogokat figyelmen kiviil kell hagyni.

8.23 Minden r6szv6nyes kdteles az igazgat6tan6rcsot tdjlkoztatni a r6szv6nyesi csoport
0sszet6tel6r6l 6s arr:6l hogy 6 maga 6s a vele egy r6szv6nyesi csoporthoz tartoz6 szem6ly vagy szem6lyek
tulajdonban tartj5k-e a T6rsas6g r6.szv6,nyeinek 1,0%-6t. Azon r6szv6nyek vonatkoz6s6ban,
amelyek rnegsze:tzls6vel a szavazati jogok 10%-nak meghaladdsa megtort6nt, a rlszvdnyes,
illetve a r6snr6nyesi csoport tagat a T6rsas6g r6szv6nykonyv6be oly m6don jegyezhet6k be, hogy azok

"l"pJ*, 
- 10.% felelfti - szavazattjog nem gyakorolhat6 . A r6szv6nyesi csoport osszet6tele bejelent6s6nek

elmulasztdsa vary hidnyos teljesit6se eset6n a r6snt6nyes i]letve a rdsntlnyesi csoport tagai szavazati
jogukat bejelent6si kotelezetts6gtik teljesit6s6ig nem gyakorolhatj6k.

8.24 A k}zgyffl6sen a szavaz6s szlmit6glpes (g6pi) riton vagy a szavazatok manudlis
osszesz6.ml 6l6s6v al is tdrt6nhet.

8.25 A kozgyfll6st az igazgat6tan6cs dttal kijelOlt szem6ly vezeti (levezet6 elnok). A levezet6
eln6k szem6ly6r6l a klzgyfil1snek nem kell hat6rozatot hoznia. A levezet6 elnok hat6rozza
meg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek sordLn jogosult a

hozzdsz6l6sok sorrendj6t megdllapitani, a sz6t megadni 6s - amennyiben a r6szv6nyes ism6telt
felsz6lit6sra sem szakitja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem 6116 hozz6sz6l6s6t -
megvonni, a r6szv6nyes 6ltal tett hat6rozati javaslatot annak tartalmdt nem 6rintve pontositani,
illetve a hatdro:zati javaslatokr6l szavaz6st elrendelni 6s a hozott hatdrozatot kihirdetni.
Amennyiben a Tdrsas6,g r1szvlnyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre keriilnek, a
Budapesti Ert6kt6zsde Zdrtk1riien Mfk6d6 R6szv6nyt6rsas6g k6pvisel6j6nek - amennyiben a
k6pvisel6 sz6tk6r - alevezet6 elnok kdteles a sz6t megadni.

8.26 Ha valamely hatilrozat kiildn nem rendelkezik a hat6lybal6p6s6nek id6pontj6r6l, igy
az alevezet6 elnok 6ltali kihirdet6s6vel l6phat6lyba.

8.27 A k6zgytil6sr6l a Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6nyben meghatdrozott
tartalommal jegyz6konyvet kell k6sziteni, amelyet a Ievezet6 elnok 6s az lltala kijelolt
jegyz6konywezet6ir al5, illetve egy akozgyil6s dltal erre megvdlasztott r6szv6nyes hitelesit.

8.28 A kozgyfil6sen leadott szavazatokat a kozgyulls 6ltal megv6lasztott h6romtagri
szavazatsz6rl6l6 bizotts1g osszesiti. A szavazatszdmllI6 bizottsilg megv1laszt6sa sor6n a
szavazatszdml6l6 bizotts6g feladatait a levezet6 elnok ldtja el.

8.29 Akdzgyitl6s egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszeril t6bbs6g6vel
ddnthet a ko zgy iil6s felliggesztls6r 61.

9, Kiinywizsg6l6

9.1, Akozgyiil6s a konyvvizsgilati feladatok ell6t6s6rabejegyzett konyvvizsg6l6tv6laszt. A
k d nyvvizs g 616 liojr av 6las zthat6 .

