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Preambulum

toudbbiakban: ,,Tpt" - rendelkezdseiael iisszhangban az aldbbiak szerint:

7. A t6rsasiig c6gneve 6s sz6khelye

1.1. A t6rsas6g neve.

PLOTINUS HOLDING Nyilv6nosan Miikod6 R6szv6nytdrsasdg

1..2. A c6g rovid neve:

PLOTINUS HOLDING Nyrt.

1,.3. A t6rsas6g sz6khelye

A T6rsas6g sz6khelye: 3324Fels6ttukdny, Tiilgy u. 1.

'1,.4 A Tdrsasdg fi6ktelepei:

1093 Budapest, Gcinczy PdJfica2/2.
1093 Budapest, Gdnczy P6l utca 2. 3. emelet 7.

2. A tArsasdg tev6kenys6gi kiire

2.7 A tdrsas6g tev6kenys6gi kore a 2008-as TEAOR besorol6s szerint:

A t6rsasdg f6 tev6kenys6ge:

64.20' 08 Vagyonkezel6s (holding)

2.2 A t6rsasdg egydb tev6kenys6ge:

64.99'08 M.n.s. egy6b p1nzij.gyi kcizvetit6s
66.19' 08 Egy6b plnziJrgyi kieg6szit6 tev6kenys6g
68. 1 0' 08 Saj rit tulaj donri ingatlan ad6sv6tele
68.20' 08 Saj6t tulajdonri, b6relt ingatlan b6rbead6sa, iizemeltet6se
68.31'08 Ingatlantigynciki tev6kenys6g
68.32' 08 Ingatlankezel6s
70.1,0'08 Uzletuezet6s
70.21' 08 PR, kommunik6ci6
7 0.22' 08 Uzletviteli, egy6b vezet6si tan6csad6s
74.90'08 M.n.s e szakmai, tudomiinyos, miiszaki tev6kenys6g
81. 1 0'08 Epitm6ny-tizemeltet6s

2.3 Tdrsas6g enged6lyhez, nyilvdntartdsba v6telhez, vagy szakk6pesit6shez kotott tev6kenys6get
csak ilyen enged6ly, vagy szakk6pesit6s birtok6ban, illet6leg a nyilv6ntart6sba v6tel megtcjrt6nt6t
kcivet6en folyatathat.

3. T6rsas6g id6tartama, mfkdd6si formflja 6s a formav6lt6s hat6lyba l6p6se
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3.1 Tiirsasdghat6rozatlanid6tartamraalakult.

3.2 Tiirsas6gmiiktid6siformdja:nyilv6nos rlszvlnytdrsasdg,

3.3 T6rsas6g a PLOTINUS Vagyonkezel6 Korldtolt Felel6ss6gii T6rsasiig (Cg. 05-09-013338.)
iitalakul6s ritj6n l6trejiitt 6ltal6nos jogut6dj6nak a PLOTINUS Vagyonkezel6 Z6rtkoflien Mfkdd6
R6szv6nyt6rsas6gnak (Cg, 05-10-000421) az d[tallnos jogut6dja.

3.4 A tiirsasilgi formav6lt6s a c6gbir6s6gibejegyz6s napjdn l6p hatdlyba

4. Tdrsas6g alapt6k6je 6s r6szv6nyei

4.1.. T6rsasdg alapt6k6je

4.1,.2 A T6rsas6g alapt6k6je a jelen Alapszabiily elfogad6sdt megel6z6en teljes eg6sz6ben
befizet6sre keriilt.

4.'1..3 Amennyiben a Tdrs asdg a k6s6bbiekben Ujabb r6szv6nyeket bocsiit ki, azok
ellen6rt6k6t a vonatkoz6 kibocs6t6sr6l sz6l6 ddnt6sben meghat6rozott felt6telek szerint
kell T6rsasiig rendelke z6s6re bocs6tani.

4.2 A r6szv6nyek sz6ma, n6v6rt6ke, tipusa, fajt6i

4.2.1. A r6szv6ny tags6gi jogokat megtestesit6, n6vre sz6l6, n6v6rt6kkel rendelkez6 forgalomk6pes
6rt6kpapir. A tdrsasiig alapt6k6je az aldbbiakb6l rlll

(,,A" sotozat) 26.739 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi rflszv€nyfajtdba 6s szavazatels6bbs6gi
r6szv6nyoszt6lyba taftoz6 r6szv6ny, melyek mindegyike az Alapszabilly 6.1.3 6s 6.-1..4 pontjdban
meghatdrozott m6don szavazatels6bbs6get (v6t6jogot) biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6szv6nysor o zatba tartozik.

(,,8" sorozat) 200 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfajtdba 6s osztal6kels6bbs6gi
r6szv6nyoszt6lyba tartoz6 r6szvdny, melyek mindegyike az alapszab6ly 6.2.1. pontjiiban
meghatdrozott m6don osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6szv6nysor ozatb a tartozik.

(,,C" sotozat) 494.236 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 tiirzsr6szv6nyb6l 6ll. Ezen r6szv6nyek
minde gyike egy r 6 szv 6nys orozatba tar to zik.

4.2.2 R6szv6nyesek az alapit6s 6s az azt kovet6 t6keemel6sek sor6n 6tvenni v6llalt r6szv6nyeik
teljes kibocsdtasi 6rtdk6nek megfelel6 p6nzbeh6s nem p6nzbeli hozziljarulasukat szolg6ltattdk a T6rsas6g
r€sz€re.

4.3 A r6szv6nyek el66lktiis6nak m6dja:

4.3.1' A T6rsas6g valamennyi r6szv6ny6nek el6iillitdsa dematerializiilt m6don tort6nik.

4.3.2 A Tiirsas6g a jogszab{ly alapj6n csak a c6g(v6ltoz6s)bejegyz6s megtort6nte 6s az
alapt6ke teljes befizet6se, illetve szolg6ltatilsa utdn int6zkedhet a dematerializllt r6szv6ny
6rt6kpapirs z6ml6n tcirt6n6 j6v 6ir 6sa ir 6nt.
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4.3.3 A dematerializ6lt r6szv6ny elektronikus rlton l6trehozott, rdgziteft, tovdbbttott 6s

nyilvdntartott, az 6rt6kpapirokra vonatkoz6 ktiliin torv6nyben meghatdrozott tartalmi kell6keit
azonosithat6 m6don tartalmaz6 adatcisszess6g, amelynek nincs sorsziima.

4.3.4 Dematerializ6lt r6szv6ny eset6n a r6szv6nyes nev6t, valamint az azonosit6shoz sziiks6ges
egy6b adatait az 6rt6kpapir-forgalmaz6 6ltal a r6szv6nyes javdra vezetett 6rt6kpapirsz6mla
tartalmazza.

4.3.5 Dematerializillt r6szv6ny eset6n - az ellenkez6 bizonyitdsilig - azt a szem6lyt kell a r6szv6ny
tulajdonosdnak tekinteni, akinek 6rt6kpapirsz 6ml6j6n a r6szv 6nyt nyilvdntartj6k.

5. R6szvdnyesi jogok 6s ktitelezetts6gek

5.1 A r6szv6nyest e min6s6g6ben a t6rv6nyben meghatdrozott, a r6szv6ny 6ltal megtestesitett
tags6gi 6s vagyoni jogok illetik meg. Tilos a r6szv6nyesi jogok gyakorldsdval cisszefriggflsben az
azonos r6szv6nysorozatba tartoz6 r6szv6nyekkel rendelkez6 r6szv6nyesek kiizdtti bdrmif6le
h6h6nyos kiilonbs6gt6tel.

5.2 A r6szv6ny - a jelen alapszabillyba foglaltak betart6sa mellett - szabadon Struhdzhat6. A
dematerializillt r6szv6ny 6truh6z6sa az 1rt1kpapirszilmliln tort6n6 terhel6s, illetue j6vdirAs iL16n
tort6nik

5.3 A Tdrsas6g dematerializilt, n6vre sz6l6 r1szv6nyeihez kapcsol6d6, a r6szv6nyest a

kozgyill1sen megillet6 szavazatijogr6l az Alapszab6ly 5. pontja rendelkezik.

5.4 A r1szvlnyest a T6rsas6gnak az ir6nyad6 jogszabilyok szerint feloszthat6 6s a kozgytl6s
6Ital a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6s6val egyidejiileg hozott hatilrozata szerint
felosztani rendelt eredm6ny6b6l a r6szv6nyei n6v6rt6k6re fift6, atdnyos h6nyada (osztal6k) illeti
meg. Amennyiben a kozgyfil1s osztal6k vagy osztal6kel6leg, illetve az igazgat6tandcs
osztal6kel6leg kifizet6s6r6l dont, az osztal1k- illetve osztal6kel6leg fizetls kezd6 id6pontyAt az
igazgat6tanilcs hatilrozza meg td.gy, hogy az erre vonatkoz6 kozlem6ny megjelen6se 6.s az osztallk-
illetve osztal6kel6leg fizetls kezd6 napja kozott legal6bb 10 munkanapnak kell eltelrrie.

5.5 Osztal6kra illetve osztal6kel6lege az a ftszv6nyes jogosult, aki az igazgat6tandcs 6ltal
meghatdrozott 6s az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6sre vonatkoz6 kozlem6nyben meghirdetett
fordul6napon lefolytatott tulajdonosi megfeleltet6s alapjdn a r6szv6nykonyvben szerepel.

5.6 Amennyiben a T6rsas6g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre keri.ilnek, az
osztal6k v6gleges m6rt6k6t legk6s6bb a Budapesti Ert6kt6zsde Z6rtkdriien Mfk6d6
R6szv6nyt6rsas6g Szabilyzata a bevezet6si 6s forgalombantartilsi szabilyokr6l szerinti Ex-
kupon Nap el6tt k6t T6zsdenappal (amint az a "Szab6lyzat a bevezet6si 6s forgalombantart6si
szab6lyokr6l" cimti szab6lyzatban meghat6rozdsra keriilt) kell nyilvdnoss6gra hozni. Az Ex-kupon
Nap legkor6bban a kupon m6rt6k6t meg6llapit6 kozgyiil6st vagy igazgat6tandcsi iil6st kovet6
harmadik T6zsdenap lehet.

