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1. A Társaság neve:

nÁan Járm Ú i pari Ho|d in g Nyi|vánosan M űködő Részvénytársaság

ango|u|: RÁBA Automotive Ho|ding PLC.

rtvidített neve: RÁBA Nyrt'

ango|u|: RÁBA PLc.

2. A Társaság székhelye:

9027 Győr, Martin u. 1.

3. A Társaság |gazgatósága fiókte|epeket és te|ephe|yeket |étesíthet.

A TÁRsAsÁG TARTAMA És TEVÉKENYsÉGI KöRE

4, A társaság határozatlan idŐre alaku|t. A Társaság a Magyar Vagon- és Gépgyár á|ta|ános jog-
utódja, az áta|aku|ás időpontja: 1992. január 1. Vagyonihozzájáru|ásként az a|apító a Társaság tulaj-
donába adta és 1992. január 1-i hatá||ya| a Társaság rende|kezésére bocsátotta a joge|őd Magyar
Vagon- és Gépgyár á||ami vá|la|at te|jes vagyonát, ame|ynek rész|etes |eírását a Társaság 1992.január
1-én a|áÍrt A|apító okirata tarta|mazza. A vagyoni hozzájáru|ás értékét könyvvizsgá|ó jóváhagyta és
rende|kezésre bocsátásátaz|gazgatőság igazo|ta. A RABA Nyrt. nyi|vánosan működo részvénytársaság.

5. A Társaság tevékenységi köre: 
.

TEAOR'08 szerint
ÉpÜ |etépítési projekt szervezése
Szemé|ygépjárm ű-, kÖn nyűgépjárm ű-kereskedeIem
Egyéb gépjármű-kereskedelem
GépjárműaIkatrész-nagykereskedeIem
Gépjárm űaIkatrész-kiskereskedeIem
E|ektron ikus, h íradás-tech n ikai berendezés, és aIkatrészei
nagykereskedelme
Egyéb máshova nem soro|t gép, berendezés nagykereskede|me
H u||adék-nagykereskedeIem
Vegyes termékkÖrtj nagykereskedeIem
Fo|yóirat, idoszaki kiadvány kiadása
Szám ítógépes prog ramozás
I nformáció-tech no|óg iai szaktanácsadás
Egyéb információtechnológiai szoIgá|tatás
Máshova nem soro|t egyéb információs szo|gá|tatás
Vagyonkeze|és (ho|ding)
Pénzügyi |ízing
Egyéb hiteInyÚjtás
Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingat|an bérbeadása, Üzeme|tetése
Számvite|i, kÖnyvvizsgá|ói, adószakértői tevékenység (kivéve a
kÖnyvvizsgá|ii tevékenységet)
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ÜzIetvezetés - főtevékenység
PR, kommunikáci i
Üzletvite|i, egyéb vezetési tanácsadás
Epítészmérnöki tevékenység
Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
Műszaki vizsgá|at, e|emzés
Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fej|esztés
Máshova nem soro|t egyéb szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység
I m materiá|is javak kÖ|csÖnzése
Konferencia, kereskede|mi bemutató szervezése
Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üz|eti szo|gá|tatás
Szakmai kÖzéofokú oktatás
Máshova nem soro|t egyéb oktatás
oktatást kiegészítő tevékenység
Könyvtári, |evé|tári tevékenység

A pénzügyi |Ízing és egyéb hite|nyújtás tevékenységi körÖkön be|Ü| a társaság kizáro|ag a hite|intéze-
tekro| és pénzügyi vá||a|kozásokró| szó|ó 1996. évi CX||. törvény 2. számÚ me||ék|ete érte|mében
pénzügyi |ízing-, i||etve hitelnyÚjtási tevékenységnek nem minósÜ|o, a társaság és az e||enőrzött vá||a|-
kozások kÖzötti' engedé|yhez nem kttött pénzkÖ|csÖn nyújtási' kezességvá||a|ási és pénzügyi lízing
tevékenységet foIytatja.

ALAPTOKE ES RESZVENYEK

6 A Társaság alaptőkéje

13.473.446'000'- Ft' azazlizenhárommi||iárd-négyszázhetvenhárommiIló-négyszáznegyvenhatezer forint.

7. A Társaság részvényei

7.1 A Társaság a|aptokéje:
A Társaság a|aptokéje 13.473.446 db, egyenként 1.000 Ft, azaz egyezer forint névértékű név-
re szi|i, demateriaIizá|t törzsrészvényre osz|ik.
Az a|aptoke te|jes egészében be van fizetve.

7.2 A részvények a Társaság a|apításakor nyomdai Úton kerü|tek e|oá|lÍtásra
A Társaság 2004. ápri|is 29-i kÖzgytÍ|ésén hozott 412004'04.29' sz' határozatáva| dtntttt a nyomdai
úton e|oá||ított tÖzsrészvények demateriaIizá|t részvénnyé ttrténő áta|akításári|. A nyomdai úton e|oá|-
|ított részvényeket - demateria|izá|t részvénnyé torténŐ áta|akÍtás miatt - a Társaság 2004' augusztus
2-án érvényte|en ítette.

A demateria|izá|t részvény e|ektronikus úton |étrehozott, rÖgzített, továbbított, nyi|vántartott és a rész-
vény tarta|mi ke||ékeit tarta|mazó olyan névre szó|ó részvény, ame|ynek nincsen sorszáma, a tu|ajdo-
nosa nevét' egyérte|mÚ azonosításra szo|gá|ó adatait a részvénytu|ajdonos javára _ az á|ta|a befekte-
tési szo|gá|tativa| kötött értékpapírszám|a szeződés a|apján - vezetett értékpapírszám|a tarla|mazza'

Részvényeket az |gazgatóság csak abban az esetben bocsát ki, ha azok e|lenértékét te|jesen befizet-
ték és az i||etékes cégbíriság a Társaságot, i||etve adott esetben az a|aptóke fe|eme|ését' ame|ynek
kÖvetkeztében az adott részvények kibocsátásra kerÜ|nek' a cégjegyzékbe bejegyezte'

7.3. A Társaságnak a Budapesti Értéktozsdére bevezetett ugyanazon részvénysorozatán be|Ü| nem
|ehet tÖbb kÜ|önbozÓ névértékű részvénye.

7.4' Abban az esetben, ha a Társaság kozgyű|ése, i||etve fe|hatalmazása a|apján az |gazgatóság új
részvények kibocsátása útján torténo a|aptoke-eme|ést határoz e|, az erró| szó|T kozgyű|ési vagy igaz-
gatósági határozatban meg ke|| határozni a részvények befizetésének fe|téte|eit és e|mu|asztásának
kovetkezményeit.
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E|téro rendeIkezés hiányában a részvényeket készpénzben, az a|aptőke.eme|ésro| szó|ó döntést köve-
to harminc (30) napon belÜ| ke|| befizetni, me|ynek e|mulasztása esetén a részvényes a Po|gári Ttr-
vénykönyvben meghatározott késede|mi kamatot kÖte|es megfizetni a Társaság részére, részvényesi
jogait pedig nem gyakoro|hatja a részvények e||enértékének te|jes befizetéséig. A késede|em esetén
az Igazgatóság a részvényest harminc napos határido kitűzéséve| fe|hívja a te|jesítésre. A fe|hívásban
utaIni ke|| arra, hogy a te|jesítés e|mu|asztása a részvényesijogviszony megszűnését eredményezi. A
harminc napos határidő eredményte|en e|te|te esetén a részvényesijogviszony a határido |ejártát kÖve-
to napon megszűnik. Errő| az lgazgatóság a vo|t részvényest írásban kÖte|es értesíteni' Ha a késede-
|embe esett részvényes á|taI jegyzett vagy átvenni vá||a|t részvényekre jutó vagyoni hozzájárulást a
részvényesi jogviszonynak a megszűnését követo elso közgyű|és megtartásáig más szemé|y nem
vá||a|ja át, a közgyű|és az a|aptokét a késede|embe esett részvényes á|ta| az a|aptőkére vá||a|t vagyoni
hozzájáru|ás mértékének megfe|eloen leszál|Ítja. Azt a részvényest, akinek késede|me miatt részvé-
nyesi jogviszonya megsztinik, az á|ta|a te|jesített vagyoni hozzá1áru|ás értéke az a|aptoke leszá||ítását
kovetoen, i||etve akkor i||eti meg, amikor a he|yébe |épo részvényes vagyoni hozzá]áru|ását a részvény-
társasággaI szemben te|jesíti.

nÉszvÉt.tYKoNW, A RÉszVÉNYESt JoGoK GYAKoRLÁSA,
A RÉszVÉNYES| MEGHATALMAZoTT

8. Részvénykönyv

8.1 Az |gazgatóság vagy a megbízottja a névre szó|ó részvényekrő| és a részvénytu|ajdonosokró|,
ideértve az ideig|enes részvény tu|ajdonosát is, i||etve a részvényesi meghata|mazottakri| részvény.
fajtánként részvényktnyvet vezet, amely va|amennyi részvénytu|ajdonosra vonatkozóan |ega|ább a
ktvetkezo ket tartalmazza'.

(a) arészvénytu|ajdonos(részvényesi meghata|mazott)cége/neve;
(b) a részvénytulajdonos (részvényesi meghataImazott) székhe|yel|akcíme,
(c) részvény-fajtánként a részvénytu|ajdonos (részvényesi meghata|mazott) részvényei-

nek darabszáma, névértéke, az egyes részvényekre befizetett osszeg, valamint tu|aj-
doni hányadának megjeltlése'

(d) a RészvénykÖnyvbe tÖrténo bejegyzés idopontja.
A részvényes a részvénykÖnyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéro| az|gazgatÖságtT|, i||etve
an na k meg bízottjátó| írásban máso|atot igényeIhet.