9.2 A T6rsas6g k;onywizsgll6ja a 2077-es iizleti 6v lez6r6s6ig (2018. m6jus 31-ig) UNIKONTO
Sz6mvitelkutat6si Kft. (sz6khely: 1092Budapest, F6v6m t6r 8.III/317.; c6gSegyz6ksz6m:01-09-
07 31,67 ; ad6r;zdtma 10491252-2-43 ; kamar ai r egisztr 6ci6s sz.: 0017 24)
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9.4

A konyvvizsgdlat6rt szem6ly6ben felel6s: dr, Adorjdn Csaba (cime: 2083 Solym6r, Aroku 21./8.,
kamarai tags6.gigazolvilny szdma,001089, anyja sziilet6si neve: Kiss Erzs6bet)

A konywizsgdl6 feladata, hogy gondoskodjon a szdmviteli torv6nyben meghatfuozott kony'wizsgillat
elv€gz€s€r61, 6s ennek sor6n mindenekel6tt annak megdllapitdsdn6l,hogy a T6rsas6g sz6mviteli
t6rv6ny szerinti beszdmol6ja megfelel-e a jogszab6lyoknak, tov6bb6. megbtzhat6 6s val6s k6pet
ad-e a Tdrsaisdgvagyoni 6s plnz:d.gyihelyzet6rfl, miikod6s6nek eredm6ny6r5l.

A k6nywizsl;616 a T6rsas6g k6zgyiil6s6n koteles r6szt venni. A szdmviteli torv6ny szerinti
beszdmol6rdl a konywizsgal6i v6lem6ny ismertet6se n6lkiil 6rv6nyes dont6st a kozgyfil6s nem
hozhat.

A konyvvizsgdl6 feladat6nak teljesit6se 6rdek6ben a Tdrsas6g konyveibe betekinthet, az
Igazgat6tan6cst6l 6s a Tdrsasdg munkav6llal6it6l felvildgositdst k6rhet, a Tdrsasdg
bankszdmldft, ngyf6lszdrnl6it, kdnyvvezet6s6t, szerz6d6.seit megvizsg6lhatja.

Azlgazgat6ba:n6cs kezdem6nyezheti a konywizsgdl6nak a tan6cs i.il6s6n val6 meghallgatdsdt 6s a
konyvvizslg6l6 is k6rheti, hogy az dltala javasolt iigyet az Igazgat6tandcs t(tzze
napirendj6.re tovdbbd azt is, hogy az Igazgat6tandcs iil6s6n tan6cskoz6si joggal r6szt
vehessen.

9.8 Ha a kdnywizsg5l6 megdllapitja, illetve egy6bk6nt tudomdst szerez arr6f hogy a gazdas6gi
tdrsaslg vagyon5.nak jelent6s m6rt6kii csokken6se v6rhat6, illetve olyan t6nyt 6,szIel,
amely a vezet6 tiszts6gvisel6k tdrv6nyben meghat6rozott felel6ss6g6t vonja maga utdn,
koteles a k6zgyiil6s osszehiv6s6t k6rni.. Ha a Tdrsasdgkdzgyfl6s6t nem hi.rj,1k 6ssze, vary a
legf6bb szel a jogszabalyok dltal megkivdnt dont6seket rrernhozza meg, a kiSnyvvtzsgil6
koteles err6il a torv6nyess6gi feli.igyeletet elldt6 clgbtr6sigot 6rtesiteni.

9.9 A konyvvizslgal6 az ilyen tiszts6get betolt6 szem6lyekt6l 6ltal6ban elvdrhat6 gondossdggal
koteles elj6rni. Kotelezetts6gei megszeg6s66rt aT6rsas6gnak okozott kdr6rt a polg6ri jog
6ltal6nos szabaTy ai szerint f elel.

9.10,4. konywizsg616 a r6szv6nyt6rsas6g izleti iigyeir6l szerzett 6rtesiil6seit iizleti titokk6nt
k6teles rneg:,6nzti.

9.11.A konyvvizsrg6l6 felel6ss6g6re a konyvvizsg6l6ra vonatkoz6 jogszabllyokban, illetve a

Polg6ri Tdrrz6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6v1V. tdrv6nyben meghat6rozoft. felel6ss6gi szab5-lyok
azirdnyadcik.

10. Igazgat6tan6cs

10.1 A Polg6ri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny felhatalmaz6sa 6s jelen Alapszabilly
rendelkez6se alapjdn az lgazgat6s6g 6s feligyel6bizotts6g helyett egys6ges irdnyit6si rendszert
megval6sit6 igaz2gat6tan6cs miikddik, amely alapj6n az igazgat6tandcs l6tja el az Igazgat6siig 6s a
feliigyel6bizottsdg; tdrv6nyben meghatdrozott feladatait

10.2 Azlgazgat6tandcs tagSaiijravdlaszthat6ak 6s visszahivhat6ak. Azigazgat6tan6cs tagjai koziil
a Kozgyiil6s a visszahivls jogdt azonban 6vente csak egy lgazgat6tan6csi tag vonatkoz6sdban
gyakorolhatja.