51 A Tarsas6g igazgat6tandcsa (illetve megb2ottja) a n6vre sz6l6 resnr6nyekkel rendelkez6
r6szv6nyesekr6l 6s r6szv6nyesi meghatalmazottakr6l rdszvdny-fajt6nk6nt r6szv6nykonyvet vezet,
amelyben nyilv6ntartja a r6szv6nyes, r6szv6nyesi meghatalmazott nev6t (c6gnev6t), lakcimdt
(sz6khely6t), a rlszv€nyes tulajdon6ban l6v6 r6szv6nyek sorozatdt, szdm6t, n6v6rt6k6t, a

r6szv6nyes tulajdoni h6nyaddt 6s a bejegyz6s id6pontj6t. Amennyiben a r6szv6nyes r6szv6nyesi
csoport (meghataroz6sdt l6sd a8.A pontlilbar) tagSa, rd:gy ar6szv6nykonyv tartaknazza a r6szv6nyesi
csoport tagjainak nev6t (c6gnev6t), lakcim6t (sz6khely6t), a r6,szv6nyesi csoport eltal osszesen
tulajdonban tartott r6szv6nyek sorozatilt, szdm{t, n6v6rt6k6t, a r6szv6nyesi csoport teljes tulajdoni
h6nyad6t 6s a r6szv6nyesi csoport bejegyz6s6nek id6pontj6t.
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5.8 Nem jegyezhet6 be a r1szv1nykonyvbe az, aki igy rendelkezett, valamint az, aki a
r6szv6ny6t tdrv6nynek vagy az alapszabillynak a r6szv6ny 6tnth6z6s6ra vonatkoz6 szabillyait s6rt6
m6don szerezte meg.

5.9 A n6vre sz6l6 rdszv6ny 6truhdz6sa a Tdrsas6ggal szemben csak akkor hat6lyos, 6s a
r6szv6nyes a T6rsasdggal szemben r6szv6nyesi jogait csak akkor gyakorolhatla,ha a r6szv6nyet

- tehat a res;zvfny megszerzljet - a reszv6nykonyvbe bejegyezt6k. Az igazgat6bndcs koteles a

r6szv6nykonyvb6l halad6ktalanul torolni (tordltetni) azt a r6szv1nyest, aki igy rendelkezett, illetve,
aki a r6szv6nyeket a jogszabillyokkal vagy az alapszabilllyal ellent6tes m6don szerezte. A tdrolt
adatoknak meg6llapithat6knak kell maradniuk. A r6szv6nyes a r6szv6nykdnyvbe betekinthet, 6s

annak rii vonatkoz6 r1sz6r6l az igazgat6tan6cst6l (illetve annak megbizottlilt6l) mdsolatot ig6nyelhet,
amelyet a r1szv1nykonyv vezet6je ot napon behil teljesiteni koteles. Harmadik szem6ly a

r6szv6nykonyvbe betekinthet.

5.10 A r6szv6nyes jogosult ak6zgyfillsen r6szt venni a Polg6ri Tdrv6nyk0nyvr6lsz6l6 2013.6vi
V. tdrv6ny 6s a jelen alapszabiiyban megszabott keretek kozott felvil6gositdst k6rni, valamint
6szrev6telt 6s inditv6nyt tenni, szavazatijoggal rendelkez6 r6szv6ny birtok6ban pedig szavazni.

5.114 k6zgyfl6s napirendj6re tfiz5tt tigyre vonatkoz6an az igazgat6tan6cs koteles minden
r6szv6nyesnek a kozgyfl6s napja el6tt legaldbb nyolc nappal benyrijtott ir6sbeli k6relm6re a

sztiks6ges felvil6gositdst - a napirendi pont t6rgyal6sa sor6n - a Kozgyiills napja el6tt 3
nappal megadni. Az igazgat6tan6cs csak akkor tagadhatja meg a felvil6gosit6st, ha
6ll6spontja szerint az ar6szv6nytdrsas6g tizleti titkdt s6rten6. Ebben az esetben is kotelez6 a
felvil6gosit6s megad6sa , ha arra a kozgyillls hatilrozata kotelezi az igazgat6tan6csot. Az iJrzleti
titkot nem tartalmaz6 felvil6gosit6s megaddsa nem korldtozhat6. A r6szv6nyes a T6rsas6g
iizleti konyveibe, illetve egy6b iizleti irataiba azonban nem tekinthet be.

5.12Azok a r6szv6nyesek, akik a szavazatok legaldbb egy sz6zal6k6val rendelkeznek, - az ok
megjelol6s6vel - irdsban k6rhetik az igazgat6tan6cst6l, hogy valamely k6rd6st t(rzzdn a
kdzgyiills napirendj6re. A r6szv6nyesek ezen jogukat a kozgyiil6s osszehiv6s6r6l sz6l6
hirdetm6ny megjelen6s6t6l szdmitott nyolc napon beliil gyakorolhatj6k. A szavazatok legal6bb
egy sz6zal6k6val rendelkez6 r6szv6nyesek ir6sban, a kozgyill6s osszehivAs|r6l sz6l6
hirdetrn6ny megjelen6s6t6l sz6mitott nyolc napon beliil, a napirendi pontokkal dsszefiigg6sben
hat6r o zatt javaslatot is el6terjeszthetnek.

6. Egyesriszv1nyfajtdkravonatkoz6egyedirendelkezdsek

6.1,

6,1.1 A r6szv6ny a n6v6rt6k6t6l fi.igg6 m6rt6k{i szavazatijogot testesit meg, kiv6ve, ha e tdrv6ny
vary a tdrv6ny alapj6n a r6szv6nyt6rsasdg alapszab6.lya a szavazatijogot a r6szv6nyek meghatdrozott
csoportj6ra kiz6rla vary korl6tozza. Azonos n6v6rt6kii r6szv6nyek azonos szavazati jogot
biztositanak.

6.1,.2 A tdrsasdg torzsr6szv6nyei a r6szv6ny n6v6rt6k6t6l fngg6 m6rt6k{i szavazati jogot testesitenek
meg. Ennek megfelel6en a tdrsasdg minden 250 Ft n6v6rt6kf tdrzsr1szv6nye:1 szavazatra jogosit.

6.1,.3 A tdrsas6g szavazatels6bbs6gi jogot biztosit6 r6szv6nyfajtdba tartoz6 r6szv6nyei a r1szvdny
n6v6rt6k6hez igazod6 szavazati jogot biztositjiik, ennek megfelel6en a t6rsas6g minden 250 Ft
n6v6rt6kii szavazatels6bbs6gi jogot (v6t6jogot) biztosit6 r1szvlnyfajtdba taftoz6 r6szv6nye: 7

szavazatra jogosit azzal a megk6t6ssel, hogy Kdzgy{illsi hatilrozat csak a szavazatels6bbs6get
biztosit6 r6szv6nyek egyszefii tiibbs6g6nek igenl6 szavazata mellett hozhat6 meg,

6.1,.4 A r6szv6nytdrsasilg 6ltal kibocsritott els6bbs6gi rdszv6nyekkel biztositott szavazatels6bbs6gi
jog (v6t6jogot) a kdzgyril6s hatdskdr6be tartoz6 valamennyi dcint6shozatalra vonatkozik.
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6.1.5 Az osztallkels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny a rdszvlnytdrsas{g kdzgyiil6s6n - az esetlegesen
jogszab6lyban illetve Alapszabdlyban meghatilrozoft kiv6telekkel - nem jogositja a mindenkori
tulajdono s 6 t szav azisr a.

6.2 R6szv6nyekhezkapcsol6d6osztal6k

6.2.1 A t6rsas6g osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit6 rflszvfinyfajtdba 6s r6szv6nyoszt6lyba tartoz6
r6szv6nyei a r6szv6ny tulajdonosdnak az egy6b r6szv6nyekt6l (tcirzsr6szv6ny 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6ny) elt6r6 m6rt6kf osztal6kra jogositj6k akk6nt, hogy amennyiben a
r6szv6nytdrsas6g IFRS-ek szerinti konszolid6lt ad6zott eredm6nye pozitl, ngy az

osztal6kels6bbs6gi r6szvdnyek osszess6g6re jut6 osztal6k m6rt6ke a

r6.szv6nyt6rsas6g konszoliddlt, IFRS-ek szerinti ad6zoft eredm6ny6nek 20%-a, azaz minden
egyes osztal6kels6bbs6gir6szv6ny a konszoliddlt ad6zott eredm6ny 0,'1.%-rajogosit. Ezen feliil
a kdzgyiills 6ltal 6vente meghatdrozott osztal6kalapb6l tovdbbi osztal6kra is jogosult az

osztal6kels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny mindenkori tulajdonosa a tdrzsr6szv6nyek 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6nyek ut6n jfu6 osztal6kkal egyenl6 ardnyban 6s m6don a jelen

Alapszabillybanmeghatilrozoltkorl6tozdsokkal.

6.2.2 Amennyiben valamelyik 6vben az osztal1kels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek utdn bdrmely
okb6l nem keriil sor az osztallk kifizet6s6re, a kdvetkez6 6vben m6s rdszvdnyfajtiba, illetve
r6szv6nyoszt6lybatartoz6 r6szv6nyekre ar6szv6nyt6rsas6g csak akkor fizethet osztal6kof ha
az osztal1kels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek ut6n j6r6 elmaradt osztal6k marad6ktalanul
kifizet6sre keri.ilt. Ilyen esetben aK6zgy{il6s vagy azlgazgat6tan6cs megdllapitja az adott 6vre
jAr6 osztal6kot, amely - ha tcibb 6ven 6t nem tort6nik kifizet6s - kumul6l6dik. Mindaddig,
amig a teljes igy felgyi.ilemlett osztal6kot a Tdrsas6g ki nem fizeti az osztal6kels6bbs6gi
r6szv6nyeseknek, m6s r6szv6nyekre nem fizethet ki osztal6kot.

7. Az alapt6ke felemelese es leszillit6sa

7.1 Az alapt6ke felemel6s6nek m6djai:

a) ij r6szv6nyek nyilv6nos vagy z6rtkdr( forgalomba hozatala
b) az alapt6k6n feli.ili vagyon terh6re tort6n6 alapt6ke-emel6s
c) dolgoz6i rlszvdny forgalomb a hozatal
d) 6tv6ltoztathat6 kotv6ny nyilvdnos vagy zirtkorlt forgalomba hozatala (felt6teles

alapt6ke-emel6s)

7.2 Az alaptlke-emel6s tipusai 6s m6djai egyidejfleg is elhat6rozhat6k 6s v6grehajthat6k.

7.3 LJl rlszvlnyek nyilv6nos forgalomba trozabrlAval tbrt6n6 alapt6ke-emel6sre kzar6lag p6nzbeli
hozz6jaruIils ellen6ben kertiLlhet sor.

7 .4 Az alapt6ke felemel6s6r6l az lgazgat6tandcs el6terjesztlse alapjdn a kozgyiilOs hatdroz. A
kozgyil6s hatArozatAra abban az esetben nincs sziiksdg, ha az alapt6ke felemel6se a k6zgyfil6s
hatlrozat6ba foglalt felhatalmaz6s alapj{nlgazgat6tarrdcsi jogkorben tort6nik.