8.2 A Társaság |gazgatósága a részvénykönyv vezetésére e|számo|óháznak vagy forga|mazónak
megbízást adhat. A megbízás tényét a CégkÖz|Önyben közzé ke|| tenni.

8.3 A részvénykönyvbe bejegyzett adatainak megvá|tozása esetén a részvényes kote|es haladék-
ta|anu| értesíteni a dematerializá|t részvény értékpapírszám|a-vezetójét és nyi|atkozni az Új adatokról'
Amennyiben a részvényes ezt a köte|ezettségét e|mu|asz!a, Úgy az ebbő| eredo vagy ezze| okozott
károkért a részvényest terhe|i minden fe|e|osség.

Amennyiben a részvényes á|ta| szolgá|tatott információ hamis' hiányos, fé|revezeto vagy hamisÍtott, a
részvényes köte|es minden, ennek kÖvetkeztében fe|merülő anyagi felelosséget vise|ni és az Igazgató.
ság ezze| ÖsszefÜggésben nem fe|e| a Társaság tÖbbi részvényese fe|é, kivéve ha az |gazgatóságtó|
e|várhati lett vo|na az informácio hamis, hiányos' fé|revezeto vagy hamisított vo|tának fe|ismerése.
Amennyiben az |gazgatiságnak tudomására jut az a tény - és ezt a tényt bizonyítékokka| is alátá-
masztják -, hogy a részvényes álta| adott információ hamis, hiányos, félrevezetŐ vagy hamisított, az
|gazgatóság jogosu|t arra, hogy a részvényktnyvet megvá|toztassa, abbó| adatot ttrt|jtn vagy a rész-
vényes részvényesijogainak gyakor|ását fe|fÜggessze, be|eértve az érintett részvények utáni oszta|ék-
ra va|ó jogosu|tságot is, i||etve hatáskorében mindent megtegyen, hogy a he|yzetet orvoso|ja. Ebben az
esetben az érintett részvényes köte|es az |gazgatőságnak bizonyítani, hogy az á|ta|a az |gazgatóság-
nak magári| vagy a részvényekro| szo|gá|tatott informáciÓ va|ós, te|jes és nem fé|revezeto, i||etve nem
hamisított.
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8.4 Az értékpapírszám|a vezető - a részvényes e|téro rendelkezése hiányában - beje|enti a rész-
vénykÖnyv vezetójének a részvényes nevét (cégnevét), |akcímét (székhe|yét), részvény fajtánként és
sorozatonként a részvényes tu|ajdonában á||ó részvények mennyiségét, va|amint a törvényben megha-
tározott egyéb adatait.
A beje|entést az értékpapírszám|a vezetóje a részvények értékpapÍrszám|án ttrténo jóváírását követő
ketto (2) napon belÜ| kote|es te|jesíteni. Az értékpapírszám|a-vezeto nem je|entheti be az adatokat, ha
a részvényes így rende|kezett.

Ha a részvényes úgy rende|kezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykÖnyvbe és a részvényesi
jogok gyakor|ására az á|ta|a meghata|mazott szemé|y bejegyzésére sem kerÜ| sor, a részvényes tu|aj-
donában á||ó részvény a|apján a társaságga| szemben részvényesijog nem gyakoro|ható.

A demateria|izá|t részvény tu|ajdonosa, Vagy részvényesi meghata|mazottja (egyÜtt: részvényes) az
értékpapírszám|a-vezetóje á|taI kiá||Ított értékpapírszám|a kivonat (tu|ajdonosi igazo|ás) a|apján gyako-
ro|hatja tu|ajdonosi jogait. A tu|ajdonosi igazo|ásnak tartaImaznia kelI

(i) a kibocsátó és a részvényfajta megnevezését;
(ii) a részvény darabszámát és névértékét;
(iii) a részvényescégéUnevét, va|amintszékhe|yéUcímét;
(iv) az értékpapírszám|a-vezeto megnevezését és cégszerű a|áírását;

A kÖzgyű|ésen a részvényesi jogok gyakor|ására az jogosult - szemé|yesen Vagy képvise|óje útján - '
akinek a nevét -|ezárásának idopontjában - a részvénykönyv a Társaság á|ta| a közgyű|ést mege|oző
7' és 5. munkanapon be|Ü|i idopontra kezdeményezett tu|ajdonosi megfele|tetés a|apján tarta|mazza.

8.5 A közgyű|ésen részt venni szándékozó részvényes, i||etve részvényesi maghata|mazott nevét a
kozgyűlés kezdo napját mege|ozó második munkanapig kell a 8.4. pont szerinti tulajdonosi megfelelte-
tés alapján - a részvényktnyvbe bejegyezni

8.6 A hatá|yos tókepiaci és/vagy értékpapírról rende|kezó törvényben (és annak bárme|y midosí-
tásában, i||etve a he|yébe |épő jogszabá|yokban) meghatározott befektetési vál|alkozás, i||etve ameny-
nyiben erre jogszabá|y |ehetoséget ad, más szemé|y a részvényesse| írásban kÖtÖtt szezodés a|apján
a részvényes meghataImazottjaként (részvényesi meghataImazott) saját nevében, a részvényes javára
gyakoro|hatja a Társaságga| szemben a részvényesijogokat. A részvényesi meghata|mazott a Társa-
ságga| szemben részvényesi jogokat a részvénykÖnyvbe részvényesi meghatalmazottként tÖrténo
bejegyzését kÖvetoen gyakorolhat. A bejegyzésnek tartaImaznia ke|| részvény-fajtánként a joggyakor-
|ás a|apjáuI szo|gá|ó részvények számát. A részvényesi meghata|mazott részvénykÖnyvbe történo
bejegyzésének fe|téte|e, hogy a közokiratba vagy te|jes bizonyÍtó erejű magánokiratba fog|a|t megha-
talmazás egy pé|dányát a Társaságná| |etétbe he|yezzék. A |etétbe he|yezett okirat megtekintését a
Társaság Fe|Ügye|ó Bizottságáná| az kezdeményezheti, akinek ehhez jogos érdeke fűzodik a részvé-
nyesi jogai gyakor|ásáva| összefÜggésben Vagy a Társaság műkodéséve| kapcso|atban tÖrvényben
meghatározott jogai gyakor|ása és köte|ezettségei te|jesítése során.

A részvényesi meghata|mazott ktte|es a részvényest a részvényesse| kötÖtt szerzodésben meghatá-
rozott módon és idoben tájékoztatni a Társaság kÖzzétett hirdetményeiő|, a közgyű|és határozatairó|,
va|amint a részvényesijogok gyakor|ása körében tett intézkedéseiro| és azok következményeirő|.

A részvényesi meghatalmazott köte|es a részvényest tájékoztatni a Társaságga| kapcso|atban tudo.
mására jutott minden, a részvényesijogok gyakor|ását befolyáso|ó információró|, va|amint a birtokába
kerÜ|t okiratok tarta|máró|, továbbá az okiratokat a részvényes kérésére Vagy a szerzodés megszűné-
se esetén a részvényesnek kiadni.

A részvényesi meghata|mazott a részvényes erre vonatkozó Írásos rende|kezése esetén, i||etve a
részvényesi meghata|mazás visszavonásakor kÖte|es ha|adékta|anu| gondoskodni a részvénykonyv-
ben a részvényesi meghataImazottként történt bejegyzése tÖr|ésérő|'

A részvényesi meghata|mazott a kozgyű|ést mege|őzoen o|yan időben köte|es a részvényesto| utasí-
tást kérni' hogy a részvényesnek az utasítás megadásához ke||o ido á||jon rende|kezésére.
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8.7 A je|en A|apszabá|ynak a részvényesre Vonatkozó rende|kezéseit, kifejezett eltérő szabályozás
hiányában aIkaImazni ke|| a részvényesi meghataImazottra is.

8.8 Ktzös tu|ajdonban lévő részvényesek esetén' a tu|ajdonosok kÖzÖs képvise|ojének nevét a
részvénykonyvbe be ke|| vezetni. A részvénykönyvre vonatkozi rende|kezések abban az esetben is
a|ka|mazandók, ha a részvény fe|etti tulajdonjog nem átruházás útján vá|tozott meg.

8.9 Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszám|án tÖrténő terhe|ésse| megszűnt, az értékpa-
pírszámla-vezeto köte|es e tényt a részvénykÖnyv vezetÓjének a vá|tozástó| számÍtott két munkanapon
be|Ü| beje|enteni' fe|téve, hogy a részvényes a részvény-tu|ajdon szerzésekor a részvénykönyvbe va|ó
bejegyzését nem zárta ki. A részvénykÖnyv vezetóje köte|es a beje|entés a|apján a vá|tozást a rész-
vénykönyvben haIadéktaIanul átvezetni'

A RÉsZVÉNYEK ÁTRUHÁzÁsn

9. A részvények átruházása

9.1 A Társaság részvényei szabadon átruházhatók'
A demateria|izá|t részvény megszezésére és átruházásárakizárá|ag értékpapírszám|án történó terhe-
|és, i||etve jiváírás útján kerÜ|het sor.

9'2 A részvénytársaság nem nyújthat kÖ|csÖnt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzÜgyi ktte|e-
zettségeit azok esedékessé válását megelozoen nem te|jesÍtheti, ha annak cé|ja az á|ta|a kibocsátott
részvények harmadik szemé|y részérol tÖrténŐ megszezésének az e|osegítése, kivéve azokat az Ügy-
leteket, ame|yek ktzvetlenÜ| vagy ktzvetve a részvénytársaság munkavá||a|ói - ideértve a részvénytár-
saság többségi vagy meghatároző befolyása a|att á||ó társaságok munkavá|la|iit is - Vagy a munkavá|-
|a|ók á|taI e cé|ra a|apított szervezetek részvényszezését segÍtik e|o.

A BEFoLYÁsszERzÉssEL És A TÁRsAsÁG FELVÁSÁRLÁSÁVAL
KAPcsoLATos szABÁLYoK

10. A befo|yásszezésre, i||etve a Társaság fe|vásár|ására a mindenkor hatá|yos tokepiaci törvény
rendeIkezései az irányadók.