10.3 Igazgat6tetn6cs az elndk6t 6s alelnok6t maga vdlasztla tagSai kdziil. Az els6 igazgat6tandcs
Ko zgy iil6s 6ltal me gv 6lasztott ta gj ai:

N6v: Zsiday Viktc,r
Anyja sziilet6si neve: Gy6rfi Ir6n

9.5

AA

9.7
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Sziilet6si hely 6s id6: Tiszafdldvdr, 1975.01,.77,

Lakcim: 5435 Marllfii, Munk6csy lt 124.
Megv llasztds dnal; kezdS id6pontja : 201 0. november 1 0.

Megvdlasztiis6nah tartama (lej6rta) : hatdr ozatlan

N€v: Szab6 Zoltdnt Sdndor
Anla sziilet6si neve: Schwarcz M6rta
Sziiletdsi hely 6s i<16: Eger, 1975.04.1'1..

Lakik: 3324 F els6t:6rk6ny, Tolgy u. 1.

Me gv 6las zt6s dnak:. kezd6 id6 p ontj a : 2 01 0. november 1 0.

Megv 6las ztds 6nah tartama (lej drta ) : hat6r o zatlan

N6v: Csongrddi Rren6ta

Anla sziilet6si neve: Dobsa Mdria
Sziilet6si hely 6s i<16 : Budape st, 197 8.0 6.20 .

Lakik: 1063 Budapresf Szinyei Merse P6lu.25.III/3.
Megvdlaszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Me gv dlJas zt6s 6nak tartama (lej 6rta) : hatfu o zatlan

N6v: Tari Guszt6y'
Anla szi.ilet6si neve: Bodn6r Edit
Sziilet6si hely 6s ir16 : Mis kolc, 197 3.10.31..

Lakik: 3508 Miskolc, Szirrr.ai u. 2/ a
Megvllasztdtsiinak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Megv6laszt6s6naktartama(lej6rta):hatilrozatLan

N6v: Z6nkai Katalin
Anfl a sztilet6si neve: Eliade sz Erzs1bet
Sziilet6si hely 6s ir16 : Budape st, 197 1..01..30.

Lakik: 1121Budapesf janka l6t8. fszt.2.
Megvdiaszt6s6nal; kezd6 id6pontja: 2010. november L0.

Megv 6laszt6s6nal; tartama (lej6rta) : hat6tozatlan

70.4 Az igazgat6tan6cs tigyrendj6t maga hat6rozza meg 6s az igazgat6tan6csi tagok tobb mint
fel6nek igen szav erzat6v al f o gadj a el.

10.5 Az igazgat6tandcs tagjai tobbs6g6nek - a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6I6 2013. 6vi Y.
tcirv6nybe foglalt kiv6tellel - fiiggeflen szem6lynek kell lennie, az alapszab6ly enn6l magasabb ar6nyt
is megdllapithat. FiiggetlerLnek min6siil az igazgat6tan6cs tagSa, ha r6szv6nyt6rsas6ggal az
igazgat6tanilcsi tagsdgin kivi.il m6s jogviszonyban nem 6ll.

10.6 Nem minristil fiiggetlennek az igazgat6tandcs tagja ki.ildndsen akkor, ha a) a rlszvlnytdrsasdg
munkav6llal6ja vary volt munkav{llal6ja, e jogviszony6nak megsziln6s6t6l sz1mitott 6t 6vig; b) a
rlszv6nytdrsasdg vagy vezet6 tiszts6gvisel6i sz6m6ra 6s jav6ra ellen6rt6k fej6ben szak6rt6i vagy mds
megbizdsi jogvisz,onyban tev6kenys6get folyta! c) a r6szv6nyt6rsasdg olyan r6szv6nyese, aki kdzvetve
vagy klzvetleniil a leadhat6 szavazatoklegal6bb harminc sz6zal6k6t birtokolja vagy ilyen szem6lynek
kdzeli hozzdtartoz6ja vagy 6lett6rsa; d) k6zeli hozziltafioz6ja a r6szv6nyt6rsasdg valamely - nem
fiiggetlen - vezeti5 tiszts6gvisel6j6nek vagy vezet6 6ll6si munkav6llal6j6nak; e) a r6szv6nyt6rsas6g
eredm6nyes mfkdd6se eset6n igazgat6tan6csi tags6ga alapjln vagyoni juttat6sra jogosult, vary az
igazgat6taniicsi tags6g6rt jAr6 dijon kiviil b6rmilyen javadalnazilsban rlszesiil a r6szv6nyt1rsas6gt6l,
illetve a ftszv6nyl:1rsaslghoz kapcsolt vdllalkozdst6l; f) a r6,szv6nytdrsas6g nem fiiggetlen tag6val egy
m6sik gazdasdgi tdrsasdgban olyan jogviszonyban 6ll, amely alapj6n a nem fiiggetlen tagnak
fu{nyitdsi, ellen6rz6si jogu van; g) a r6szv6nyt6rsasdg fiiggetlen kdnyvvizsg6l6ja, vary a