7.5 A k6zgyijl6s hatdrozatAval felhatalmazhatja az lgazgat6tanicsot az alapt6ke
felemel6s6re. Az erre vonatkoz6 kdzgyilT1si hatdrozatban meg kell hatAtozni azt a legrnagasabb
osszeget (j6v6hagyott alapt6ke), amellyel azlgazgat6tandcs aTtusasdgalapt6kejdtfelemelheti A
kozffilsi felhatalmazris brirme$ tipusri 6s bdrmely m6don tort6n6 alapt6ke-emel6sre
vonatkozhat. A kdzgy{il6si felhatalmazds legfeljebb ot 6vre sz6ktat A felhatalmazilst tartalo;naz6

kozgytil6si ha tArozatot az Igazgat6tardcs 30 napon beli.iLl koteles a C6gk6zl6nyben kozz6tenni.

7.6 Az lgazgatotandcs saj6t hataskorben jogosult b6rmely tipusri, 6s bdrmely m6don tdrt6n6
alapt6ke-emel6sre.



7.7 Az lgazgatotanilcsi hataskorben tort6n6 alapt6ke-emel6s eset6ben az Alapszabaly
m6dositdsdra az lgazgat6tandcs k6teles 6s jogosult.

7.8 Tekintettel arra, hogy a T1rsas6g elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a kozgyiil6snek az alapt6ke felemel6s6re, vagy az alapt6ke felemel6s6re
vonatkoz6 hatdskdr id6leges 6tenged6s6re irdnyul6 hatdrozata 6rv6nyess6g6hez az b sziiks6ges,
hogy az egres r6szv6nysorozatok kozgyfil6sen jelenl6v6 r6szv6nyesei, az alapt6ke felemel6s6hez,
vagy az arra vonatkoz6 felhataknazAs rnegad6s1hoz, r6szv6nysorozatonk6nt legaldbb
e gy s zerii sz6tobbs6 ggel" ktilon ha6rozatukkal ts hozzdjfiruljanak.

7 .9 Az Igazgat6handcs az altala elrendelt alapt6ke-emel6st6l sz6l6 hatArozaht koteles a T6rsasdg
horilapj6n kozz6tenni. Az Igazgat6tan6cs 6ltal - felhatalmazils alapjln - elrendelt alapt6ke-emel6s
eset6n a hatilrozat 6rv6nyess6g6hez az is sztiksdges, hogy az egyes r6szv6nysorozatok r6szv6nyesei
hozzdj6ru.ljanak az alapt6ke felemel6s6hez. A hozz6j6rul6st megadottnak kell tekinteni,
amennyiben akdzz6t6.teIt6I sz6mitott 15 napon beli.il az egyes r6szv6nysorozatok r6szv6nyeseinek
tdbb mint 50%-a irdsban (posta riton a T6rsas6g sz6khely6re megkiildve) nem jelenti be az
Igazgat6tandcs r6sz6re, hogy az alapt6ke-emel6shez nem jdrul hozz6..

710 Amennyiben az alapt6ke felemel6s6re pdnzbeli hozz6j6ru76s ellen6ben keriil sor, a T6rsasdg
r6szv6nyeseit - els6 helyen a forgalomba hozott r6szv6nyekkel azonos r6szv6nysorozatba taftoz6
r6szv6nnyel rendelkez6 r6szv6nyeseke! majd az 6hr6ltoztathat6, 6s veliik egy sorban a jegyzlsi
jogot biztosit6 kotv6nyek tulajdonosait - ebben a sorrendben - jegyz6si els6bbs6g, illetve
zdrtkorii alapt6ke-emel6s eset6n a r6szv6nyek 6W6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog illeti meg, amely
az Alapszab6lyban 6rw6nyesen nem z6rhat6 K 6s nem korldtozhat6. Ezen koriilm6nyr6l az
Igazgat6s6gElndke igazoldst ad ki.

7.11. A Tdrsasdg Igazgat6hnAcsa a Tdrsas6g honlapj5n kdzz6teend6 hirdetrn6ny ritj6n, el6zetesen
kdteles tAj6koztatri a r6szvlnyeseket - ide6rtve az 6tv6ltoztathat6 6s a jegyzlsi jogot biztosit6
kotv6nyek tulajdonosait is - a jegyz6si els6bbs6gi jog, illetve a r6szvlnyek 6tv6tel6re
vonatkoz6 els6bbs6gi jog lehet6s6g6r6l, 6s gyakorldsdnak rn6dj6r6l, igy a r6szv6nyek
n6v6rt6k6r6l, illetve kibocs6tdsi 6rt6k6r6l, valarnint e jog 6rv6nyesit6s6re nyitva alf6, 75 napos
id6szakkezd6 6s z616 napj6r6l. A hirdetrn6nyben az Igazgat6tan6cs kdteles kozolni az alapt6ke-
emel6s nagysdgdt, a kibocsdtand6 ij r6szv6nyek sz6rndt, n6v6rt6k6t, sorozalAt, 6s a rlszv6nyekhez
f'626d6 jogokat 6s k6telezetts6geket tov6bbd a r6sz:r6nyek kibocs6tasi 6rt6k6t 6s az ellen6rt6k
megfizet6s6nek m6dj6! valamint felt6teleit.

7.12 A r6szv6nyes erre r6nyu76, 6s elektronikus lev6lben kdzolt k6r6se eset6n, a jegyzlsi
els6bbs6gi jog gyakorldsdnak felt6teleir6l az lgazgat6tan6cs elektronikus lev6lben is
taj1koztatast ad.

7.13 A torv6nyi jegyzlsi els6bbs6gi jogukkal az arra jogosultak a T6rsas6g
lgazgat6tandcs1hoz eljuttatott ir6sbeli nyilatkozatukban 6lhetnek, amely akkor tekintend6
szab6lyszerilnek, ha az, azlgazgat6tanlrcshoz a megadott L5 napos id6tartamon beliil be6rkezk,6s
megfelel a hirdetrn6nyben el6irt felt6teleknek.

7.1.4 A jogosult az irdsbeli nyilatkozat6ban arr6l nyilatkozik, hogy az rij r6szv6nyek
dtv6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog6val kiv6n-e 6lni, vagy nem; 6s amennyiben els6bbs6gi jogdval 6lni
kiv6n, az 6rtesit6sben megjelolt felt6telekkel h6ny r1snr1ny dtv6tel6re v6llal kotelezetts6get.

7.15 Amennyiben a jogosultak irdsbeli nyilatkozata aIapj6n, az 6tvenni vdllalt r6szv6nyek
szilrna meghaladja a tervezett alapt5ke-emel6s sor6n forgalomba hozand6 ij r6szv6nyek sz6rndt, az
ij r6szv6nyek aw6tel6re - r6szesed6si.ik ar6ny6ban - el6szor az els6bbs6gi jogukkal 6lrri kivdn6
r6szv6nyesek, majd az fiBraltoztathat6 6s a jegyz1sijogot biztosit6 koW6nyek tulajdonosai - ebben a

sonendben - jogosultak. Tort sz6m eset6n - tehdt ha az osszeg egy r6szv6ny n6v6rt6k6t nem teszi ki
- a r1szvdnyeket a tulajdoni ardnyok nagysdgdnak cs6kken6 sorrendj6ben, 6s a jogosultsdg
tdrv6nyi sorrendis6ge alapj6n kell elosztani.



7.16 Ha a jogosrtLt az els6bbs6gi jogra vonatkoz6 nyilatkozat6t elmulasztja megtenni, vagy
azt nem a megadott hatSrid6n beli.il nyfjtja be, azlgazgat6hnAcs rlgy tekinti, hogy els6bbs6gi jogdval
nemkivdn6lrri.

7.77 Amennyibert az alapt6ke felemel6se rij rdszv6nyek z6rtkorf forgalomba hozataT5val
tort6nik, 6s egyik erre jogosult sem 6l torv6nyi els6bbs6gi jog6val, vary a be6rkezett irasbeli
nyilatkozatok alapj6n az dtvenni v6llalt r6szv6nyek mennyis6ge nem 6ri el az alapt6ke-emel6s
tervezett m6rt6k6t a kozgytlfls illetve az igazgat6tandcs jogosult (AIapszab6ly 7.5 eset6ben)
kijelolni azokat a szem6lyeket, akiket az iltaluk tett v6teli szdnd6knyilatkozaitk alap16n,

tulajdoni r6szesed6siik ardny6ban feljogosit az ij r€szv 6nyek 6tv6tel6re.

7 .18 Az els6bbs6gr jog gyakorlas6nak kiz 6r6s6ra - az alapt6ke felemel6s6t tdrgyal6 napirendi pont
keret€ben, 6s az alapt6ke felemel6s6r6l rendelkez6 kozgyfrIlsi habrozat meghozatal6t
megel6z6en - csak az Igazgatobandcs irSsbeli el6terjesztese alapjdn, min6sitett sz6tobbs6ggel
meghozott kozgyftl1si hatirozat alapjdn van helye. Ebben az esetben az lgazgabhan6csnak az

el6erjesztesben be kell mutatria a jegyzlsi els6bbs6gi jogkzArasara iranyul6 indift6ny iizleti indokait,
vaLamint a r6szv6nyek tervezett kibocsdtdsi 6rt6k6t. Az Igazgat6tanAcs a kdzgy(l6s
hatirozatdt a C6gbir6sdgnakmegkiildi,6s egyidejiileg gondoskodkahahrozattarbalmanak megfelel6
kozlem6nynek a Tarsasdg honlapjdn tort6n6 kozz6t6tel&61.

7.19 Az alapt6kelesz6lli6s6nak akdzgylSTflshatArozata alapjdn van helye.

7.20 A Polgdri Tcirv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torvdnyben meghatirozott esetekben az
alapt6ke leszlllitilsa kotelez6.

7 .27 Amennyib en az alapt6ke lesz6llitdsa a Polgdri Torv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny
rendelkez6se alapj6n k6telez6, az alapt6ke - t6keleszlllitdsi eljdr6s eredm6nyes
lefolytatds6t6l fngg6 - felt6teles leszillhtAsdr6l a T6rsasdg k6relm6re a C6gbir6sdghat6roz. A
k6relemr6l a C6gbir6s6g 15 napon beliil hataroz. A k6relemnek helyt ad6 v6gz6s ellen
fellebbez6snek nincs helve.

7.22 Tekintettel arra, hogy a Tdrsasdg elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, akozgyiil6snek az alapt6keleszSllit6sdra irdnyul6 hatdrozata 6rv6nyess6gdhez azis
szi.iks6ges, hogy az alapt6ke lesz6llitAsa 5ItaI 6rintett r6szv6nysorozatok kozgyril6sen jelenl6v6

r6szv6nyeseL ahahrozaijavaslatot elfogad6 szavazatok legalibb h6romnegyedes tobbs6g6vel
az alapt6ke leszallihs6hoz r1snr6nysorozatonk6nt kiiLlon hatarozatukkal is hoz-zdjLiruljanak Ennek
sor5n a r6szv6nyhez tiiz6d6 szavazatl jog esetleges korl6toz6s6ra vagy kiz6r6sfua vonatkoz6
rendelkez6sek - a sajdt rdszvlny alapj6n gyakorolhat6 szavazat:. jog kiv6tel6vel - nem
alkalmazhat6k.