Az ALAPTŐKE FELEMELÉSE

11. Az a|aptoke eme|ésse| kapcso|atos részvényjegyzésre a társasági tÖrvény és a hatá|yos toke-
piaci tÖrvény szabá|yait keIl aIkaImazni.

11.,| Ha az a|aptŐke fe|eme|ésére pénzbe|i hozzájáru|ás e||enében kerÜ| sor, a részvényeseket a
részvénytu|ajdonuk arányában jegyzési e|sőbbség i||eti meg a tőkeeme|ést kimondó határozat-
ban megje|Ö|t időtartamon - |ega|ább 15, de |egfe|jebb 30 napon - be|Ü|.

Ha az a|aptőke fe|eme|ése zártktrti forga|omba hozata||a| tÖrténik, a jegyzési e|sóbbségi jog
a|att a részvények átvéte|ére vonatkozi e|sobbség értendo.

Az e|sobbségijog gyakor|ására csak az a részvényes jogosu|t, aki az e|sobbségijog gyakor|á-
sára nyitva á||i határido kezdo napján és az e|sobbségi jog gyakor|ásakor is be van jegyezve a
Részvénykönyvbe.

Új részvények zártkörű forga|omba hozata|ávaI tÖrténo a|aptoke-eme|és esetén:
a.) az |gazgatiság ktte|es a Társaság hirdetményi he|yén tájékoztatni a részvényeseket |eg-

késobb a pénzbe|i tokeeme|és e|határozását követő 30 napon be|Ül az a|aptoke-eme|ésro|
szi|i dtntésro|, a jegyzési e|sőbbség gyakorlásának |ehetoségéro| és midjári|' i||ető|eg
tájékoztatást adni az e|sőbbségijog gyakor|ására nyitva á||ó -|ega|ább 15 napos- határido
kezdo és zári napjári| és az e|sobbségi jog gyakor|ására vonatkozi nyi|atkozat megtétel-
ének határidejéró|.
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b') az e|sobbségi jog gyakor|ására jogosu|t azon részvényesek, akik gyakoro|ni kÍvánják e|-
sobbségi jogukat, az a.) pont a|atti hirdetményben meghatározott módon és határidóben
írásban kote|esek nyi|atkozni az e|sobbségi jog gyakor|ására vonatkozó szándékukró|. A
nyi|atkozatnak tarta|maznia ke|| az átvenni kívánt részvények fajtáját, névértékét' darab-
számát, kibocsátási értékét' va|amint a nyi|atkozattevő visszavonhatat|an köte|ezettségvá|-
|a|ását a nyi|atkozatban meghatározott részvények jegyzésére vagy átvételére, továbbá a
kibocsátási értéknek megfeleló e||enérték megfizetésére. Amennyiben a részvényes írás-
be|i nyi|atkozata a hirdetményben megje|ö|t határido uto|só napján 12 iráig nem érkezik
meg a Társasághoz, akkor azt Úgy kell tekinteni, hogy részvényes az e|sóbbségi jogáva|
nem kíván élni.

Az e|sobbségi jog gyakor|ása során az arra jogosu|t részvényes a meg|évo részvénytu|ajdoná-
nak az a|aptőkéhez viszonyított arányában szerezhet új részvényt. Amennyiben az e|sobbségi
jog gyakor|ása során ttredék részvény ke|etkezik, akkor azt a |egkoze|ebbi egész részvényig |e-
fe|é ke|| kerekíteni. A kerekítés után megmaradó részvényeket e|őször a jegyzési jogukkal élo
azon részvényesek kozott |ehet e|osztani a részvénytu|ajdonuk arányában, akik ezen tÖbb|et
részvény átvéte|ét és e||enértékének megfizetését is vá||a|ják.

,|1.2 Új részvények nyi|vános forga|omba hozata|áva| történo a|aptőke-eme|és esetén a részvények
átvéte|ére vonatkozó e|őzetes köte|ezettségvál|a|ó nyi|atkozat megadására nem kerÜ| sor és a
kozgyűlés nem je|o|heti ki a tokeeme|ésben résztvevő |eendő részvényesek körét és szemé|yét.
Az új részvényeket megszerezni kívánó szemé|yek az értékpapírokra vonatkozó tÖrvények sze-
rinti jegyzési e|járás során vá||a|ják a részvények e||enértékének megfizetését és vá|nak jogo-
su|ttá a részvényekre.

,|1,3 Új részvények pénzbe|i e||enérték fejében történő zártkÖrű kibocsátása esetén az átvéte|i e|-
sŐbbségi jog gyakor|ását az |gazgatóság megindoko|t e|őterjesztése a|apján a kÖzgyti|és egy-
szertj ttbbségge| hozott határozatávaI kizárhatja.

Az|gazgatoság i|yen irányÚ előterjesztésének tarta|maznia ke|| a ktvetkezóket:

- az a|aptoke-eme|és indokát;
- az a|aptóke-eme|és útján kibocsátott részvények névértékét és kibocsátási értékét;
- az e|sobbségi jog gyakor|ása kizárásának rész|etes indok|ását, ideértve a kizárás kÖ-

vetkeztében a Társaságná| je|entkezó előnyöket;
- zártkörű a|aptóke.eme|és esetén a részvények átvéte|ére jogosított szemé|yek bemu-

tatását;
. az a|aptoke megeme|ését követoen az a|aptoke-emelést megelozo részvényesek sza-

v azati arányá na k m id osu |ását.

Az |gazgatiság az e|oterjesztést legkésőbb az eIsőbbségijog gyakor|ásának kizárásáriI dönto
közgyű|ést mege|izo 15 nappa| ktte|es közzétenni.

11,4 A Közgyűlés -maximum ot éves időtartamra- határozatta| fe|hatalmazhal1a az |gazgatiságot
az a|aptoke meghatározott Összegge| történő fe|eme|ésére. A fe|hata|mazásban meg kell határozni azt
a |egmagasabb Összeget (óváhagyott a|aptoke), ame||ye| az |gazgatiság az a|aptókét feleme|heti az
tt éves idotartam a|att. Az |gazgatóságnak az a|aptoke fe|eme|ésére vonatkozó fe|hata|mazása egy-
ben fe|jogosÍtja és köte|ezi az |gazgatoságot a törvény vagy az a|apszabá|y szerint egyébként a Köz-
gytl|és hatáskörébe tartozT, az a|aptoke fe|eme|éséve| kapcso|atos dÖntések meghozatalára, ideértve
az a|apszabá|ynak az a|aptŐke fe|eme|ése miatt szÜkséges módosÍtását.

11.5 Ha a társaság a|aptokéjének fe|emelése az a|aptőkén fe|Ü|i vagyonbi| tÖrténik' az új részvé-
nyek e||enérték nélkÜ| a társaság részvényeseit il|etik meg részvényeik névértékének arányában.

Az ALAPTÓKE LEszÁLlírÁsa

12. A KÖzgytj|és a Társaság a|aptokéjét |eszá||íthatja, a Gt.ben meghatározott esetben pedig az
a|aptoke |eszá|| ítása köte|ező.
Amennyiben a ttrvény az alaptoke |eszál|ítását kÖte|ezové leszi, az |gazgatóság jogosu|t kezdemé-
nyezni a cégbíróságná| az a|aptoke leszá||ítására irányu|ó e|járás |efo|ytatásának eIrende|ését.
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Az alaptoke leszá||ítása esetén elsőd|egesen a Társaság tu|ajdonában |évó saját részvényeket ke||
bevonni.

Az |gazgatoság az a|aptoke |eszá||Ításának cégbÍrisági bejegyzését követoen a bejegyző végzés átvé-
te|ét koveto 15 napon be|Ü| értesíti a kÖzponti értéktárt és a részvényes értékpapírszám|a-vezetijétaz
a|aptőke-|eszá||ítás következtében a részvényes részvénytu|ajdonában bektvetkezett vá|tozásokri|.

xÖzoyÚt-És, szAVAzAToK
13. Közgyű|és

A Társaság |egfobb szerve a KözgyŰ|és' ame|y a részvényesek tsszességébő| á||. A Közgyű|és jogo-
su|t az |gazgatóság, ideértve a Yezérigazgató hatáskörébe tartozó kérdésekben is dÖnteni. Az a|ábbi
döntések a KözgytÍ|és kizárT|agos hatásktrébe tartoznak:

(a) dontés - ha a Gt. vagy az Alapszabá|y e|téróen nem rendelkezik - az a|apszabá|y megál|apÍtásá-
ró|és midosításáró|'

(b) (1) az a|aptoke fe|eme|ése, vagy az igazgatóság fe|hata|mazása az a|aptoke fe|eme|ésére;
va|amint dÖntés a jegyzési e|sobbségi jog gyakor|ásának kizárásáró|,
(2) az a|aptőke |eszá||ítása, kivéve, ha a Gt' e|térŐen rende|kezik;

(c) az egyes részvénysorozatokhoz fűződo jogok' i||etve az egyes részvényfajták, osztá|yok áta|akÍtása;

(d) a Társaság más társaságga| va|ó egyesÜ|ésének, beo|vadásának, szétvá|ásának és megszŰ-
nésének, va|amint más társasági formába va|i átalaku|ásának elhatározása;

(e) az |gazgatóság' a Fe|Ügye|o Bizottság, va|amint az Audit Bizottság tagjainak és a ktnyvvizsgá.
|ónak a megvá|asztása, visszahÍvása' va|amint díjazásuk megállapítása,

(f) a számvite|i ttrvény szerinti beszámo|T elfogadása, ideértve az adőzott eredmény fe|haszná|á-
sára vonatkozó döntést is;