kdnywizsg6l6 alkalmazottja vagy partrere e jogviszony megsziin6s6t6l szdmitott h6rom 6vig; h)
vezet6 tiszts6gvisel6 vagy vezet6 6ll6si munkaviillal6 egy olyan gazdas6gi t6rsasilgban, amelynek
fi.iggetlen igazgat<itan6csi tagja egyben a nyilv6nos rlszvdnytdrsaslgvezet6 tiszts6gvisel6je.
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10,7 Nem kell itz igazgat6taniics tagjai tdbbs€g6nek fiiggetlen szem6lynek lennie, ha a nyilv6nosan
miikdd6 rdszvlnytdrsas6g elismert vdllalatcsoporthoz tartoz6 ellen6rzcitt t6rsas6g.

10.8 Amennyitren T6rsas6g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6n bevezet6sre keriiltek, az
Igazgat6tanircs az 6ves rendes kdzgyiildsen a sziimviteli tdrv6ny szerinti beszdmol6val egyiitt terjeszti
a k6 zgyfil6s el6 a {elel6 s t6r sasigfu 6nyit6si jelent6st.

109 A jelentdsben az lgazgat6tandcs osszefoglalja a ftszvlnytfusas6g 6ltal az el6z6 iJ.zlett 6vben
kovetett felel6s vdllalatiriinyit6si gyakorlatot 6s nyilatkozik arr6l, hogy milyen elt6r6sekkel alkalmazta
a Budapesti Ertiikt6zsde Felel6s Tiirsasdgir6nyitdsi Ajdnldsait. A jelent6st a r6szv6nyt6rsas6g
honlapj6n kdzz6 kell tenni.

10.10, A jelent6s elfogad6s6r6l akdzgyiil6s ki.ilon hat6roz.

10.11 A szabillyozott piacra bevezetett, nyilvdnosan miikod6 r6szv6nyt6rsas6g a r6szv6nyt6rsasdg
honlapj6n 6vente, az 6ves rendes kdzgyiil6s dsszehiv6sdval egyidej{ilegkozzlteszi az igazgat6tandcs
tagjainak nev6t valamint a tagoknak e min6s6giikben nyrijtott valamennyi p6nzbeli 6s nem pdnzbeli
juttat6sokat tagorLk6nt 6s a juttatiis jogcime szerint r6szletezve. A r6szv6nytdrsasdg biztosiLla az
adatoknak a honlapon val6 folyamatos el6r6s6t.

1,0,72 Az Igazgitt6tan{cs, mint a T6rsas6g igyvezet6 szerve, k6pviseli a Tarsasdgot harmadjk
szem6lyekkel szernben, bir6s6gok 6s mds hat6s6gok el5tt (szervezeti k6pviselet).

10.13 Az lgazgat6tan6cs hataskor6be tartozik minden olyan dont6s, illetve int6zked6s, amely a
Polg6ri Tdrv6nyk<inyw6l sz6l6 2013. 6vi V, tdrv6ny, vary az alapszabaly valamely rendelkez6se alaplln
nem tartozik akdzg5rbl6s kizdr6lagos hataskor6be,vdqy rrt6s szew, illetve szern1ly hat6skor6be.

L0.1,4 A T6rsasi6g kdzgylil6se csak abban az esetben 6s olyan kdrben vonhatja el az
Igazgat6tanS.csnak az igyvezet6s kdr6be es6 hat6skor6t, amennyibett azt az Alapszabaly
vagy jogszab6ly lehet6v6 teszi.

10.15 Az Igazgat6Landcs kialakitja 6s ir6nltja a Tarcasdg munkaszervezetft, rneghatirozza a
T1rsasdg gazd6kr>das6t gondoskodk az eredm6nyes gazdilkod6sr6l. A Tarsas6g munkav6llal6ival
szemben a munkiltat6 jogok gyakorldsa azlgazgat6tan6cs feladata. A munkdltat6i jogokat - jelen
Alapszabaly felhatalmazdsa alapjdLn - a vezet6 tiszts6gvisel6k kozii-l az igazgat6tan6,cs eh:roke
gyakorolja. Az Igazgat6tan6cs elnok6vel szembeni munkdltat6i jogokat az igazgat6tandcs
gyakorolja.