7.23 Az alapt6ke lesz6llit6s6nak clgbejegyz6s5t kdvet6 15 napon beli.il az
Igazgat6tandcs 6rtesiti a k6zponti 6rtdkt6rat 6s a r6szv6nyes 6rt1kpapirszirnla-vezet6j1t a
r6szv6nyes r6szv6nytulaj dondban be 6l1t v altoz6sr 61.

7.24 A r6szv6nyesnek az alapt6ke terh6re kifizet6st teljesiteni vagy a r6szv6ny6re
vonatkoz6 hdtral6kos befizet6st elengedni csak az alapt6ke-leszlllitils c6gb$egyz6se utSn
lehet.

7.25 Azlgazgat6tandcs a jogszabillyban meghatArozolt esetekben k6zbens6 m6rleg elfogad6s6ra
jogosult.

8. K6zgyfll6s

8.1 AkozgyfiIls a T6rsas6glegf6bb szerve, amely a r6szv6nyesek 6sszess6g6b6l6ll.
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8.2 A kozgyiiles osszehiv6sa az igazgat6tarrilcs feladata. A kdzgyiil1st az igazgat6tan6cs sztiks6g
szerint, de 6vente legalilbb eryszer (6ves rendes kozgyfl6s) hivja ossze. A Tdrsas6g 6ves rendes
ktrzgyiil6s6t olyan id6pontban kell osszehivni, hogy a T6rsas6g 6ves besz6mol6ja t6rv6nyes
hat6rid6ben elfogadhat6 legyen.

8.3 Amennyiben a Tarsasilg r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zs d6re bevezet6sre kertilnek, a

kdzgyiil6sre az igazgat6tan6cs kdteles a Budapesti Ert6kt6zsde Ziirtkoriien Mfikdd6
R6szv6nyt6rsas6g k6pvisel6j6t me ghivni.

8.4 Amennyiben a Tusas6g r6szv6nyei szabillyozoft piacra bevezetEsre kertilnek, a Tdrsasdg
honlapj6n 6vente, az 6ves rendes k6zgyiil6s osszehiv6s6val egyidejtileg kdzz6teszi az
igazgat6tan6cs tagjainak nev6t, valamint a tagoknak e min6s6giikben nydjtott valamennyi p6nzbeli 6s

nem p6nzbeli juttatdsokat tagonk6nt 6s a juttatds jogcime szerint r1szletezve. A T6rsas6g
biztositla az adatoknak a honlapj6n val6 folyamatos el6r6s6t.

8.5 A kozgyiills kiz6r6lagos hat6skdr6be tartozik:

E d6nt6s az alapszablly meg6llapit6s6r6l 6s m6dositds6r6l (u" alapszabily szerinti
kiv6telekkel);

b) d6nt6s a T6rsasdg mtikod6si form6j6nak megv6ltoztatds6r6l;
c) a Tdrsasdg |talakulilsAnak 6s jogut6d n6lkiili megsziin6s6nek elhat6rozdsa;
d) azigazgat6tan6cs tagjainak, tov6bb6 a konyvvizsgdl6nak a megv6laszt6sa, visszahiv6sa 6s

dij az 6suk me g6llapit6s a;

E a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 j6v6hagy6sa, ide6rWe az ad6zoft eredm6ny
felhaszndl6s6ra vonatkoz6 dOnt6st is;

0 ddnt6s oszta16kel6leg fizet6s6r6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);
g) dont6s a nyomdai riton el66llitott r6,szv6ny dematerializ6lt r6szv6nny6 tort6n6

dialakit6shr6l;
h) az egyes r6szv6ny-sorozatokhoz fi1z6d6 jogok megv6ltozlat6sa, illetve az egyes r6szv6ny-

fajt6k, osztdlyok 6talakitdsa (amennyiben tobb r6szv6ny-sorozat, fajta 6s/vagy osztilly
keriil kibocs6t6sra);

t) dont6s - ha a Polg6ri Tdrv6nykcinyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tcirv6ny mdsk6nt nem rendelkezik -
az itviitoztathat6 vagy jegyz1si jogot biztosit6 kotv6ny kibocs6tds6r6l;

j) dont6s az alapt6ke felemel6s6r6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);
k) dont6s - ha a Polgdri T<irv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny m6sk6nt nem

rendelkezik - az alapt6ke lesz6llit6s6r6l; dont6s a jegyzlsi els6bbs6gi jog
korl(ftoz6s6r6l, illetve kizdr6s6r6l (az alapszab6ly szerinti kiv6telekkel);

I) nem kotelez6 d<lnt6s a vezet6 tiszts6gvisel6k, valamint vezet6 6lldsri munkav6llal6k
hosszri t6vru dijazds6nak 6s osztonzdsi rendszer6nek ir6nyelveir6l, keret6r6l;

m) az audit bizottsdg tagjainak megvdlasztdsa;
n) aTilrsasilg r6szv6nyeinek Budapesti Ert6kt6zsd6re tort6n6 bevezet6s6t kovet6en a szdmviteli

tdrv6ny szerinti besz6mol6val egyiitt el6terjesztett felel6s tarsas6gir6nyitasi jelent6s 6ves
rendes kozgyiil6sen tort6n6 elfogad6sa,

o) dOntes minden olyan k6rd6sberu amita mindenkori jogszab6lyok vary azalapszab6ly akozgyiTl6s
kiz6r6lagos hatdskor6be utalnak.

8.6 A k6zgyiil6s hatilrozatait a Polg6ri Tiirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tiirv6nyben, a jelen
alapszabillyban 6s - amennyiben a Tflrsasdg
r6szv6nyei a Budapesti frt6kt6zsd6re bevezet6sre kertilnek - a Budapesti Ert6kt6zsde
Z6rtkiliien Miikdd6 R6szv6nyt6rsas6g Szabllyzata a bevezet6si 6s forgalombantart6si
szab6lyokr6l cimii szab6lyzatdban meghattnozott tobbs6ggel hozza, azzal, hogy - a jelen
alapszabd.ly elt6r6 rendelkez6se hidny6ban - az igazgat6tandcsi tagok megv6lasztilsa,
visszahiv6sa 6s dijazAsuk megdllapit6sa eset6n ahatdrozat elfogaddsdhoz a leadott szavazatok
tdbb mint hdromnegyedes tobbs6ge sztiks6ges. Szavazategyenl6s6g eset6n a javaslat
elutasitothrak tekintend6. A Polg6ri Tdrv6nyktinyvr6l sz6l6 2013.6vi V. tcirv6ny 3.1175-6va1
osszhangban a T6rsas6gk6zgyiil6se koteles az 6ves rendes kdzgytil6s napirendj6re tiizni



8.7

l0

az igazgat6tan6csi tagok el6z6 iizleti 6vben v1gzett munk6jdnak 6rt6kel6s6t 6s koteles
hatfuozti a r6sziikre megadhat6 felmentv6ny tArgydban. A felmentv6ny megadilsdval a
kdzgylil1s igazolja, hogy az igazgat6tan6cs tagjai az 6rt6kelt id6szakban munkdjukat a
T6rsas6g 6rdekeinek els6dlegess6g6t szem el6tt tartva v6gezt6k.

Szavazati jogukat a r6szv6nyesek a kozgytil6sen szem6lyesen vagy meghatalmazottjuk dtjen
gyakorolhatjdk. Nem lehet meghatalmazott az igazgat6tanilcs tagSa, a c6gvezet6, a

konywizsgdl6 valamint a T6rsas6g vezet6 6ll6sf munkav6llal6i, kiv6ve, ha e szem6lyek
(kiv6ve a konyvvizsg6l6) meghatalmazottk6nt minden egyes hatilrozati javaslatra
egy6rtelmii, a meghatalmaz6 r6szv6nyes 6ltal adott ir6sbeli szavazilsi utasit6ssal
rendelkeznek. A meghataknazdst kdzokiratbavagy teljes bizonyit6 ercjil mag6nokiratba
kell foglalni.

A k6zgytil6s azigazgat6tan6cs dont6se alapj6n a Tdrsas6g sz6khely6re vagy att6l elt6r6 helyre is
osszehivhat6.

8.9 A kdzgyiil6st, annak kezd6napj6t (logszab6ly elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban) legal6bb harminc
nappal megel6z6en, aTdrsasilg honlapj6n, illetve a 13.1. pontban meghatdrozott kozz6t6teli
helyeken (a tovdbbiakban egyiitt k6zz6t6teh hetyek) kitzz1telt hirdetrn6ny rltj6n kelldsszehivni.
A kozz6t6teli helyeken tort6n6 kdzz6t6tel mellett azokat a rflszv6nyeseket akik ezt klv6njdtk,
elektronikus riton is 6rtesiteni kell. A hirdetm6ny 6s a r6szv6nyes r6sz6re elektronikus riton
kiildott 6rtesit6s kozotti elt6r6s eset6n a hirdetm6nyben foglaltak az ir6nyad6k.

8.10 Ha a T6rsas6g rlszvdnyeire tett nyilvdnos v6teli aj6nlattal kapcsolatos r6szv6nyesi 6ll6sfoglal6s
miatt vagy az eredm6nyes nyilvdnos v6teli aj6nlatt6teli eljArilst kovet6en a befolydsszerz6
kezdem6nyez6s6re rendkiviili k6zgyfil6s osszehiv6s6ra kertil sor, a kozgyiil6st annak
kezd6napjit legal6bb tizenot nappal megel6z6en, a fenti bekezd6sben meghatdrozott m6don
kell osszehivni. Ebben az esetben a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos
el6terjeszt6sek osszefoglal6ja 6s a hat6rozalt javaslatok k6zz6t6tel6re vonatkoz6 hat6rid6
tizenot nap.

8.11 Ak6zgyftl6st 6sszehiv6 hirdetm6nynek tartalmaznia kell:

a) a T6rsas6g c6gnev6t 6s sz6khely6t;
b) a kozgyiil6s id6pontj6t 6s hely6t;
c) a k6zgyiil6s megtartds6nak m6dj6t;
d) a kozgylil6s napirendj6t;
e) a szavazatijog gyakorl6sdhoz az alapszabillyban el6irt feltdteleke!
0 ak6zgyiil6shatilrozatklptelens6ge eset6re a megism6telt kozgy{il6s hely6t 6s idej6t;
g) a 8.13 pont szerinti id6pontot valamint arra vonatkoz6 tilj1koztatdst;
h) a felvil6gosit6s k6r6s6re (Polg6ri Ttirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny 3.2575 6s 3.258$)

6s a kdzgytil6s napirendj6nek kieg6szit6s6re (Polgdri Tdrv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
tdrv6ny 3.2595 ) vonatkoz6 jog gyakorl6sdhoz az alapszab6lyban el6irt felt6teleket;

i) u kozgyillls napirendj6n szerepl6 el6terjeszt6sek 6s hatdrozati javaslatok el6r6s6nek
id6pontj6ra, hely6re 6s m6dj6ra (ide6rtve a Tilrsaslg honalj6nak cim6t is) vonatkoz6
tilj1koztat6st;

j) a arra vonatkoz6 inform6ci6kat, hogy a r6szv6nyes milyen hat6rid6n beliil6s milyen m6don
jelezheti azon szdnd6k6t, hogy formanyomtatv6nyon kivdn k6pviseleti meghatalmaz6st
adni a kozgyfl6sre.