(g) dontés - ha a Gt. másképpen nem rende|kezik - átvá|toztatható és jegyzési jogot biztosíti
kÖtvény kibocsátásáró|' meghatározva egyben a kibocsátás módját' az értékpapÍhoz ÍŰzödi
jogokat' futamidejét és visszaváltásának (visszavásárlásának) fe|tételeit;

(h) dtntésafe|e|ostársaságirányításije|entése|fogadásáró|,

(i) dtntés a Társaság részvényeinek bárme|y tozsdéro|, i||etve jegyzési rendszerbo| ttrténő kive-
zetésének kéreImezéséro|;

0) dtntés a részvények demateria|izá|t részvényekké tÖrténő áta|akÍtásáról;

(k) hozzájáru|ás a Társaság rendes Üz|eti tevékenységén kÍvÜ| eso o|yan szerzodés megkÖtésé-
hez, ame|y a Társaság jegyzett tőkéjének 30 o/o-át megha|adó értékÚ bárme|y jog' ingat|an
vagy eszkoz e|idegenítését, más társaságba va|ó befektetését, megterhe|ését, haszná|ati,
hasznosítási, birtok|ása vagy rende|kezésijogának harmadik szemé|yre ruházását eredményezi;

(i) hozzájáru|ás minden -a RÁaR Csoporton és a rendes gazdá|kodás korén kívÜ|i- o|yan jogÜgy-
|ethez, ame||ye| a Társaság jegyzett tÓkéje 30 %-át megha|adó értékben vá||a| jitá||ást (ga-
ranciát)' valamint kezességet, továbbá dÖntés az ezen összeget megha|adó hite| fe|véte|éro|;

(m) dontés a részvénytársaság műkÖdési formájának megváltoztatásáró|;

(n) dÖntés - amennyiben az A|apszabá|y e|téroen nem rende|kezik - oszta|éke|o|eg fizetésérő|,

(o) az |gazgatoság fe|hata|mazása saját részvény megszerzésére, va|amint döntés a saját rész-
vényre kapott nyilvános véte|i aján|at e|fogadásáró|;

(p) dÖntés a nyi|vános véte|i aján|attéte|i e|járás megzavarására a|ka|mas |épések megtételéro|;

(r) dÖntés minden o|yan kérdésben, ame|yet a vonatkoző jogszabályok, illetve a je|en A|apszabá|y
a közgyÚ|és kizáró|agos hatáskörébe uta|.

(s) az lgazgatóság e|ÓzÓ üz|eti évben végzett munkájának értéke|ése és határozat az igazgatósági
tagok részére adható feImentvény tárgyában.
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14, Évi rendes közgyűIés

Évi rendes ktzgyű|ést minden évben egyszer, a jogszabá|yban meghatározot. idopontig ke|| megtartani.

Az évi rendes közgyű|és napirendjén lega|ább a kÖvetkezoknek ke|| szerepe|nie:

(a) az |gazgatóság je|entése a Társaság e|őzó uz|eti évben kifejtett tevékenységérő|;

(b) a Társaság számvite|i törvény szerinti beszámo|ója, az |gazgatóság javas|ata az egyedi és
konszo|idá|t mér|eg elfogadására és indítványa az adozott eredmény fe|haszná|ására, vaIamint
a fe|e|os vá| |a|atirányítási jelentés eloterjesztése,

(c) a Fe|Ügye|o Bizottság és a kÖnyvvizsgá|ó ÍrásbeIi je|entése az éves pénzugyi je|entésekről, a
számvite|i tÖrvény szerinti beszámo|óró|, az adozott eredmény fe|haszná|ásári|' va|amint az
oszta|ék mértékére tett javas|atro| ;

(d) a számvite|i tÖrvény szerinti beszámo|ó (mér|eg, eredmény-kimutatás) megvitatása, a mér|eg
megá||apítása és az adózott eredmény fe|haszná|ásáró|va|ó határozathozata|; továbbá dÖntés
a fe|e|os vá||a|atirányítási je|entésrŐ|; va|amint az Igazgatóság e|ózó évi munkájának értéke|ése
és dtntés az igazgatóság tagjai részére adható fe|mentvényro|.

(e) akönyvvizsgá|ómegvá|asztása.

í5. Rendkívül i  k özgyűIés

15. 1. Rendkívüli közgyű|ést hívhat Össze az |gazgatóság , ha azt a Társaság műkÖdése szempontjábi|
SzÜkségesnek tartja' Az |gazgatőság kote|es nyo|c napon be|Ü| a Fe|Ügye|ó Bizottság egyidejű értesítése
me||ett a szÜkséges intézkedések megtéte|e cé|jábó| a kozgyű|ést összehÍvni, ha tudomására jut, hogy a
Társaság saját tőkéje a veszteség kÖvetkeztében az a|aptőke kétharmadára cstkkent, ha a Társaság
saját tokéje 20 mi|lió forint a|á csÖkkent vagy fizetéseit megszűntette és vagyona a tartozásait nem fedezi.

15.2. A Fe|Ügyelo Bizottság, a KÖnyvvizsgá|ó, va|amint a Cégbíróság a társasági tÖrvényben megha-
tározott esetekben' va|amint a Társaság alaptőkéjének |ega|ább 5 (tt) %-át képvise|o részvényesek az
ok és a cé| írásbe|i megje|ö|ésével, részvényesi mivo|tuk igazo|ása me||ett rendkívÜ|i kÖzgyti|és ossze-
hÍvását kérhetik. Az|gazgatoság a kÖzgyű|ési hirdetménytés adottesetben a meghívótaz i|yen kérés
kézhezvéte|étŐ| számított 30 napon be|Ü| köte|es kÖzzétenni, i||etve megkÜ|deni.

15.3' Ha a Társaság részvényeire tett nyi|vános véte|i aján|attal kapcso|atos részvényesi á||ásfog|a-
|ás miatt vagy az eredményes' nyi|vános véte|i aján|attéte|i e|járást követoen a befo|yásszerzikezde-
ményezésére rendkÍvÜ|i ktzgyrllés összehívására kerÜ| sor, a ktzgyű|ést annak idopontját |ega|ább 15
nappa| mege|ozóen, a 16.1 és 16.2 pontokban meghatározott módon ke|| Összehívni.

16' A Közgyűlés összehivása

16.í A Közgyű|ésre szó|ó meghívót a Társaság hirdetményeire meghatározott midon' a tervezett
kÖzgyű|ést mege|ÓzÓen |ega|ább - a 15. 3 pontban írt kivéte||e| - 30 nappa| az|gazgatiság, i||etve a
15. pont vonatkozó rende|kezéseive| Összhangban megje|t|t más jogosu|t szemé|y nyi|vánosan közzé-
teszi a 35' pontban fog|a|tak szerinti módon. Az |gazgatóság és a FelÜgye|ö Bizottság tagjait, va|amint
a Társaság Könyvvizsgá|óját a kozgyű|és tsszehívásáró| a fenti határido figye|embevételéve| kÜ|Ön
meghívóvaI is értesíteni ke||.

16.2 Minden kÖzgyŰ|ési meghívTban és hirdetményben meg ke|| je|t|ni a Társaság cégnevét és
székhe|yét, a Közgyű|és helyét' napját és idopontját, a Közgyti|és napirendjét, va|amint a részvényesi
jog gyakor|ásának fe|téte|eit, a részvénykönyv |ezárásának idopontját, annak megjelÖ|ését, hogy a
részvényesek a ktzgyű|és napirendi pontjaihoz kapcso|ódó e|oterjesztéseket és egyéb dokumentumo-
kat ho| és mikor tekinthetik meg, a napirend kiegészÍtésére vonatkozó a|apszabá|yi fe|tételeket, továb-
bá a határozatképte|enség miatt megismét|endő kozgyű|és he|yére és időpontjára vonatkozó informá-
ciit.
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Az|gazgatoság a kÖzgyű|ési hirdetményben vagy |ega|ább a közgyű|és napját megelózó 21. napon
kÜ|tn hirdetményben ktte|es ktzzétenni - évi rendes ktzgyti|és estén - a mér|eg, az eredmény-
fe|osztásijavas|at és az|gazgatóság' va|amint a Fe|Ügye|ő Bizottság je|entésének |ega|ább a |ényeges
adatait, i||eto|eg minden kozgyű|és esetén a napirenden szerep|ő ÜgyekkeI kapcso|atos e|őterjesztések
tsszefog|a|óját és a határozati javas|atokat.

í6.3 A kÖzzétett napirendben nem szereplo ügyben a KÖzgyti|és csak akkor hozhat dtntést, ha
va|amennyi részvényes je|en van és az Új napirendi pont fe|vételéhez egyhangú|ag hozzé4áruInak.

16'4 A KÖzgyű|ést a Társaság székhe|yén Vagy az |gazgatőság á|tal meghatározott másik he|yen
kel| összehÍvni.

16.5 A KÖzgyű|és napirendjét az|gazgatóság állítja Össze, azonban aszavazatok |ega|ább í (egy)
%-át képvise|o részvényesek az ok megje|ö|éséve| Írásban kérhetik az |gazgatoságtó|, hogy va|ame|y
kérdést tíjzzön napirendre, i||eto|eg a napirendi pontokka| összefÜggésben határozati javas|atot is e|o.
terjeszthetnek. A részvényesek a napirendde| kapcso|atos javas|attéteIi jogukat' - a |ega|ább 1%-ot
e|érő szavazati arány igazolása me||ett - a kozgyű|ési meghÍvó megje|enéséto| számított 8 napon be|u|
gyakoroIhatják.

17' Határozatképesség, szavazása Ktzgyű|ésen

17.1 A KÖzgyű|és határozatképes, ha azon a szavazásrajogosíti részvények több mint fe|ét képvi-
se|ő részvényes szemé|yesen, Vagy meghata|mazott képvise|óje útján (ideértve a részvényesi megha-
ta|mazottat is)jelen van. Az i|yen képvise|etre szó|ó meghata|mazást közokiratba vagy te|jes bizonyító
erejű magánokiratba ke|| fog|aIni és azt a kÖzgyű|ési meghÍvóban megje|t|t he|yen és idóben, de |eg-
késobb a KÖzgyű|ést megelőző regisztráció során át ke|| adni az Igazgatóság képvise|ijének.