10.16 Azlgazgatt6tandcs tagSat.ar6szv6nytirsas6gkdzgyiil6s6n tan6cskozdsi joggal vesznek reszt.

10.17 A r6szv6nytdrsasAg szdmviteli t6rv6ny szerinti beszdmol6jdnak 6s az ad6zott eredrn6ny
felhaszn6ldsdra vonatkoz6 javaslatrak az el6teqesztlse azlgazgat6tanilcs feladata.

10.18 Az Igazgat6tandcs az igyvezet1sr6l, a tdrsas6.g vagyoni helyzet6r6l 6s
iizletpolitikdjdr6llegillbb 6vente egyszer aki5zgyi1l6.s r6sz6re jelent6stk6szit.

10.19 Az lgaztgat6tan6cs gondoskodik a t6szv6nyt6tsas6g iJrzleti konyveinek 6s
r6szv6nykonyv6n ek szab6Ty szer6 v ezet6s6r 6L

10.20 A Tarsasdg a7api6s6nak, az Alapszabaly m6dosit6sdnak, ac6gegyz6kbebejegyzett jogoknak,
t6nyeknek 6s adatoknak 6,s ezekviitozds{nak, valamint torv6nyben el6irt rnds adatoknak a c6gbir6s6.gS
bejelent6se a v eze1t6 tiszts6 gvisel6k kotelezetbs6ge.

70.27 Az Igazgat6tan6cs a szArnvTteli torv6ny szerinti beszdmol6nak, 6s az lgazgat6tan6cs
jelent6s6nek l6nyeges adatait, valamint a k6zg5riil6s napirendj6n szerepl6 tigyekre vonatkoz6
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el6terjesztdsek Osszefoglal6jdt,6s a hat6rozatt javaslatokat, a kozgyfiT6st megel6z6en legaldbb 15
nappal hirdetrn€nyi rlton nyilv6no ssilgrahozza.

10.22 A vezel;6 tiszts6gvisel6k - ha a Polgdri T6rv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. t6rv6ny
m6sk6nt nem rr:ndelkezik - kdtelesek a r€szvlnyesek k6r6s6re a t6rsas6,g iigyeir6l felvilagosit6st
adni, azonban a tArsasdte iizleti konyveibe 6s irataiba val6 betekint6st nem kotelesek lehet6ve tenni. Ha a
felvildgosibsra vonatkoz6 k6relemnek nem tesznek elege! az 6rdekelt r6szv6nyes k6relm6re a
c6gbir6sdg tdrv6nyess6gi feliigyeleti elj6r6s keret6ben kotelezheti a gazdasilgi tdrsas6got a
felvil6gositdsra, illetve a betekint6s btztositils6ra. A r6szv6nyesek e joggyakorlds6nak
rendeltet6sszeriinek kell lennie, 6s nem s6rtheti a gazdasdgi tdtrsas6g m6lt6nyos iizleti 6rdekeit,
illetve iizleti ti&ait.

70.23 Az lgazgpt6tan6cs koteles nyolc napon beli.il a sztiLks6ges int6zked6sek megt6tele c6Ijilb6l a
kozgyfiT6st osszehivni, ha tudomds6ra jul hogy a) a r6szvdnytdrsasdg saj6t t6k6je a vesztes6g
kovetkezt6ben az alapt6ke k6tharmadara csokken! vagy b) saj6t t6k6je a Polg6ri Torv6nykdnyvr6l
sz6l6 2013' 6vi 'V. tdrv6nyben - a r6szv6nytdrsasdg minimdlis alapt6k6jek6nt - meghatArozott
Osszeg ald csdkkent vagy c) a rlszvlnytdrsas6got fizet6sk6ptelens6g fenyegeti, vagy
fizet6seit megszlilntette, 6s vagyona a tartoz6sokat nem fedezi.

10.24 A fenti r-'setekben a r6szvdnyeseknek hatarozniuk kell az alapt6ke biztosit6s6r6l, illetve
annak rn6djdr61i., igy kiilondsen a r6szv6nyesek 6ltal tort6n6 behzetds eI6ir6sAr6l, illetve az
alapt6ke leszdllitds6r6l, tov6bb6 a-I6rsas6gnak m6s tdrsas6gg6 tort6n6 dtalakulilsilr6l, ezek
hi6ny6b an p e di g a T 6r s as 5.g megsziintet6s6r6l.