812 A T6rsas6g a sz6mviteli torv6ny szerinti besz6mol6 tervezet6nek 6s az igazgat6tan6cs
jelent6s6nek l6nyeges adatait, az 6sszehiv6s id6pontj6ban megl6v6 rflsm1nyek 6s szavazati jogok
sz6m6ra vonatkoz6 osszesit6s6ket (ide6rtve az eryes rAszv6nyosztdlyokra vonatkoz6 6sszesit6seket),
valamint a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos el6terjeszt6sek dsszefoglal6jlt 6s a

hat6rozati javaslatokat a T6rsas6g hirdetm6nyeinek kdzz6t6tel&e vonatkoz6 alapszabillyi
rendelkez6sek szerint a kozgyfllst legal6bb huszonegy nappal megel6z6en nyilvdnoss6gra hozza.

8.8



lt

Amennyiben a r6szv6nyesek 6ltek a Polg6ri Ttirv6nykonyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny 3.259 S,

valamint a 3.259S-ban foglalt jogaikkal €s ez a kozgyill{s napirendj6nek m6dositdsdval jdr, akkor a

kiegdszitett napirend, illetve a rlszv€nyesek 6ltal el6terjesztett hatdrozati javaslatok kozz6t6tel6nek
m6dj6ra e rendelkez6s megfelel6en irdnyad6.

8.13 A k6zgyiillsen a r6szv6nyesi jogok gyakorl6sdra az a szem6ly jogosult, akinek nev6t -
lezirils6nak id6pontj6ban - a r6szv6nykonyv tartalmazza. A r6szv6nykonyv lezdrilsa nem
korldftozza a rlszvlnykonyvbe bejegyzett szem6ly jogdt r€szv6nyeinek a r1szv6nyklnyv lez6r6s6t
kovet6 iltn:hilzAsilban. A r6szv6nynek a kozgyiills kezd6 napj6t megel6z6 iltruhilzilsa nem z6rja ki a

r6szv6nykonyvbe bejegyzeft szem6lynek azt a jogdt, hogy a kozgyiil6sen r1szt vegyen 6s az 6t mint
r6szv6nyest megillet6 jogokat gyakorolja. A 16szv6nyesi jogok gyakorolhat6sdg6nak
megdllapit6sdra tulajdonosi megfeleltet6s nl6n keriil sor, ez6rt a r6szv6nyesi jogok
gyakorlds6hoz nincs sziiks6g tulajdonosi igazol6sra. A tulajdonosi megfeleltet6s id6pontja
fiogszabilly elt6r6 rendelkez6se hi6ny6ban) aKozgy(il6s napj6t megel6z6 5. munkanap.

8.14 A Tdrsas6gn6l a r6szv1nyesek kdzgyill1s tartdsa n6lkiil nem hozhatnak hatdrozatot.

8.15 A k1zgyfil6s hat6rozatk6pes, ha azon a szavaz6sra jogosit6 r6szv6nyek 6ltal
megtestesitett szavazatok ttibb mint 25%-At k6pvisel6 r6szv6nyes jelen van. A hatdrozatk6ptelens6g
miatt osszehivott m6sodik kitzgyiills az eredeti napirenden szerepl6 i.igyekben a megjelentek
sz6m6r a tekintet n6lkiil hat6rozatk6pes.

8.1,6 A hatdrozatk6ptelens6g miatt megismEtelt kozgy{1l6st az eredeti kozgyiil1si
meghiv6ban megjeldlt id6pontra, az ott meghat6rozott felt6telekkel kell dsszehivni. A m6sodik
kozgyfl6st szabllyszer(en dsszehivottnak kell tekinteni, ha a kozgyfillsi meghiv6 az
Alap s z ab 6lyb a n m e gh atdr o zo ft ta rta I mi ele m e ket tar talma z z a.

8.17 A nem hat6rozatklpes 6s v6ltozatlan napirenddel osszehivott megism6telt kozgyfil6s
eset6n legal6bb tiz napnak kell eltelnie a megism6telt kozgyfl6s osszehivdsa 6s a megism6telt kozgyiil6s
id6pontja kozott.

8.18 Ha a kdzgytil6s cisszehivds6ra nem szab6lyszeriien keriilt sor, hat6rozathozataha csak
valamennyi szavaz6sra jogosult r6szv6nyes jelenl6t6ben akkor keriilhet sor, ha a r6szv6nyesek a
kozgy:flls megtart6sa ellen nem tiltakoztak. A r6szv6nyesek a nem szabllyszeriien
osszehivott, illetve megtartott kozgyiil6sen elfogadott hat6rozatot - legk6s6bb a k0zgytil6s
napjdt6l sz6mitott harminc napon beliil - egyhangri hat6rozattal 6rv6nyesnek ismerhetik el.

8.19 Ha a kozgyiil6s valamely hatilrozat6nak 6rv6nyess6g€hez jogszab6ly alapjdn az egyes
r6,szvlnyfajta, r6szv6nyosztiiy r6szv6nyeseinek ktildn hozz6j6rul6sa is sziiks6ges, a

hozzd\6rul6s megadds6r6l a r6szv{nyfajta, r6szv6nyoszt6ly jelenl6v6 r6szvflnyesei a kdzgyill1s
hatdrozatdnak meghozatala el6tt, r1sztt1nyfajt6nk6nt, r1szvdnyosztdlyonk6nt kiildn-ktilon, az adott
r6szv6nyfajt6ba, r6szv1nyosztalyba tartoz6 r6szv6nyeik 6ltal megtestesitett szavazatok egyszerii
tobbs6g6vel hat6roznak.

8.20 Egy r6szv6nyes vagy r6szv6nyesi csoport (amint az alibb meghat6roz6sra kertil) sem
gyakorolhatla az dsszes szavaz6 r6szv6ny 6ltal megtestesitett szavazatok tobb mint 1.0%-6t.

8.21, R6szv6nyesi csoport valamely r6szv6nyes 6s a kovetkezf szern1lyek b6rmelyike
egyiittesen: a) bArmely a rlsnt€nyest kozvetve vagy kozvetleniiLl lrlarr1urt6 szem6ly vagy szern1lyek, a

r6szvenyes 6ltal kozvetlentil vagy konetve ir6nyitott szem6ly vagy szem6lyek, vagy az el6z6ekben
meghat6rozott szem6ly vagy szern6lyek (ide6rtve a r6szv6nyest is) 6ltal egyediil vagy kozosen iranltott
szem6ly vary szem6lyek, ahol az fuanyiUis fogalm6ra a tisztess6gtelen piaci magatart6s 6s

versenykorl1ftozils tilalm6r6l sz6l6 1996. 6vi LVII. torv6ny 23. S-nak rendelkez6sei irdnyad6k; b)
bdrmely r6szv6nyes 6s a vele a Polg6ri Tdrv6nykonyw6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny 8.7.1,; 6.51,4 6s 8.2

$-ai szerinti viszonyban 6116 szem6ly vagy szem1lyek; c) b6rmely r6szv6nyes 6s a vele a t6kepiacr6l
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bekezd6s6nek27.vagy 100. pontjaszerintiviszonyban 6116szem6ly vagyszem6lyek.

8.22 Amennyiben egy r6szv6nyesi csoport a szavazati jogok tobb mint 10%-val
rendelkezik, a r6.szv6nyesi csoport osszes szavazatt joga l)o/o-ra csokkentend6 oly m6don, hogy a
r6szv6nyesi csoport dltal utolj6ra szerzett r6szv6nyekhez (vagy azok 6rintett h6nyaddhoz)
kapcsol6d6 szavazatr jogokat figyelmen kiviil kell hagyni.

8.23 Minden r6szv6nyes koteles az igazgat6tan6csot tiljlkoztatni a r6szv6nyesi csoport
osszet6tel6r6l6s arr6l hogy 6 maga es a vele egy reszvdnyesi csoporthoz tartoz6 szem6ly vagy szem6lyek
tulajdonban tartj6k-e a Tdrsas6g r6szv6nyeinek 10%-6t. Azon r6szv6nyek vonatkozdsdban,
amelyek megszerz6s6vel a szavazati jogok 10%-nak meghaladdsa megtort6n! a r6szv6nyes,
illetve a r6szv6nyesi csoport tagSai a T6rsas6g r6szv6nyk0nyv6be oly m6don jegyezhet6k be, hogy azok
alapjan - 10.7o feletti - szavazatijog nem gyakorolhat6. A r6szv6nyesi csoport osszet6tele bejelent6s6nek
elmulaszt6savagy hi6nyos teljesit6se eset6n a r6szv6nyes illetve a r6szv6nyesi csoport tagSai szavazatt
jogukat bejelent6si kotelezeths6giik teljesit6s6ig nem gyakorolhatj6k.

8.24 A kdzgyill6sen a szavazAs szimlt6glpes (g6pi) riton vagy a szavazatok manudlis
osszesz6ml 6l6s6v al is tort6nhet.

8.25 A k6zgyill6st az igazgat6tan6cs 6ltal kijelolt szem6ly vezeti (levezet6 elniik). A levezet6
elnok szem6ly6r6l a kozgyiil1snek nem kell hatdrozatot hoznia. A levezet6 elnok hatdrozza
rr.eg az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos vita kereteit, ennek sordn jogosult a
hozzdsz6l6sok sorrendj6t meg6llapitani, a sz6t megadni 6s - amennyiben a r6szv6nyes ism6telt
felsz6litilsra sem szakitja meg a napirendi ponttal kapcsolatban nem A116 hozz6sz6l6s6t -
megvonni, a r6szv6nyes dltal tett hat6rozati javaslatot annak tartalmdt nem 6rintve pontositani,
illetve a hatlrozati javaslatokr6l szavaz6st elrendelni 6s a hozott hatdrozatot kihirdetni.
Amennyiben a T6rsasdg r1szv1nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6re bevezet6sre keri.ilnek, a
Budapesti Ert6kt6zsde Zdrtkoriien Mfkdd6 R6szv6nyt6rsas6g k6pvisel6j6nek - amennyiben a
k6pvisel6 sz6t k6r - a levezet6 elnok koteles a sz6t megadni.