A meghataImazás visszavonásának formájára ugyanazon e|oírások vonatkoznak, mint a meghataIma-
zás adására.

Nem |ehet a részvényes képvise|Óje az|gazgatóság és a Fe|Ügye|Ó Bizottság tagja, a Társaság vezetŐ
á||ásÚ munkavá||a|ója, kivéve ha e szemé|yek meghata|mazottként minden egyes határozatijavas|atra
egyérte|mű, a meghata|mazo részvényes á|ta| adott írásbe|i szavazati utasítássa| rendelkeznek. Nem
|ehet meghatalmazott a Társaság ktnyvvizsgá|ija.

A képvise|etre szóló meghata|mazás érvényessége egy KÖzgyÚ|ésre és az annak határozatképte|en-
sége miatt újra összehívott közgyű|ésre szó|

17.2 Amennyiben a Közgyűlés a kitűzött idopontot kÖvetoen 30 percce| sem határozatképes, úgy az
azonos napirendde| tartandó megisméte|t KÖzgyti|ést az eredeti Közgyű|és napjátó| számított 21. na-
pon be|Ü|i időpontra ke|| ÖsszehÍvni a 16. pontban fog|a|tak megfe|e|o aIkaImazásáva|. Amennyiben
ttrvény nem zárja ki, a határozatképtelenség miatt megisméte|t kÖzgyű|és az eredeti ktzgyű|és napjá-
ra is Összehívható. Az eset|eg megismét|ésre kerÜ|o közgyű|és tsszehÍvására vonatkozó informácii.
kat a rendes közgytilést Összehívi hirdetmény tarla|mazza,
A határozatképte|enség miatt megisméte|t KÖzgyű|és az eredeti napirenden szerep|o ügyekben dtnt-
het, és határozatképes, fÜgget|enü| az i|yen megisméte|t Közgyű|ésen képvise|t a|aptoke arányáti|.

17.3 A Ktzgyű|ésen va|ó részvéte|re és szavazásra az a részvényes vagy részvényesi meghata|-
mazott jogosu|t, akinek a neve - a 8.5 pont szerinti részvényktnyv |ezárás napján - a Társaság á|ta| a
8'4 pontban írtak szerint kezdeményezett tu|ajdonosi megfe|e|tetés a|apján összeá||ított részvény-
könyvben szerepe|.

A szavazás |ebonyo|ításának módját az|gazgatóság határozza meg o|y módon, hogy a szavazatijog a
részvények száma és névértéke a|apján megá||apíthati |egyen.
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,|7.4 A KÖzgyű|ésen a határozathozata| nyí|t szavazássa| történik. Az a|aptoke |egalább egytizedét
képvise|o, szavazali joggaI rende|kezÓ részvényesek indÍtványára az adott kérdésben titkos szavazást
ke|| e|rende|ni. A Közgyű|és szavazatszámlá|ó bizottságot vá|aszt, me|ynek tagjaira a kozgyű|és e|nöke
tesz javaslatot.

,|7.5 A KÖzgyri|és határozatait a 'l3. pont (a), (bl2), (c)' (d)' (i) (m) és (p) pontjaiban fe|soro|t ügyek-
ben a |eadott szavazatok |ega|ább háromnegyedes többségéve|, más ügyekben pedig a leadott szava.
zatok egyszerti tÖbbségéve| hozza meg. A tartózkodás ahatározatijavas|atot nem támogato szavazat.
nak  minosÜ| .

17.6 Egy részvény egy szavazatra jogosít. Az ideig|enes részvények után jári szavazatijogosu|tság
arányos az ideig|enes részvény tu|ajdonosa á|ta| a részvényért a Társaság részére befizetett osszegge|.
Nem gyakoro|hatja szavazatijogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájáru|ását nem te|jesítette.

17,7 Az lgazgatóság és a Fe|ügye|o Bizottság tagjai, a Társaság kÖnyvvizsgálija a Ktzgyű|ésen
tanácskozásijoggaI vesznek részt. IndÍtványtételi joguk van és bárme|y napirendhez hozzászó|hatnak.

17.8 A Ktzgyű|ésro| je|en|éti ívet ke|| készíteni, és jegyzokÖnyvet ke|| vezetni a társasági tÖrvény
rendeIkezéseiveI tsszhanoban.

17.9 A részvényesek szÜkség esetén határozhatn ak a közgyíj|és fe|fÜggesztéséro|. Ha a KÖzgyű|ést
felfüggesztik, azt harminc napon be|ü| fo|ytatni ke|| (fo|ytató|agos kÖzgytl|és) és a fo|ytató|agos közgyű-
|és idopontját a fe|fÜggesztésse| egyidejű|eg ki ke|| ttjzni. Ebben az esetben a Ktzgyti|és tsszehívásá-
ra és a Kozgyri|és tisztségvise|öinek megvá|asztására vonatkozó szabá|yokat nem ke|| aIkaImazni.

A Ktzgyű|ést csak egy aIka|omma| |ehet fe|fÜggeszteni.

17.10 A KÖzgyű|és o|yan határozata, ame|y a nyi|vánosan mtikÖdo részvénytársaság műkÖdési for-
májának megvá|toztatására irányu|, akkor hozható meg, ha ahhoz a szavazatok egyenként |egfe|jebb
egy száza|ékát képvise|o részvényesek lega|ább háromnegyedes ttbbsége e|őzetesen, a Ktzgyűlés
megtartására vonatkozó szabá|yok szerint hozzájáru|t' Az i|yen dontést napirendre tŰzo KÖzgyű|ést
meg ke|| e|óznie ezen részvényesek ü|ésének, ame|yet a KÖzgyű|ésse| egyidejű|eg, azonos hirdet-
ményben (azonos napra és azonos he|yszínre) ke|l tsszehívni, a Közgyű|és Összehívására vonatkozó
szabá|yok szerint, be|eértve a határozatképességre, i||etve a határozatképte|enség miatt történo meg-
ismét|ésre vonatkozi szabá|yokat.

,|7.11 Abban az esetben, ha a Ktzgyű|és a részvény tőzsdei kivezetésére vonatkozó dtntést kíván
hozni, a részvény kivezetését eredményezo dÖntést csak abban az esetben hozhat' ha bárme|y befek-
teto(k) e|ozetesen kÖte|ezettséget vá|lal(nak) arra, hogy a kivezetéshez kapcso|ódó véte|i aján|atot
tesz(nek) a BET Bevezetési és Forga|omban{artási Szabályzatában fog|a|tak szerint.

18. A Közgyű|és e|nöke

18.1 A Közgyti|és e|nokét a részvényesek maguk' vagy az |gazgatóság, Vagy a Fe|Ügye|o Bizottság
tagjai közÜ| egyszerű szóttbbségge| vá|asztják. Ugyanez aze|járás irányadó a szavazatszám|álik és a
jegyzÖkonyv hite|esítok vá|asztására is, azza|, hogy a közgytj|ési jegyzŐkÖnyv hite|esÍtője csak részvé-
nyes, il letve annak meghatalmazottja lehet.

18.2 A Közgyű|és e|nÖke e||enozi a részvényesek megje|ent képviseloinek meghata|mazását, kije-
|ö|i a jegyzokÖnyvvezetőt, a je|en|éti ív a|apján megá||apítja az ü|és határozatképességét, i||etve hatá-
rozatképte|enség esetén az Í.J|ést a kÖzgyű|ési hirdetményben megje|Ö|t időpontra e|napo|ja, a meghÍ-
vóban megje|Ö|t tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, javas|atot tesz a Ktzgyti|ésnek a szavazat-
szám|á|ó bizottság és a jegyzokÖnyv hitelesíto részvényesek szemé|yére' szÜkség esetén mindenkire
kiterjedo á|ta|ános je|legge| kor|átozhatja az egyes és az isméte|t fe|szó|a|ások idotartamát, e|rendeIi a
szavazást, ismerteti eredményét és kimondja a Ktzgyű|és határozatát, SzÜnetet rende| e|' gondoskodik
a társasági törvény e|oírásainak megfe|e|o kÖzgyű|ési jegyzokonyv és je|en|éti ív e|készÍtéséro|, bere-
keszti a Közgy[1|ést, ha az Összes napirendre tűzÖtt témában határozat szÜ|etett.

il
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IGAZGATóSÁG

19. lgazgatóság tagjai

19.1 Az |gazgatóság tagjainak száma 3-7 (három-hét) fo. Az |gazgatóság tagjait a Közgyűlés vá-
|asztja meg határozott, de |egfe|jebb Öt (5) éves időtartamra' Az |gazgatőság tagjai a tisztségÜkbó|
visszahívhatók és megbízatásuk |ejárta után Újravá|aszthatók. A KtzgyÚ|és a 2008. ápri|is 24-i,
9|2008.04,24. számú határozata a|apján 7 (hét) fós igazgatóságot választott. Az egyes |gazgatisági
tagok megbízásának idotartama a megvá|asztásukró| szó|ó kÖzgyű|ési határozatban meghatározott
idopontig tart. Aa Igazgatóság tagjai a tisztségÜkbo| visszahívhatók és megbízatásuk lejárta után Újra-
vá|aszthatik.

19.2 Az|gazgatőság saját tagjai kÖzÖtt egyszerÚ ttbbségge|vá|asztja meg e|nÖkét'

19.3. Az |gazgatőság tagjai (a nyi|vánosan működo részvénytársaságban történő részvényszezésen
kÍvÜ| is) részesedést szerezhetnek a Társaságéva| azonos tevékenységet is fo|ytató, de a Társaságnak
üz|eti konkurenciát nem je|ento más gazdálkodó szervezetben, i||etve az i|yen gazdá|kodó szervezetben
beto|thetnek vezetó tisztséget. A tisztségvise|ők az i|yen gazdá|kodi szervezetben történo részesedésro|
vagy vezeto tisztség vá||a|ásáró| az igazgatóság elnökét írásban ha|adéktalanuI kote|esek tájékoztatni.