1025 Ha a k6:zgyii-l6st kovet6 hdrom h6napon beltil a kdzgyfiJls osszehivdLs6ra okot ad6, 6,s a
10.23 pontban meghat6rozott koriilm6ny vdltozatTanul fenn6ll, az alapt6ke lesz6llitAsa a polgdri
Tdrv6nykonyvr6ll sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny alapj6nkotelez6

10'26 Az lgazgat6tanS.cs felel6s a jogszabdlyon alaput6 6s a hat6sdgok r6sz6re tort6n6
bejelent6sek 6s adatszolgdltatasok, illetve a hat6s6gokkal fenn6ll6 taj6koztat6si kotelezetts6g
teljesit6s66rt.

1'0.27 Az lgaz:gat6tan6,cs jogosult - a sajdt rlszvEny rnegszerzls6vel, osztal6kel6leg
fizet6,s6veI, valalnint az alapt6k6nek az alapt6k6n feliili vagyon terh6re saj6t hat6skorben tort6n6
felemel6s6vel kaprcssla$an - kozbens6 m6rleg e!rtogad6sara.

10'28 AzIgaz2;at6tan6cs akdzgyiills el6zetes felhatalmaz6sa n6lkiil rnegszerezheti a Tarsasfug
sai6tr6snt6ny6l ha a r6szv6nyek rnegszerzlslre a-Iarca#got kozveflentil fenyeget6 srilyos karosodai
elkertiLl6se 6rdek6beru vagy a Tarsasdgot megillet6 kovetel6s kiegyenlit6sdi c6lz6 btu6s6gS eljdr6s
keret6ben keriiLl sor.

1'0.29 A T6rsar;6g felel6s az6rt a k6r6rt, amelyet az lgazgat6tandcs e jogkor6ben elj6rva
harmadik szem6l'ynek okozott.

10'30 Az lgazgat6tandcs tagjai a Tdrsasilg iigyvezet6s6t az ilyen tiszts6get bet6lt6
szem6lyekt6l dltat6ban elvarhat6 gondossdggal - 6s ha a Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 201i.6vi V.
tdrv6ny kiv6telt nem tesz - a T6rsas6g 6rdekeinek els6dlegess6ge alapjdn kotelesek elldtri. Az
Igazgat6tanilcs tagjai a polgdri jog dltal6nos szabdlyai szerint felelnek a-fdrsasdggal szemben a
jogszab6lyok, a:z Alapszablly, a kozgyfl6si hat6rozatok illetve iigyvezet6si kotelezetts6geik
felr6hat6 megszeg6s6vel a T6rsasdgnak okozott kdrok6rt. A Tdrsasdg fizet6sk6ptelens6gEvel
fenyeget6 helyz<:t bekovetkezt6t kovet6en, az Igazgat6tan6cs iigyvezet6si feladatait a Tarsasdg
hitelez6i 6rdekeirLek els6dlegess6ge alapjln koteles elldtrri. Ki.ildn torv6ny e k6vetelm6ny felr6hat6
megszeg6se esel€re, ha a TArsas6g fizet6sk6ptelenn6 v6lt, el6irhat1a az lgazgat6tanilcs
hitelez6kkel szernbeni helyt6ll6si k6telezetb6g6t.
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10.31 Az Igazg:,at6tan6csi tagoknak a T6rsas6,ggal szembeni k6rt6rit6si felel6ss6ge a Polgdri
Tdrv€nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny kozos karokoz6sra vonatkoz6 szabalyat szerint
egyetemleges. Ha a kdrt a Tarsasdg Igazgatotarr6csdnak halArozata okozfa, mentesi.iLl a felel6ss6g al6l
azlgazgat6tandcsi tag, akia d6nt6sben nem vett r6szt,vagy ahatArozatelfenszavazolt.

10.32 A Tarsasdig jogut6d ndlkiili megszfin6se u1a.n az Igazgat6hracs tagjaival szembeni k6rt6rit6si
ig6nyt a joger6s c6gbtr6s6g; torl6st6l sz6rrdltoft egy 6ves jogveszt6 hat6rid6n beliil azok a
r€szv6nyesek dnr€nyesithetik, akik a T6rsas6,g c6.gbir6s6,gi tdrl6s6nek id6pontlilban a Tlrsasdg
r6szv6nyesei voltak. Ha a r6szv6nyes felel6ss6ge a Tdrsas6g kdtelezetts€gei6rt a Tarsasdg
fennSll6sa alatt korl6tozottvolt, ar1snt6nyes a kdrt6rit6si ig6nyt aTilrsas6gmegszfn6sekor felosztott
vagyonb6laz6tntegillet6r6szar6ny6ban6rv6nyesitheti.