8.26 Ha valamely hatArozat kiilon nem rendelkezik a hat6lybal6p6s6nek id6pontj6r6l, :iugy
az a levezet6 elnok 6ltali kihirdet6s6vel l6p hatdlyba.

8.27 A k6zgyll6sr6l a Polgdri Ttirv6nyktinyvr6l sz6l6 20L3. 6vi V. torv6nyben meghat6rozott
tartalommal jegyz6konyvet kell k6sziteni, amelyet a levezet6 elndk 6s az 6ltala kijeldlt
jegyz6konywez.et6 tr al6, illetve egy ak6zgyfl6s dltal erre megvdlasztott r6szv6nyes hitelesit.

8.28 A kozgytil6sen leadott szavazatokat a kitzgyiilils 6ltal megvdlasztott hdromtagri
szavazabz6rnl6l6 bizottsirg osszesiti. A szavazatszdmlill6 bizotts6.g megvdlasztdsa sordn a
szavazatsz6ml6l6 bizottsdgfeladatait a levezet6 elnok ldtja el.

8.29 Akdzffils egy alkalommal legfeljebb harminc napra a leadott szavazatok egyszer(t tobbs6g6vel
donthet a kdzgyill6s felfiiggeszt6s6r6l.

9, Kdnywizsg6l6

9.1. A kozgyfl6s a konyvvizsgllati feladatok ell6t6s6ra bejegyzett konyvvizsg6l6t v6laszt. A
ko nyvvizs g 616 :drjr av 6laszthat6.

9.2 A Tlrsasdg konyvvizsgill6ja a 2017-es iizleti 6v lez|rilsdig (2018. m6jus 31-ig) UNIKONTO
Sziimvitelkutat6si Kft. (sz6khely: 1092 Budapest F6vdm t6r 8. III/317.; cdgSegyz6kszdm: 01-09-
0731,67 ; ad6sz{ma 10491252-2-43; kamarai regisztr6ci6 s sz.: 001724)

9.3 A konywizsgAlatlrt szem6ly6ben felel6s: dr. Adorjdn Csaba (cime: 2083 Solym6r, Arok u.2L/8.,
kamarai tags|gigazolvdny sz6ma: 001089, anfa sziilet6si neve; Kiss Erzs6bet)
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94 A konywizsgAl6 feladata,hory gondoskodjon a szdmviteli torv6nyben meghatdrozott konyvvizsgdlat
elv1gz6s1r6l,6s ennek sordn mindenekel6tt annak meg6llapit6s6r6l, hogy a Tdrsasdg szdmviteli
torv6ny szerinti beszdmol6ja megfelel-e a jogszab6lyoknak, tovdbb6 megbizhat6 6s val6s k6pet
ad-e a Tdrsasdg vagyoni 6s pdnztigyi helyzet6r6l, miikod6s6nek eredm6ny6r6l.

A kdnyvvizsgii6 a Tiirsas6g kozgyill1s1n koteles r6szt venni. A szdmviteli forv6ny szerinti
besz6mol6r6l a konywizsgdl6i v6lem6ny ismerbet6se n6lkiiLl 6rv6nyes dont6st a kozgy(I6s nem
hozhat

A kdnyvvizsg6l6 feladatdnak teljesit6se 6rdek6ben a T6rsas6g kOnyveibe betekinthet, az
Igazgat6tandcst6l 6s a T6rsasdg munkavdllal6it6l felvildgositdst k6rhet, a Tdnsas1g
bankszdml6it, iigyf6lsz6ml6it, kdnyvvezet6s6t, szerz6d6,seit megvizsgdlhatja.

Azlgazgatohnacs kezdem6nyezheti a konywizsgal6nak a tandcs iil6s6nval6 meghallgat6s6t 6s a
k6nyvvizsg6l6 is k6rheti, hogy az iltala javasolt iigyet az Igazgat6tan6cs Eizze
napirendj6re tovdbbd azt is, hogy az lgazgat6tan6cs til6s6n tandcskozilsi joggal r6szt
vehessen.

9.8 Ha a konywizsg5l6 megSllapitja, illetve egy6bk6nt tudomdst szerez arr6f hogy a gazdasdgi
tdrsasdg vagyon6nak jelent6s m6rt6kti cs6kken6se v6lrhat6, illetve olyan t6nyt 6szlel,
amely a vezet6 tiszts6gvisel6k torv6nyben meghatdrozott felel6ss6g6t vonja maga utdn,
koteles a kdzgyfil1s dsszehivdsdt k6rni.. Ha a Tdrsasdgkdzgyiil1s6t nem hi..J,ek ossze, vagy a
legf6bb szew ajogszabalyok 6ltal megkivdnt ddnt6seket nem hozza meg, a kdnyvvizsg6l6
koteles err6l a t6rv6nyess6gifeliigyeletetelldt6 c6gbir6sdgot6rtesiteni.

9.9 A konywizsgdl6 az ilyen tiszts6get betolt6 szem6lyekt6l6ltal6ban elv6rhat6 gondoss6ggal
koteles elj6rni. Kotelezetts6gei megszeg6s66rt a T6rsasdgnak okozott k6r6rt a polg6ri jog
6ltal6nos szablly ai szerint felel.

9.10,4 konyvvizsg616 a r6,szv6nyt6rsasdg iizleti i.igyeir6l szerzett 6rtesiil6seit iizleti titokk6nt
koteles meg6rizni.

9.11A kdnyvvizsg6l6 felel6ss6g6re a konyvvizsgdl6ra vonatkoz6 jogszabllyokban, illetve a

Polg6ri Torv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6nyben meghat6rozott felel6ss6gi szabdlyok
azirdnyad6k.

1-0. Igazgat6tandcs

10.1 A Polgdri T6rv6nykdnyvr6l sz6l6 2073. 6vi V. tdrv6ny felhatalmaziisa 6s jelen Alapszablly
rendelkez6se alapjiin az Igazgat6s6g 6s felngyel6bizotts6g helyett egys6ges irdnyit6si rendszert
megval6sit6 igazgat6taniics mtikcjdik, amely alapjdn az igazgat6tan6cs liitja el az Igazgat6s6g 6s a
feliigyel6bizottsdg tcirv6nyben meghatilr ozott feladatait

1.0.2 Azlgazgat6tan6cs tagSai ijrav1laszthat6ak 6s visszahivhat6ak. Az igazgat6tandcs tagjai kozi.il
a Kozgyillls a visszahivds jogdt azonban 6vente csak egy lgazgat6tandcsi tag vonatkoziisdban
gyakorolhatja.

L0.3 Igazgat6tan6cs az elncik6t 6s alelnokdt maga v6lasztla tagjai koziil. Az igazgat6tandcs
Kdzgy iil6s iiltal me gv6lasztott ta gj ai:

N6v: Korcsok Csaba
Anyja szi.ilet6si neve: Kicsiny fulianna
Sziilet6si hely 6s id6 : Salg6ta r'16n, 197 6.02.07
Lakcim: 3525, Miskolc, Laborfalvi R6za ft 2.F / 5.

Megv6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2017. ilprilis 19.

9.5

9.6

9.7
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Megvdlasztdsiinak tartama (lejdrta): hatiirozatlan

N6v: Szab6 Zoltdn Sdndor
Anyja sziilet6si neve: Schwar cz M6rta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger,1975.04.17.
Lakik: 3324Fels6t6rkdny, Ttilgy u. 1.

Megv|lasztils6nak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Me gv dlasztils6nak tartama (lej 6rta) : hatdrozatlan

N6v: Csongrddi Ren6ta
Anla sztilet6si neve: Dobsa Mdria
Szi.ilet6si hely 6s id6 :Budape st, 197 8.0 6.20.
Lakik: 1 063 Budapest, Szinyei Merse P 6l u. 25. III / 3.

Megv6laszt6s6nak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Megv6laszt6siinak tartama (lej6rta) : hatirozatlan

N6v: Csongr6di Krisztina
Anla sziilet6si neve: Dobsa M6ria
Sztilet6si hely 6s id6: Budapestl977.05.04
Lakik: 1063 Budapest Szinyei Merse u.25.III/3
Me gv iilasztiisdnak kezd6 id6pontja : 2017 . ilprilis 19.
Megvrilasztiisiinak tartama (lejdrta): hatdrozatlan

N6v: Szab6 Ldszl6
Anyja szi.ilet6si neve: Schwarcz Mdrta
Sziilet6si hely 6s id6: Heves 1973.04.30.
Lakik: 1.067 Budapest, Edtvcis utca 31. V. em. 2.

Megvii laszt6s6nak kezd6 id6pontj a : 2017 . |pfilis 19 .

Megvdlaszt6sdnak tartama (lej6rta): hat6rozatlan

10.4 Az igazgat6tan6cs tigyrendj6t maga hatdrozza meg 6s az igazgat6tan6csi tagok tobb mint
fel6nek igen szavazatdval fogadja el.

10.5 Az igazgat6taniics tagjai ttibbs6g6nek - a Polg6ri Torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
tdrv6nybe foglalt kiv6tellel - fiiggetlen szem6lynek kell lennie, az alapszabdly enn6l magasabb ardnyt
is megdllapithat. Fi.iggetlennek min6siil az igazgat6tan6cs taga, ha r6szvdnytilrsasdggal az
igazgat6tan6csi tags6g6n kivi.il m6s jogviszonyban nem 6ll.

't0.6 Nem min6siil fiiggetlennek azigazgat6tan6cs tagja kiiliincisen akkor, ha a) a r6szv6nyt6rsas6g
munkav6llal6ja vagy volt munkavilllal6ja, e jogviszonydnak megsziin6s6t6l szimitott cit 6vig; b) a

r6szv6nyt6rsas6g vagy vezet6 tiszts6gvisel6i sz6m6ra 6s javira ellen6rt6k fej6ben szak&t6i vagy mds
megbizdsi jogviszonyban tev6kenys6get folytat; c) a r6szv6nyt6rsas6g olyan r6szv6nyese, aki kcizvetve
vagy kozvetleniil a leadhat6 szavazatok legaldbb harminc szdzal6kAt birtokolja vagy ilyen szem6lynek
kozeli hozzltartoz6ja vagy 6lettiirsa; d) krizeli hozzdtartoz6ja a r6szv6nyt6rsas6g valamely - nem
fi.iggetlen - vezet6 tiszts6gvisel6j6nek vagy vezet6 6ll6sf munkavdllal6j6nak; e) a r6szv6nytdrsasdg
eredm6nyes m(kdd6se eset6n igazgat6tan6csi tagsdga alapj6n vagyoni juttat6sra jogosult, vagy az
igazgat6taniicsi tags6g6rt j6r6 dijon kiviil b6rmilyen javadalmaziisban r6szesiil a r6szv6nytdrsasiigt6l,
illetve a rdszv1nytilrsas6ghoz kapcsolt villlalkozAst6l; f) ardszv6nytilrsasdg nem fi.iggetlen tagSdvalegy
m6sik gazdasilgi tdrsas6gban olyan jogviszonyban 6ll, amely alapjdn a nem fiiggetlen tagnak
irdnyitilsi, ellen6rz6si jogu van; g) a r1szvdnyt6rsas6g fi.iggetlen konywizsg6l6ja, vary a

kcinyvvizsg6l6 alkalmazofia vagy partnere e jogviszony megsziin6s6t6l sz6mitott h6rom 6vig; h)
vezet6 tiszts6gvisel6 vagy vezet6 6116s(r munkav6llal6 egy olyan gazdasiigi t6rsas6gban, amelynek
fiiggetlen igazgat6tandcsi tagja egyben a nyilvilnos rdszv6nyt6rsas6g vezet6 tiszts6gvisel6je.