20. Az Igazgatóság Ügyrendje

20.1 Az |gazgatóság maga á||apÍtja meg a szervezeti és műkodési rendjét (Ügyrend) azza| a kor|á-
tozássa|, hogy az |gazgatóság Ü|ése akkor határozatképes, ha az |gazgatősági tagok többsége, de
|ega|ább három (3) igazgatósági tag je|en van az Ü|ésen. Az |gazgatőság Ügyrendjének tarta|maznia
ke||, hogy az |gazgatóság döntéséhez szÜkséges dokumentumokat az |gazgatőság minden egyes
tagjának három (3) munkanappa|az lgazgatóság ü|ése e|ott meg ke|| kü|deni '  k ivéve, haaz|gazgató-
ság adott tagjával másként á||apodnak meg.

20.2 Az |gazgatiság ü|ését az |gazgalÖság e|nöke vagy bárme|y két tagja hívhatja tssze. Az erre
vonatkozó fe|hívást az Ü|és napirendjéve| egyÜtt nyo|c (8) nappa| az Ü|és idopontját mege|ozoen ke|| az
érintettekhez e|juttatni, hacsak az |gazgatiság Ügyrendje másképp nem rende|kezik. Az |gazgatóság
az Igazgatóság e|nökének vagy bármely két tagjának kezdeményezésére jogosu|t írásban' Ü|és tartása
né|kÜ|, . |evé|, te|efax vagy e-mai| útján - is határozatot hozni. A javas|atot az |gazgatiság eIntke írás-
ban kÜ|di meg az |gazgatóság tagjainak. A javas|at akkor tekintheto e|fogadottnak, ha annak kézhez-
véte|étő| számított 8 napon be|Ü| minden igazgatósági tag írásban köz|iaz e|nÖkke|, hogy a javas|attal
vá|toztatás né|kÜ| egyetért. Igazgatósági Ü|ést negyedévente |ega|ább egyszer ke|| tartani, ame|yre a
Fe|Ügye|ő Bizottság e|nÖkét és a könywizsgálót meg lehet hívni.
Az |gazgatőság _ az e|nök vagy |ega|ább két tag kezdeményezésére - az Ü|éseit te|ekommunikációs
úton (te|efonkonferencia vagy virtuá|is konferencia) is megtarthatja. Az i|yen ü|és technikai fe|téte|eit a
Társaság köte|es biztosítani oly módon, hogy az e|ektronikus kapcso|at va|amennyi igazgati részére
az Ü|és te|jes idotartama a|att e|érheto |egyen. A te|ekommunikációs Ülésre - Összehívása' határozat-
képesség, jegyzokonyv, szavazás stb. - a szemé|yes je|en|étű Ü|és szabályait kell a|kalmazni.

20.3 Az |gazgatoság e|nöke összehÍvja' e|készÍti és vezeti az |gazgatóság Ü|ését, kijelÖ|i az |gazga-
tósági Ü|ésro| készítendő jegyzókÖnyv vezetójét' e|rende|i a szavazásl és megá||apítja annak eredmé-
nyét és e||át1a az Ügyrendben fog|a|t egyéb fe|adatokat.

20.4 Az |gazgatőság Ü|ésein az |gazgatiság határozatait egyszerű szTtöbbségge| hozza. A határo-
zati javas|at e||eni ti|takozásra kifejezetten utalni kell. Amennyiben az |gazgatíság tagja szemé|yesen
Vagy egy vá||a|kozáson Vagy befektetésen keresztÜ|, ktzvetve vagy közvet|enÜ| érdeke|t vagy fe|tehe-
tően e|fogu|t egy Üggye| kapcso|atban, az a tag az adott Üggye| kapcso|atban nem szavazhat. Ezt a
szabá|yt nem |ehet alka|mazni, ha az |gazgatóságnak ttrvény á|ta| e|Óírt kérdésben ke|| határozatot
hozni. Az lgazgatósági tag az adott Üggye| kapcso|atos érintettségét vagy e|fogu|tságát a határozat
meghozata|a e|ótt kÖte|es bejelenteni az Igazgatóságnak.

Bárme|y tag kérésére szószerinti jegyzoktnyvet is ke|| készíteni. A jegyzokÖnyvet az igazgatisági Ü|és
e|nöke, valamint a jegyzokönyvvezető írja a|á. Az igazgatosági Ü|és jegyzokönyvét az Összes igazgati-
sági tagnak és a fe|Ügye|o bizottság e|nÖkének - fÜggetlenÜl attó|, hogy az ülésen részt vett-e meg ke||
kÜ|deni az Ü|ést ktveto 8 napon belÜ|.
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Az I gazgatosá g ü |ésén fe I vett j e g yzo k on yv tarta|m azza:
(a) az Ü|és he|yét, idejét és azt, hogy osszehívása szabályszerű vo|t-e;
(b) a résztvevok nevét;

(c) a hozzászi|ások |ényegét és az egyes napirendi pontokró| hozott határozatokat;
(d) a határozatok e||eni eset|eges ti|takozásokat.

21. Az|gazgatóság hatásköre és feladatai

21.1 Az|gazgatőság a Társaság ügyvezeto szerve' Az |gazgatóság
(a) képvise|i a Társaságot harmadik szemé|yekke| szemben, bíróságok és hatóságok e|Őtt; az

Ügyek meghatározott csoportjára képvise|eti és cégjegyzésijogot adhat a társaság munkavá|-
|a|ói részére;

(b) kia|akítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, ennek megfe|e|oen megá||apítja a Társa-
ság Szervezeti és Működési Szabá|yzatát;

(c) gyakoro|ja a munká|tatiijogokat aVezérigazgató fe|ett, egyebekben a Társaság a|ka|mazotta-
ivaI szem ben a m u n ká|tatói jogok gyakor|ását a V ezérigazgatTra de|egá|ja ;

(d) irányítja a Társaság gazdá|kodását, meghatározza a Társaság Üz|eti és fej|esztési koncepcióját;

(e) gondoskodik a Társaság mér|egének és vagyonkimutatásának e|készítéséről, javas|atot tesz a
nyereség feIosztására ;

(0 gondoskodik a Társaság Úz|eti konyveinek szabá|yszerr1 vezetéséro|;
(g) a Társaság mér|egét közzéteszi és a cégbíróságnak beterjeszti;
(h) évente |ega|ább egyszer je|entést készít a Ktzgyti|és, |egalább három havonként pedig a Fe|-

Ügye|Ó Bizottság részére a Társaság Ügyvezetéséro|' vagyoni he|yzetéro|és Üz|etpo|itikájáró|;
(i) dtnt a Társaság jegyzett tokéjének 30 oÁ.át megha|adó összegúi hite| fe|véte|érő|, fe|téve' hogy

a je|en A|apszabály 13 (|) pontja a|apján a hite|szerzodés megkötéséro| szó|ó dÖntés nem tar-
tozik a közgyti|és hatáskÖrébe;

0) dtnt a Társaság jegyzett tokéjének 15 o/o-át megha|adó értékLj, a Társaság rendes Üz|eti tevé-
kenységén kívÜ| eső o|yan szezódés megkttéséro|, ame|y a Társaság tu|ajdonában á||ó bár-
mely jog' ingat|an vagy eszktz elídegenítését, más társaságba va|ó befektetését, megterhe|é-
sét, haszná|ati, hasznosítási, birtok|ási vagy rende|kezési jogának harmadik szemé|yre ruhá-
zását eredményezi, fe|téve, hogy a jelen Alapszabá|y 13 (k) pontja a|apján e szezodés megkt-
tése nem tartozik a KÖzgyű|és hatáskörébe' A je|en pontban fog|a|t rendelkezés nem vonatko-
zik a Társaság tevékenységi kÖrébe tartozó szokásos szerzÓdések megkÖtésére.

(k) a Fe|Ügye|o Bizottság e|ozetes jóváhagyása me||ett e|fogadja a Társaság kÖzbenso mér|egét,
amennyiben a kÖzbenső mér|eg saját részvény megszerzése és/vagy osztaléke|ő|eg fizetésé-
nek e|határozása miatt szÜkséges' (amennyiben a Közgytl|és saját részvény megszerzését ha.
tározza e|, vagy az A|apszabá|y azigazgatóságot fe|hata|mazza oszta|ék-e|o|eg fizetésének el-
határozására)'

(|) dont a saját részvények megszerzéséről abban az esetben' ha a saját részvény megszerzésé-
re a Társaságot fenyegeto, sú|yos károsodás e|kerÚ|ése érdekében van szÜkség; az i|yen
részvényszezéS esetén az |gazgatőság a soron kÖvetkezÓ kÖzgyti|ésen kÖte|es tájékoztatást
adni a saját részvények megszerzésének indokáró|, a megszerzett részvények számáró|,
össznévértékéro|, va|amint e részvényeknek a társaság a|aptőkéjéhez viszonyított arányáró| és
a kifizetett e||enértékro| ;

(m) végrehajtja a KÖzgyű|ésnek a saját részvény megszerzésére szó|ó határozatát
(n) kezdeményezi a Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetését;
(o) dönt a Társaság te|ephe|yéro|, fiókte|epéro|, va|amint -a fitevékenységet kivéve - a tevékeny-

ségi körökro| és ezze| ÖsszefÜggésben az A|apszabá|y módosításáró|;
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(p) jogosu|t dÖnteni mindazokban a kérdésekben, ame|yeket a társasági törvény Vagy a Társaság
A|apszabá|ya nem utaI a közgyűlés hatáskÖrébe.