10.33 Az Igaz2;at6tan6cs tagSai a -[6rsas6.g Ugyeir6l szerzett 6rtestil6seiket iizleti titokk6nt
kotelesek me g6rtzrtt

10.U Jelen Alapszab6ly lehet6v6 teszi, hogy az Igazgat6tan6cs tagSai olyan szem6lyek
legyenek, akik a T6rsas6g6val azonos f6tev6kenys6get v6.gz6 rnds gazdas6gi tarsasitgban, illetve
szovetkezetb et,:. v tzzet6 tiszts6gvisel 6i rnegbtzatirst l6tnak el.

10.35 Jelen Alapszab5.ly lehet6v6 teszi, hogy az lgazgat6tandcs tagja 6s annak kozeli
hozz1taftoz6ja, valarnint 6lett6rsa a saj6t nev6ben vagy javlra a TarcasAg f6tev6kenys6gi kor6be
tartoz6 iigyleteket kosson.

10.36 Az Igaz:gat6tanics tagSa (arcasdgS r6szesed6st szerezhet a Tarsas6glval azonos
f6tev6kenys6get folytat6 rnas gazd6lkod6 szewezetben.

l'1,. Audit Bizottsdg

11.1 A T6rsasdg Kozgyfillse 6ltal azlgazgat6tandcs fiiggetlen tagjai koziil megvdiasztoft tagjai:

N6v: Szab6 Zoltln Sdndor
Anyja sziilet6si ne,ve: Schwarcz Mdrta
Sziilet6si hely 6s irl6: Eger, 1975.04.11..

Lakik: 3324Fels6tdrk6ny, Tdlgy u. 1.

Megrr6lasztdsdnak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.
Me gv 6las zt6s dnal l tartama (lej drta) : hatdr o zatlan

N6v: Csongr6di Ren6ta
Anla sziilet6si neve: Dobsa Mdria
Sziilet6si hely 6s ir16: Budape st, 197 8.06.20.
Lakik: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pdlu..25.III/3.
Me gv 6lasztAs 6na1: ke z d6 id6p ontj a : 20 1 0, november 1 0.

Me gv 6las ztds 6nak tartama (lej 6rta) : hat6r o z atlan

N6v: Z6nkai Katalin
Anyja szfllet6si neve: Eliade sz Erzs6bet
Szi.ilet6si hely 6s i<16 : Budape st, 1971..01..30.

Lakik: 1121Budapest, Janka : tt8. fszt.2.
Megv6lasztds6nak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Me gv 6iaszt6s iinak tartama (lej 6 rta ) : hat6r o zatlan

11,.2 Az audit 1>izotts6g hat6skiir6be tartozik:

a) a szdmviteli tcirv6ny szerinti besz6mol6 v6lem6nyez6se;
b) javaslatt6tel a kdnywizsgdl6 szem6ly6re 6s dijazds6ra;
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c) a ktinywizsgdLl6val megkdtend6 szerzSd6s el6kdszit6se, 6s a T6rsasiig k6pviselet6ben tcirt6n6
al6ir6sa;
d) a konywizsgill6val szembeni szakmai kdvetelm€nyek 6s dsszef6rhetetlens6gi el6irdsok 6rv6nyre
juttatdsdnak figyerlemmel kis6r6se, a kdnywizsg6l6val val6 egyiittmtlkod6ssel kapcsolatos teend6k
elldtdsa, valamin'l - sziiks6g eset6n - az igazgat6tandcs szdtmdra int6zked6sek megt6tel6re val6
javaslatt6tel;
e) a p6nziigyibeszilrnol6si rendszer miikdd6s6nek 6rt6kel6se 6s javaslatt6tel a szi.iks6ges int6zked6sek
megt6tel6re; valarnint
f) az igazgat6tandcs munkdjdnak segit6se a p6nzigyi besz6mol6si rendszer megfelel6 ellen6rz6se
6rdek6ben

12. C6gjegyz6si jog 6s annak gyakorldsa

1,2.L C6gegyz:,6sre csak a -I6rsas6g lgazgat6tandcs6nak tagSaijogosultak.