1,0.7 Nem kell az igazgat6tan6cs tagjai tdbbs6g6nek fi.iggetlen szem6lynek lennie, ha a nyilv6nosan
miikcid6 r6szvdnytdrsas6g elismert vdllalatcsoporthoz tartoz6 ellen6rzcitt tiirsas6g.
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10.8 Amennyiben T6rsas6g r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6n bevezet6sre kertiltek, az

Igazgat6tanilcs az 6ves rendes kcizgytil6sen a sz6mviteli torv6ny szerinti beszdmol6val egyiitt terjeszti
ak6zgyiil6s el6 a felel6s t6rsasdgirdnyitiisi jelent6st

10.9 A jelent6sben az Igazgat6tan6cs osszefoglalja a r6szv6nyt6rsas6g 6ltal az el6z6 iJrzletr 6vben
kcivetett felel6s v6llalatir6nyitdsi gyakorlatot 6s nyilatkozik arr6l, hogy milyen elt6r6sekkel alkalmazta
a Budapesti Ert6kt6zsde Felel6s Tilrsasdgirilnyitiisi Ajrinldsait. A jelent6st a rdszv6nyt6rsas6g
honlapj6n kdzz1 kell tenni.

10.10. A jelent6s elfogad6sdr6l akozgyil6s ki.ildn hat6roz.

10.11 A szabillyozott piacra bevezetett, nyilvdnosan miiktid6 rdszv6nyt6rsas6g a r6szv6nyt6rsasdg
honlapjdn 6vente, az 6ves rendes kozgyill1s osszehiviis6val egyidej{ileg kozz1teszi az igazgat6tan6cs
tagjainak nev6t, valamint a tagoknak e min6s6gi.ikben nyrijtott valamennyi p6nzbeli 6s nem p6nzbeli
juttat6sokat tagonk6nt 6s a juttatds jogcime szerint r6szletezve. A r6szv6nyt6rsas6g biztositja az
adatoknak a honlapon val6 folyamatos el6r6s6t.

10.12 Az lgazgat6tanAcs, mint a Tarsasdg igyvezet6 szewe, k6pviseli a T6rsas6got harrnadik
szem6lyekkel szemben, bir6s6gok 6s m6s hat6sdgok el6tt (szervezeti k6pviselet).

10.13 Az Igazgat6tandcs hatdskor6be tartozik rninden olyan dont6s, illetve int6zked6s, amely a

Polg6ri Tdrv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny, vary az alapszabaly valamely rendelkez6se alapl6n
nemtartozik akdzgybTflskiz{r6lagoshataskdr6be,vary mds szerv, illetve szem6ly hat6skor6be.

10.14 A Tdrsasdg kozgyiil6se csak abban az esetben 6s olyan korben vonhatja el az
Igazgat6tandcsnak az igyvezet6s kor6be es6 hat6skor6t, amennyiben azt az Alapszabaly
vagy jogszabaly lehet6v6 teszi.

10.15 Az lgazgat6tanAcs kialakitja 6s irdnltja a Tarsas6g munkaszervezet6t, rneghatArozza a
Tarsasdg gazd6kodasdt gondoskodik az eredm6nyes gazd6kod6sr6l. A Tarsasdg munkav6llal6ival
szemben a munkdltat6 jogok gyakorldsa azlgazgat6tan6cs feladata. A munk6ltat6i jogokat - jelen
Alapszab1ly felhatalmazdsa alapj6n - a vezet6 tiszts6gvisel6k koziil az igazgat6tan6cs elnoke
gyakorolja. Az Igazgat6tandcs elnok6vel szembeni munkdltat6i jogokat az igazgat6tan6cs
gyakorolja.

10.16 Azlgazgat6tan6cs tagjai a r1,szv6nytArsasdg kozgyfl6s6n tan6cskozdsijoggal vesznek r6szt.

10.17 A r6szv6nytdrsas6g sz6mviteli tdrv6ny szerinti besz6mol6j6nak 6s az ad6zott eredm6ny
felhaszn6lds6ra vonatkoz6 javaslatrtak az elfiter'yesztdse azlgazgat6tarrAcs feladata.

10.18 Az Igazgat6tan6cs az iigyvezet6sr6l, a t6rsas6g vagyoni helyzet6r6l 6s
iizletpolitik6jdr6l legaldbb 6vente egy szer a kozgyill6s r6sz6re jelent6st k6szit.

10.19 Az Igazgat6tanilcs gondoskodik a r6szv6nyt1rsas6g iizleti kdnyveinek 6s

r6szv6nykonyv6nek szab 6iJy szerii v ezet6s6r61.

10.20 A Tdrsas6g alapitdsSnak, az Alapszab6ly m6dosit6s6nak, a c1gSegyz1kbebEegyzeftjogoknak,
t6nyeknek 6s adatoknak 6s ezek v5ltozds6nak, valamint t6rv6nyben el6irt mds adatoknak a c6gbir6sdgS
bejelent6se a v ezet6 tiszts6gvisel6k kotelezetts6ge.

10.n Az lgazgat6tandcs a szdmviteli torv6ny szerinti besziimol6nak, 6s az lgazgat6tan6cs
jelent6sdnek l6nyeges adatait, valamint a kdzgyiil1s napirendj6n szerepl6 tigyekre vonatkoz6
el6terjeszt6sek osszefoglal6jit,6s a hat6rozatt javaslatokat, a kozgyiilflst megel6z6en legaldbb 15
nappal hirdetrn6nyi riton nyilvdnos sdgr a hozza.
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10.22 A vezet6 tiszts6gvisel6k - ha a Polg6ri Torv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny
m6sk6nt nem rendelkezik - kotelesek a rflszv6nyesek k6r6s6re a tarsas6g iigyeir6l felvil6gosit6st
adni azonban a t6rsas6 g iJrzlett konyveibe 6s irataiba val6 betekint6st nem kotelesek lehe6v6 tenni. Ha a
felvil6gositdsra vonatkoz6 k6relemnek nem teszrrek eleget az 6rdekelt r6szv6nyes k6relm6re a

c6gbir6s6g torw6nyess6gi feliigyeleti elj6r6s keret6ben kotelezheti a gazdasdgi tarsasdgot a

felvildgosit6sra, illetve a betekint6s biztositdsilra. A r6szv6nyesek e joggyakorldsdnak
rendeltet6sszerlnek kell lennie, 6s nem s6rtheti a gazdas6gi tarsas6g m6ltanyos i.izleti 6rdekeit
illetve iizleti titkait.

10.23 Az Igazgat6tandcs koteles nyolc napon beliil a sziiLks6ges int6zked6sek megt6tele c6lj6b6l a
kozgyril6st osszehivni ha tudomdsdra jut hogy a) a r6szv1nyt6rsas6g saj6t t6k6je a vesztes6g
kovetkezt6ben az alapt6ke k6tharmad6ra csokkent vagy b) saj6t t6k6je a Polg6ri Ttirv6nykonyvr6l
sz6l6 2013.6vi V. torv6nyben - a r6szv6nytarsas6g minimdlis alapt6k6jek6nt - meghatdrozolt
osszeg ald csokkent, vagy c) a r{szvfnytdrsas|got fizet6sk6ptelens6g fenyegeti, vagy
fizet6seit megsziiLntette, 6s vagyona atartoz6solcat nem fedezi.

70.24 A fenti esetekben a t6sztrCnyeseknek hatdrozniuk kelT az alapt6ke biztosrtasfu6l, illetve
annak m6djdr61, igy kiilonosen a r6szv6nyesek 6ltal tort6n6 befizet6s el6ir6s6r6l, tfletve az
alapt6ke lesz6llitds6r6l, tov6bb6 a Tdrsasdgnak mds t6rsasdgg6 tort6n6 dtalakuldsdr6l, ezek
hidny6b an pe di g a T Ar s as 69 megszi.intet6s6r6l.

70.25 Ha a kozgytil6st kdvet6 harom h6napon beliil a k6zgyiiT6s osszehiv6sdra okot ad6, 6s a
10.23 pontban meghatarozott kori.iLlm6ny v6ltozatlanul fenndll, az alapt6ke leszdllitAsa a Polg6ri
Tcirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny alapjdn kotelez6

70.26 Az lgazgat6tan6cs felel6s a jogszabdlyon alapul6 6s a hat6sdgok r6sz6re tort6n6
bejelent6sek 6s adatszolg6ltat6sok, illetve a hat6sdgokkal fenn6ll6 taj1koztatdsi kotelezetbs6g
teljesit6s66rt.

10.27 Az Igazgat6tan6cs jogosult - a saj6t r6szvdny rnegszerz1s6vel, osztal6kel6leg
fizet6s6vel, valarnint az alapt6k6nek az alapt6k6n feltili vagyon terh6re sajdt hat6skorben tor6n6
felemel6s6vel kapcsolatban - kozbens6 m6rleg elfogaddsara.

10.28 Azlgazgat6tan6cs akozgyill6s el6zetes felhatalmazdsa n6lkiil megszerezheti a Tarsasag
saj6tr1snt6ny6t,ha a r6szv6nyek rnegszerzls6re a T6rsasdgot kozvetleniiLl fenyeget6 srilyos kdrosodds
elkeriil6se 6rdek6beru vary a T6rsasdgot megillet6 kovetel6s kiegyenlit6sft c6lz6 bir6segS elj1rAs
keret6ben keriiLl sor.