2,..2 Aa|gazgatőság tagjai az i|yen tisztséget betö|tŐ szemé|yektó| á|ta|ában e|várhati gondosság-
ga| kÖte|esek e|járni. Köte|ezettségeik megszegéséve| a társaságnak okozott kárért a polgárijog sza-
bá|yai szerint fe|e|nek.

Nem terhe|i felelősség azt az igazgatósági tagok' aki

(a) az |gazgatóság határozata Vagy intézkedése e||eniti|takozásátaz |gazgatóság Ü|ésén beje|entette;

(b) az Ü|ésen nem vo|t je|en és az Ülés jegyzokÖnyvének kézhezvéte|étő| számított 10 napon be|Ü|
a FelÜgye|ő Bizottság e|nökének Írásban beje|entette ti|takozását;

(c) az á|ta|a ész|e|t mu|asztást o|yan idóben jelezte írásban az intézkedésre jogosult szervnek,
hogy az még idoben intézkedhetett.

21.3 Az érintett igazgatTságitag ilyen irányú kezdeményezésére az igazgatóság 8 napon be|Ül kote-
|es intézkedni a Társaság ktzgytl|ésének ÖsszehÍvása iránt. Ezen kötelezettség e|mu|asztása esetén a
ktzgyű|ést a FelÜgye|ó Bizottság hÍvhatja Össze.

2,|.4 Az|gazgatoság bárme|y tagja jogosu|t a Társaság bárme|y a|ka|mazottjátó| fe|vi|ágosítást kér-
n i, ame|yet az a|ka|mazottak köte|esek ha|adékta|anu| megad n i'

2,|.5 Az|gazgatoság tagjai nevezik ki a Társaság Vezérigazgatóját' aki a Társaságga| munkajogvi-
szonyban á||.

21.6 AYezérigazgatóva| szemben a munká|tatóijogokat az |gazgatóság gyakoro|ja.

21.7 AYezérigazgató hatáskörébe tartozik a Társaság munkájának irányításáva| kapcso|atos min-
den o|yan Ügy és dtntés, ame|y nem tartozik a közgyű|és vagy az |gazgatóság kizári|agos hatáskÖré-
be, vagy ame|yet a kÖzgyű|és vagy az |gazgatóság nem vont saját hatáskörébe. A Társaság munka-
vá||a|ói felett a munkáltatóijogokat, figye|emmeI az A|apszabá|y 21.1 (c) pontjára' az|gazgatoság ne-
vében a Vezérigazgató gyakoro|ja. E jogkorét a Vezérigazgató a Társaság Szervezeti és Működési
Szabá|yzatának keretei között a Társaság más aIkaImazottaira átruházhatja'

FELÜGYELŐ gzorrsÁc És AUDIT BlzoTTsÁG

22. A Felügyelő Bizottság tagjai

22.1 A Társaság Ügyvezetésének e||enŐzését a kÖzgyű|és á|ta| vá|asztott Fe|Ügye|o Bizottság végzi.

22.2 A Társaság Fe|ügye|ő Bizottsága 3 (három) tagbó| á||. A Fe|Ügyelő Bizottság tagjait a Társa-
ság közgyŰ|ése vá|asztja.

22.3 A Fe|Ügye|ó Bizottság tagjainak megbízatása határozott idotartamra, de |egfe|jebb őt (5) évre
szó|. A Fe|Ügye|ő Bizottság tagjai újravá|aszthatók és visszahívhatók. |dóktzi vá|asztássa| vá|asztott
Fe|Ügye|ő Bizottságitag megbízatása a Fe|Ügye|Ő Bizottság tagjai megbízatásának lejártáig tart.

22.4 A Fe|ügye|o Bizottság tagjai maguk ktzü| egyszerű szótöbbségge| e|nÖkÖt vá|asztanak.

22.5 A Fe|Ügye|o Bizottság e|nöke összehívja és vezeti a Fe|Ügye|ő Bizottság ü|éseit, kijelt|i a jegy-
zőkönywezetót, elrendeIi a szavazást és megá||apítja annak eredményét.

22.6 A Fe|Ügye|o Bizottság határozatképes, ha Ü|ésén tagjainak kétharmada, de |ega|ább három tag
je|en van. A Fe|Ügye|o Bizottság határozatait egyszerű szótöbbségge| hozza. Szavazategyen|oség
esetén az e|nÖk szavazata dÖnt. A Fe|Ügye|ó Bizottság az e|nök kezdeményezésére konferencia te|e-
fonos Ü|ést tarthat, i||etoleg a tagoknak e|ore megku|dott e|oterjesztés és határozatijavas|at a|apján -
Ü|ésen kívü|i - írásbe|i határozatot is hozhat. Konferencia te|efonos ü|és technikai fe|téte|eit a Társaság
biztosÍtja o|y módon, hogy az elektronikus kapcso|atva|amennyi tag és meghívott részére az Ü|és te|-
jes idotartama a|att rendeIkezésre álljon.
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22.7 A Fe|ügye|ő Bizottság Ü|ését annak bárme|y tagja is osszehívhatja az ok és a cé| megje|ö|ésé-
ve|' ha ez írányú kérésÜket az e|nok nyo|c (8) napon be|ü| nem te|jesíti.

22.8 Az Alapszabá|y 19.3 pontjának rendelkezései a Fe|Ügye|o Bizottság tagjaira is irányadiak az-
za|, hogy a beje|entést a Fe|ÜgyelŐ Bizottsághoz ke|| megtenni' A beje|entésró| a Fe|ügye|o Bizottság
eInÖke az Igazgatóság elnokét a beje|entés máso|atának megkÜ|déséveI tájékoztatja.

23. A Felügyelő Bizottság hatásköre és feladatai

23.1 A Fe|Ügye|o Bizottság kÖte|es.

(a) e||enorizniaTársaságügyvezetését;

(b) megvizsgá|ni az |gazgatiság minden, a Közgyű|és részére készÍtett je|entését, va|amint indÍt
ványát és je|entést tenni a vizsgá|at eredményéro| a közgyti|ésnek,

(c) Összehívni a Ktzgyűlést, ha azt a Társaság érdeke megkívánja, kÜ|önÖsen, ha tudomást sze-
rez a törvénybe vagy a Társaság A|apszabá|yába Útkozó intézkedésro| vagy a Társaság érde-
keit sértő tevékenységro|, vagy mu|asztásri|;

(d) megvizsgá|ni a Társaság ugyvezetését, ha azt a Társaság a|aptokéjének 10 o/o-áI képviseló
részvényesek az ok és cé| megje|t|éséve| kérik;

(e) az |gazgatóság á|ta| e|őterjesztett kérdéseket megvizsgá|ni és azokban á||ást fog|alni;

(f) el|átni a jogszabá|yokban és a Társaság A|apszabá|yában e|őírt egyéb fe|adatait.

23'2 A Fe|ügye|o Bizottság jogosult a Társaság minden Ügyében a Társaság |gazgatóságának tag-
jaito| és minden tisztségviselőjétől' va|amint a|ka|mazottjátó| fe|vi|ágosítást és je|entést kérni, a Társa-
ság minden Üz|eti könyvét, bankszám|áját' iratait és dokumentumait megvizsgá|ni vagy szakértove|, a
Társaság kö|tségére, megvizsgá|ni.

23.3 A Fe|ügye|Ő Bizottság Ügyrendjét maga á||apítja meg és jóváhagyásra a kÖzgyű|és e|é terjeszti'

23.4 Az Audit Bizottság

(a) A Fe|ügye|o Bizottság független tagjai kozÜ| a Ktzgyű|és 3 tagÚ Audit Bizottságot vá|aszt.
Amennyiben a Fe|ügye|o Bizottság három tagÚ és a tÖrvény szerint va|amennyi tagja fÜgget|ennek
minosÜ|, úgy a FelÜgye|o Bizottság tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai |esznek. Az Audit
Bizottság tagjai saját maguk vá|asztják meg a bizottság e|nÖkét. Amennyiben a Fe|ügye|Ő Bizottság
tagjai automatikusan az Audit Bizottság tagjai' úgy a fe|Ügye|o bizottság és az audit bizottság elnoke
azonos szemé|y. Az audit bizottsági tagság megsztjnésére a fe|Ügye|o bizottsági tagság megszűnésé-
nek szabá|yai az irányadók. Az audit bizottsági tag tagsága megszűnik akkor is, ha megszűnik a fe|-
Ügye|ő bizottsági tagsága.

(b) Az Audit Bizottság hatáskÖrébe tartozik
- a számvite|i törvény szerinti beszámo|ó véleményezése;
- javas|attéte| a könyvvizsgá|ó szemé|yére és díjazására,
- a könyvvizsgá|ivaI megkötendo szeződés e|őkészítése;
- a könyvvizsgá|óva| szembeni szakmai kovete|mények és Összeférhetet|enségi eloírá-

sok érvényre juttatásának figye|emme| kísérése; a kÖnyvvizsgá|óvaI va|ó egyÜttműkt-
déssel kapcso|atos teendők e||átása' valamint - szÜskég esetén - az igazgatóság
számára i ntézked ések megtéte lé re von atkozó javas lattéte| ;

- a pénzÜgyi beszámolási rendszer működésének értéke|ése és javasa|attéte| a szÜk-
séges intézkedések megtéte|ére; va|amint

- az igazgatiság és a felügye|o bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámo|ási
rendszer megfeIeIo e||enÓzése érdekében;

(c) Az Audit Bizottság - amennyiben nem automatikusan a fe|Úgye|o bizottsági tagokból á|| _ az
ugyrendjét saját maga készíti e|; amennyiben automatikusan a fe|ügyelo bizottsági tagokbó| á|| az audit
bizottság, Úgy az Ügyrendje azonos a fe|Ügye|o bizottság Ügyrendjéve|.
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KONYWIZSGALO

24. A kozgyű|és egy éves idotartamra a könyvvizsgá|ók nyilvántartásába bejegyzett kÖnyvvizsgá|it
vá|aszt. A kÖnyvvizsgá|óva| a megvá|asztását kÖvetoen a Társaság Ügyvezetése kÖt szerzodést a po|-
gári jog á|ta|ános szabá|yai szerint. A kÖnyvvizsgá|ó nem |ehet a társaság alapítója' részvényese,
Igazgatóságának, i||etve Fe|ügye|ő Bizottságának tagja' Vagy a fe|soro|tak köze|i hozzátartozója (Po|-
gári TÖrvénykÖnyv 685.$. b) pont)' va|amint a Társaság do|gozija, e minosége megszűnéséto| számÍ-
tott három évig.