1,2.2 A Tdrsar;dg c6gjegyz6se rigy tort6nik, hogy a Tdrsasdg el6irt, el6nyomott, vagy
nyomtatott nevdhez az lgazgatotanAcs elnoke vagy alelnoke on5ll6an, az elnokon 6s alelnokon kiviil
hirmely mas tuirom lgazgat6hn6csi tag egyi.ittes n6valdir6,sdt irja a hiteles c6gal6ir6,si
nyilatkozatdnak ill tigyv6d dltal ellenjegyzett aldirds-mint6nak megfelel6en.

123 A c6gSeg,yz6s fenti szabdlya alkalmazand6 a banksztrnla feletti rendelkez6sre is.

1,3. A Tirsas69 hirdetm6nyei kozz6t6tel6nek m6dja

13.7 A TarsasdLg hirdetrn6nyeit 6s a kdzgyiills osszehivds6ra vonatkoz6 hirdetm6ny6nek szdveg6t -
a tdrv6nyben vagy t6zsdei szabdlyzatokban el6irtakon tul - a T6rsasdg honlapj6n teszi kozz6
(wtllryplqUruqhlt)

13.2 Amennyiben a torv6ny a hivatalos lapban tort6n6 kozz6t6telt is e16ir1a, a T6rsas6g
torv6nyben rneghatArozott hirdetrn6nyeit a C6gkozl6ny c. hivatalos lapban kell k6zz6tenni, amely
azonban nem min6siil aT 6rsas6ghirdetrn6nyi lapjanak,

13.3 A kdzgyill6si hatdrozatokat, valamint a Tlrsasdg egy6b - 6s a Tpt. rendelkez6se
alapj6nkozzlteettd6 - kozlem6nyeit azlgazgat6tan6cs a Tpt,-ben meghatdrozott m6don 6s id6ben
koteles nyilv6nossdgra hozni.

'1,4. A T6rsasAg megsziin6se

'J,4|J, ATdrsas6g jogut6ddal, vagy jogut6d n6lktil sziilhetmeg.

1,4.2 Jogut6ddral sziink meg a Tdrsas6g a tlrsasdgi formav6lt6s, egyesiil6s, 6s sz6tval6s eset6rg
arnelyre a Polg6ri Tdrv6nyk0nyvr6l sz6l6 2013. 6v1V. torv6ny 6talakuldsra vonatkoz6 szabalyartkell
alkalmazni.

1,4.3 Jogut6d n6lkiil sziinik meg a Tdrsasdg, ha a) az Alapszab6ly dltal meghatarozott id6tartam
eltelt vagy m5s rnegsztin6si felt6tel megval6sul! b) a k1zgyiil6s elhat6rozza a -[6rsasAg jogut6d
n6lkiili megsziirr6s6f c) a C6gbir6s6g a Ctv.-ben meghat6rozott okok miatt megsztinteti; d)
jo gszab 6ly igy rendelkezik,

L4.4 A T6rsas6g jogut6dn6lkiili megsziin6se eset6n a rnegsziin6 Tdrsasdgot terhel6
kotelezettslg alapj6-n fennmaradt kovetel6s a T6rsas6g rnegsziin6s6t6l szdrnitott 5 6ves
jogveszt6 hatdrid6n beliil 6rv6nyesithet6 a megsziin6 T6rsasdg volt r6szv6nyes6vel szemben.
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L5, Alkalmazanddiog

15,1 A jelen Alapszabllyban nem rendezett k6rd€sekben a Polgiiri Tdrv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi
V. torv6ny 6s a hat6lyos magyar jo g szab6iyait kell alkalmazni.

15.2 A ielen AInp
hatdrozatryak me gfelel1en {rj a ald."

Kelt Budap est, 2Q1.6. 6prilis 19.

Zsiday Viktor
Igazgat6tandcs Elnoke

Eljdr6 i)gyudd a 2006. dai V. ttiradny 51$ (3) bekezddse alapjdn igazolja, hogy a l6testt6 okirat egysdges

szerkezetbe foglalt szoaege megfelel a hatdlyos tartqlomnak.

Az egysdges szerkezetii okirat elkdszft|sdre okot adott: a ldtesit1 okirat rendelkezdseinek rdszleges m6dositdsa a

Kozgyiil1s dltal.

A fentiek alapjdn az Alapszabdty (d6lt betiiael ds atdhuzassnl ja aldbbi pontjai adltoztak: a) Preambulum b)