70.29 A Tdrsasdg felel6s azdrt a k6r6rt, amelyet az Igazgat6tandcs e jogkor6ben eljdrva
harmadik szem6lynek okozott.

10.30 Az lgazgat6tanAcs tagjai a Tdrsasdg iigyvezet6s6t az ilyen tiszts6get betolt6
szem6lyekt6l 61ta16ban elvarhat6 gondossdggal - 6s ha a PolgAri Torv6nyktinyvr6l sz6l6 2013.6vi V.
torv6ny kiv6telt nem tesz - a Tdrsas6g 6rdekeinek els6dlegess6ge alapjdn kotelesek ell6tni. Az
Igazgat6tanftcs tagai a polglri jog 6ltal6nos szab1lyai szerint felelnek a T6rsas6ggal szemben a
jogszabillyok, az Alapszab6ly, a kozgyiil6si hatdrozatok illetve i.igyvezet6si kotelezetts6geik
felr6hat6 megszeg6s6vel a Tdrsas6gnak okozott kdrok6rt. A T6rsas6g fizet6sk6ptelens6g6vel
fenyeget6 helyzet bekovetkezt6t kovet6en, az lgazgat6tan6cs i.igyvezet6si feladatait a T6rsasdg

hitelez6i 6rdekeinek els6dlegess6ge a7ap16n koteles elldtrri. Ktilon torv6ny e kovetelm6ny felr6hat6
megszeg6se eset6re, ha a T|rsas6g fizet6sk6ptelenn6 v6lt, el6irhatja az Igazgat6tanilcs
hitelez6kkel szembeni helytdlldsi kotelezetts6g6t.

10.31 Az Igazgat6tandcsi tagoknak a T{rsasdggal szembeni k6rt6rtt6si felel6ss6ge a Polgdri
Tdrv6nykrinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny kozos k6rokozdsra vonatkoz6 szalcd.lyat szerint
egye@mleges. Ha a kart a TSrsasdg lgazgat6tan6cs6nak hatArozab okozta, mentesi.il a felel6ss6g al6l
azlgazgat6tanAcsi tag, aki a dont6sben nem vett r6szt,vagy a hat6rozat ellertszavazott.
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10.32 A Tarsasdg jogut6d n6lkiili megsziin6se lut1n az Igazgat6bnAcs tagjaival szembeni kdrt6rit6si
ig6nyt a joger6s c6gHr6s6,gS torl6st6l sz6mitott egy 6ves jogveszt6 hat6rid6n beliiLl azok a
rdszv6nyesek 6rv6nyesithetik, akik a T6rsasdg c6gbir6s6gi torl6s6nek id6pontjdban a Tdrsas6g
r6szv6nyesei voltak. Ha a r6szv6nyes felel6ss6ge a Tdrsasi,g kotelezetts6gei6rt a T6rsasdg
fenn6ll6sa alatt korl6tozott volt, a r6szv6nyes a kdrt6rit6si ig6nyt a Tdrsasiig megszrin6sekor felosztott
vagyonb6l az 6t megillet6 r6sz arilnylban6rv6nyesitheti.

10.33 Az lgazgat6tandcs tagai a T6rsas6g iigyeir6l szerzett 6rtesiil6seiket i.izleti titokk6nt
kotelesek meg6rizru.

10.U Jelen Alapszabilly lehet6v6 teszi, hogy az Igazgat6tandcs tagjai olyan szem6lyek
legyenek, akik a Tdrsaslg6val azonos f6tev6kenys6get v6gz6 rnds gazdas6,gi tArsas6ebarL illetve
szovetkezetb en v ezet6 tiszts6 gvisel6i rnegbuat6st ldtrak el.

10.35 Jelen Alapszabilly lehet6v6 teszi, hogy az Igazgat6tandcs tagja 6s annak kdzeli
hozz6taftoz6ja valarnint 6letkirsa a saj6t nev6ben vagy javdra a Tdrsasdg f6tev6kenys6gi k6r6be
tarto z6 ii gyleteket kos son.

10.36 Az lgazgat6tandcs tagja tarsas6gi r6szesed6st szerezhet a Tarsas6g6val azonos
f6tev6kenys6get folytat6 mas gazd6lkod6 szew ezetben.

1L. Audit Bizottsig

11.1 A T6rsas6g Kdzgyiillse dJtal azlgazgat6tan6cs fiiggetlen tagjai kciziil megvillasztotttagSai:

N6v: Szab6 Zolt6n S6ndor
Anyja sziilet6si neve: Schwarcz Mdrta
Sziilet6si hely 6s id6: Eger, 1.975.04.11..

Lakik: 3324Fels6tdrkdny, Tolgy u. 1.

Megv 6lasztilsiinak kezd6 id6pontja : 201 0. november 1 0.

Megvdlasztiisiinak tartama (lej6rta): hatdrozatlan

N6v: Csongr6di Reniita
Anla sziilet6si neve: Dobsa M6ria
Sziilet6si hely 6s id6: Budapest,1978.06.20.
Lakik: 1063 Budapest, Szinyei Merse Pril u. 25. III/3,
Megvdlasztiisdnak kezd6 id6pontja: 2010. november 10.

Megv 6laszt6sdnak tartama (lejdrta) : hat6rozatlan

N6v: Korcsok Csaba
Anyja sziilet6si neve: Kicsiny Julianna
Szi.ilet6si hely 6s id6: Salg6ta rjdn, 197 6.02.07
Lakcim: 3525, Miskolc, Laborfalvi R6za ft2.F/5.
Megv 6lasztilsiinak kezd6 id6pontja : 2017 . 6pr ilis 19 .

Me gv 1lasztds6nak tartama (lejdrta) : hat6ro zatlan

11..2 Az auditbizotts6.ghatdskor6be tartozik:

a) a szdmviteli trirv6ny szerinti besz6mol6 v6lem6nyez6se;
b) javaslatt6tel a ktinywizsg1l6 szem6ly6re 6s dijaz6silra;
c) a kiinyvvizsgill6val megkiitend6 szerz6d6,s el6k6szit6se, 6s a T6rsas6g k6pviselet6ben tcirt6n6
al6irisa;
d) a kcinyvvizsg6l6val szembeni szakmai kdvetelm6nyek 6s cisszef6rhetetlens6gi el6iriisok 6rv6nyre
juttat6sdnak figyelemmel kis6r6se, a k6nyvvizsg6l6val val6 egyi.ittmfktid6ssel kapcsolatos teend6k
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az igazgat6tan6cs szilm6ra int6zked6sek megt6tel6re val6
javaslatt6tel;
e) a pfinzijrgyi besziimoliisi rendszer miiktjd6s6nek 6rt6kel6se 6s javaslatt6tel a sziiks6ges int6zked6sek
megt6tel6re; valarnint
f) az igazgat6tan6cs munkiijdnak segit6se a p6nziJ.gyi besz6mol6si rendszer megfelel6 ellen6rz6se
6rdek6ben

12. C6gjegyzdsi jog 6s annak gyakorlisa

'1.2.1 ClgSegyz{sre csak a Tdrsasdg lgazgat6tandcsdnak tagjai jogosultak.

1,2.2 A Tdrsasdg c6gjegyz6se rigy tort6nik, hogy a Tdrsasdg el6irt, el6nyomott, vagy
nyomtatott nev6hez az Igazgatoban6cs elnoke vagy alelnoke ondlloan, az elnokon 6s alelnokon kivtil
barmely rruts h6rom IgazgatobnAcsi 69 egyiittes nlvalAirilsirt irla a hiteles c6gaI6ir6si
nyilatkozatdnak ill. iigyv6d 6ltal ellenjegyzett aldirds-mintdnak megfelel6en.

123 A clgegyz6s fenti szabdlya alkalmazand6 a bankszirnla feletti rendelkez6sre is.

L3. A T6rsasig hirdetm6nyei kbzz6t6tel6nek m6dja

13.1 A T6rsasdg hirdetrn6nyeit 6s a kozgyiilfls osszehiv6s6ra vonatkoz6 hirdetm6ny6nek szciveg6t -
a tdrv6nyben vagy t6zsdei szabillyzatokban el6irtakon tril - a T6rsas6g honlapjdn teszi kozz6
(www.plotinus.hu).

13.2 Amennyiben a torv6ny a hivatalos lapban tort6n6 kdzz6t6telt is el6irja, a T6rsas6g
torv6nyben meghatdrozott hirdetrn6nyeit a C6gkozlony c. hivatalos lapban kell kozz6tenni, amely
azonban nem min6si.il a T6rsasdg hirdetrn6nyi tapj6nak.

13.3 A kozgyiil6si hatdrozatokat, valamint a Tdrsas6g egy6b - 6s a Tpt. rendelkez6se
alapjfln kozz6teend6 - kozlem6nyeit azlgazgat6tandcs a Tpt.-ben meghatdrozott m6don 6s id6ben
koteles nyilvSnossd gr a ho zri.

14. A T6rsasAg megszfin6se

1.4.1. A Tdrsas6g jogut6ddal, vagy jogat6d n6lkiil sztinhet meg.

14.2 Jogut6ddal sz{inik meg a Tdrsasdg a t6rsas6gi formav6lt6s, egyesiil6s, 6s sz6tva76s eset6n,

amelyre a Polg6ri Tdrv6nykdnyvftl sz6l6 2013. 6vi V. torv6ny dtalakuldsra vonatkoz6 szabalyait kell
alkalmazni.

14.3 Jogut6d n6lkiil sziinik meg a Tdrsasilg, ha a) az Alapszab6iy altal meghat6rozolt id6tartam
eltelt vagy mds megszfin6si felt6tel megval6sulf b) a kiSzgy{il6s elhatdrozza a T6rsas6g jogut6d
n6lki.ili megsziin6s6t; c) a Cdgbir6sAg a Ctv.-ben meghat6rozott okok rniatt megsziinteti; d)
jo gszab 6ly igy rendelkezik.

1,4.4 A T6rsasdg jogut6dn6lki.ili megsziin6se eset6n a rnegsziin6 Tdrsasdgot terhel6
kotelezettslg alapjdn fennmaradt kovetel6s a T6rsas6g megsziin6s6t6l szArnitott 5 6ves
jogveszt6 hatdrid6n beltil6rv6nyesithet6 a megsziin6T6rsas6.g volt r6szv6nyes6velszemben.

15. Alkalmazand6 jog

15.1 A jelen Alapszabllyban nem rendezett k6rd6sekben a Polgdri Torv6nykonyvr6lsz6l6 2013. 6vi
V. tcirv6ny 6s a hat6lyos magyar jogszab|lyait kell alkalmazni.

1,5.2

Ktizgltil|si hatirozatnak me gfelelSen iria ald."
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Kelt Budap est, 2077. 6prilis 19.

Igazgat6tanilcsi Tag

Eljdr6 iigyadd a 2006. 6ai V. tiiradny 5L$ (3) bekezdise nlapjdn igazolja, hogy a ldtesitd okirat egysdges

szerkezetbe foglalt szdaege megfelel a hatilyos tartalomnak.

Az egysdges szerkezetii okirat elkdszitdsdre okot adott: Tdrsasdg jegyzett tdlcejdnek (alaptdkdjdnek) leszdllitdsa.

A fentiek alapjdn az Alapszabdly aldbbi pontjai adltoztak: a) Preambulum b)

4.1..1 c) 4,2,1. 6s d) 1.5,2 pontok. Az Alapszabdly egydb riszei adltozatlanok maradtak.

*r"tf


