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Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

7/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi IFRS szerinti konszolidált beszámolóját és
jelentéseit 4 607 millió forint mérlegfőösszeggel és 774 024 millió forint adózott üzleti évi
eredménnyel.

A Közgyűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2015. évi gazdálkodására vonatkozó, a magyar
számviteli előírások alapján elkészített auditált éves beszámolóját és jelentéseit 4 766 millió forint
mérlegfőösszeggel és 1 003 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyűlés
a 2015-ös évi adózott eredményből 200 697 000 forint osztalékot fizet az osztalékelsőbbségi
részvényekre (1.003.485 Ft-ot, azaz egymillió-háromezer-négyszáznyolcvanöt forintot
osztalékelsőbbségi részvényenként), és 802 790 449 forintot az eredménytartalékba helyez.

8) Igazgatótanács munkájának értékelése és felmentvény megadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„A Közgyűlés az Igazgatótanács munkáját értékelve elfogadja, hogy az Igazgatótanács a Társaság érdekeinek
elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja.”

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy
a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 274.123 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %

8/2016. (IV.19.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyűlés az Igazgatótanács munkáját értékelve elfogadja, hogy az Igazgatótanács a Társaság
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja.

9) Igazgatótanács részére felhatalmazás saját részvények vásárlására (a 10/2015. (IV.28.) számú
Közgyűlési Határozat módosítása)

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban és javaslatot tesz elfogadására.

Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

„Közgyűlés módosítva korábbi tárgybani döntését (10/2015. (IV.28.) számú  Közgyűlési Határozatát) jelen Közgyűlési
Határozattal felhatalmazza az Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a hatályos jogszabályok vonatkozó
rendelkezéseinek betartása mellett saját részvényt szerezzen az alábbiak szerint: a) felhatalmazás időtartama: a mai
naptól számított 18 hónap b) megszerezhető részvények fajtája: törzsrészvény c) megszerezhető részvények névértéke:
250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma:  700 000 db e) megszerezhető részvények esetében az 1 db részvényre
jutó legalacsonyabb és legmagasabb összeg: minimum 1 Ft illetve maximum 20.000 Ft. ”

Részvényesek szavaznak.

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja, hogy
a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

Leadott „igen” szavazatok száma: 274.123 db / 100%
Leadott „nem” szavazatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma 0 db / 0 %
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