25. A könyvvizsgáló hatásköre és feladatai

25.,| A kÖnyvvizsgá|i kÖte|es a kÖzgyti|és e|é terjesztett minden je|entést. kÜ|tntsen az éves mér-
|eget és vagyonkimutatást - megvizsgá|ni abbó| a szempontbó|, hogy azok va|ós adatokat tarta|maz-
nak-e, i||etve megfe|e|nek-e a jogszabá|yok e|oírásainak és vé|eményét ismertetni. E nélkÜ| a je|entés-
ro| érvényes határozat nem hozhati.

25.2 Az |gazgatoság és a Fe|Ügye|o Bizottság bármikor kérheti a könyvvizsgá|ót kÜ|ön vizsgálat
tartása és errŐ| jelentés téte|ére.

25.3 Fe|adatának e||átása érdekében a kÖnyvvizsgá|ó tájékozTdhat a Társaság Ügyeinek vite|érő|'
evégbó| a Társaság do|gozóitó| fe|vi|ágosításokat kérhet, megvizsgá|hatja a Társaság pénztárát, ér-
tékpapír- és szerzodésá|lományát, bankszám|áját és egyéb okmányait, részt vesz a kÖzgyű|ésen, részt
vehet a Fe|Ügye|o Bizottság Ü|ésein.

25.4 A kÖnyvvizsgá|i kÖte|es a FelÜgye|o Bizottságot tájékoztatni és a kÖzgyŰ|és Összehívását kér-
ni. ha tudomása szerint a társaság vagyonának je|entos mértékű cstkkenése várható és/vagy arár-
saság va|ame|y vezeto tisztségvise|őjének fe|e|osségét mega|apozó tényről szerez tudomást.

A TÁRsAsÁG cÉGJEGYzÉsE

26. A Társaság cégjegyzésére jogosultak

(a) az |gazgatiságitagYezérigazgatiöná||ian;

(b) két Igazgatósági tag egyÜttesen;
(c) az |gazgatőság bármely tagja a Társaság nevében a|áírásra meghata|mazott do|gozóva|

együttesen;

(d) két, az |gazgatóság álta| meghatározott Ügyekre vonatkozóan fe|jogosított társasági a|ka|ma-
zott egyÜttesen.

27 ' A Társaság cégjegyzése akként ttrténik, hogy a géppe| vagy kézze| e|oÍrt, e|onyomtatott cég-
név a|á a jegyzésre jogosu|t szemé|y, illetve szemé|yek, a hite|es céga|áírási nyi|atkozat szerinti saját
néva|á írásukat csato|ják.

A PÉNzÜGYl JELENTÉSEK JóVÁHAGYÁsA És
A NYERESÉG FELoszTÁsA

28. A társaság Üz|eti éve január 1-tó| december 31-ig tart.

29. Minden pénzÜgyi év végét ktvetően a jogszabá|yban meghatározott idopontig a Társaságra
vonatkozó pénzÜgyije|entést (mér|eget' eredmény-kimutatást) e| ke|| készíteni a magyar és nemzetkÖ-
zi számvite|i szabályok szerint. A Társaság továbbá e|készíti az értékpapír törvény á|ta| meghatározott
jelentéseket, va|amint azon tőzsde á|ta| e|óírt pénzÜgyi je|entéseket, ame|yre a Társaság részvényei
bevezetésre kerÜ|tek.

30. Az a|aptoke terhére a részvényeseknek oszta|ékot vagy kamatot megá||apítani vagy fizetni
nem szabad. A Társaság a tu|ajdonában |évo saját részvénye után nem fizet oszta|ékot, az oszta|ékra
jogosult részvényeseket megi||ető részesedés meghatározásakor a saját részvényre eső oszta|ékot
nem veszif igyelembe
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31. oszta|ékra azok jogosu|tak, akik az oszta|ékfizetésro| szó|ó kozgyűiési határozatban meghatá-
rozott fordulónapon a Részvénykönyvben szerepe|nek. A fel nem Vett osztalék ktvetelésére va|ó jog
az oszta|ék esedékességéti| számított öt év e|teltével évül e|.

32. A részvényesnek joga van a közgyti|és á|tal felosztani rende|t, mér|eg szerinti nyereségnek a
részvényeire jutó arányos részére (osztalék). Az osztalék fizetés kezdő napja és az osztalékot megá|-
|apíti ktzgyű|és napja közttt |ega|ább 10 munkanapnak ke|| e|telnie' A Társaság jogosu|t a részvé-
nyekre fizetendo osztalékbó| |evonni azt az tsszeget, ame|yet a részvényes a részvényére tekintette|
kÖteles megfizetni. oszta|éke|o|eg fizetésre évkÖzben akkor van |ehetoség, ha a Közgyű|és á|ta| e|fo-
gadott ktzbenső mér|eg a|apján va|ószínűsÍtheto, hogy utóbb az éves oszta|ék kifizetésének nem |esz
akadálya' A részvényes a jThiszeműen fe|vett oszta|ék visszafizetésére nem kÖte|ezhetó, ez azonban
nem vonatkozik a részvényesnek évkÖzben fizetett osztaléke|ő|egre'

33' A Társaság az oszta|ékot banki, postai átuta|ássa| vagy készpénzben fizeti ki. A Társaság a
banki, postai átuta|ást a részvényes (kÖzös képviseló) vagy az álta|a megje|o|t személy(ek) részére
teljesíti a részvényesnek a Részvényktnyvben fe|tÜntetett címére vagy más' a részvényes á|taI megje-
|t|t cÍmre Vagy a részvényes á|ta| megje|Ö|t bankszám|ára, Pc. oszta|ék Összegét a Társaság pénztárá-
ná| személyesen is át lehet venni, ha ilyen szándékról a részvényes az esedékességet megelőzoen
|ega|ább 8 nappa| Írásban értesÍtette a Társaságot.

34. Az oszta|éknak a részvényes áltat történó késede|mes fe|vétele miatt a Társaságot kamatfize-
tési kÖte|ezettség nem terhe|i.

HIRDETMENYEK

35. A társaság a hirdetményeit - ha jogszabály azokat nem rende|i a CégkÖzlönyben vagy más
meghatározott |apban, i||etve he|yen közzétenni - a Társaság hon|apján (vwvw.raba.hu) és a BET hiva-
talos e|ektronikus honlapján teszi közzé.

ALKALMMANDó JoG, FóRUM

36. A jelen alapszabá|yra a hatályos magyar jog az irányadó. A je|en A|apszabá|ybó| eredő, a rész-
vényesek közÖtt Vagy a részvényesek és a Társaság között fe|merÜ|Ó va|amennyijogvita e|dÖntésére a
Társaság és a részvényesek alávetik magukat a Magyar Kereskede|mi és Iparkamara mellett Szerve-
zett A||andl Vá|asztott-bíróság kizárólagos dontésének azza|, hogy a Vá|asztott-bÍróság a saját E|járási
Szabá|yzata szerint jár e|'

A TÁRsAsÁG MEGszÚNÉsE' vÉcelszÁMoLÁs

37. A Társaság megszűnik, ha

(a) a Közgyűlés e|határozzajogutód nélkÜ|i megszűnését;
(b) a Társaság más társaságga| egyesü|, abba beo|vad, szétvá|ik vagy más társasági formába áta|aku|;
(c) a Cégbíróság megszűntnek nyi|vánÍtja; vagy hivata|ból e|rende|itÖrlését;
(d) a bÍróság fe|számo|ásie|járás során megszűnteti.

38. Ha a Társaság fe|számo|ási vagy végelszámo|ási eljárás során megszunik, a részvényes a
fe|számolás Vagy a vége|számo|ás eredményeként jelentkezó fe|oszthatl Vagyon részvényeive| ará.
nyos hányadára jogosult. A végelszámo|ássaI kapcso|atos fe|adatokat az Igazgatóság tagjai |átják e|. A
kozgyű|és a zárómér|eg jóváhagyásával együtt határoz a végelszámo|ók, az Igazgatóság, a Fe|Ügye|o
Bizottság és a kÖnyvvizsgá|ó felmentéséro|.

A jelen Alapszabályt . a módosításokka| egységes szerkezetbe fogla|va . a Társaság Közgyűlé.
se 2011. április 29-én fogadta ela 9120,|,|.04.29. számú határozatáva|.
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Üqvvédi tanúsítás és e|lenieqvzés
A|u|írott dr. Magyarlaki Éva Ügyvéd tanúsítom, hogy a jeIen egységes szerkezetű Alapszabály szÖ-
vege megfele| az a!apszabály -módosítások hatá lyos taÉa lmának.

Az a|apszabá|y 2011. ápri|is 29-i mÓdosításokka| érintett pontjai: 8.4 pont: a tu|ajdonosi megfeleltetés;
8.5 pont: a részvénykÖnyv |ezárása;14. pont: az évi rendes közgyűlés napirendje; 20.2:pont: azigaz-
gatóság i  Ü|éste lekommunikác i ósúton;  21 .1 . ( i )pont :  az igazgatóság i  hatásk ö r ;  22 .6pont :  a fe|ügye|ó
bizottság i konferencia-teIefonos Ü lés.

AzegységesszerkezetűA|apszabá ly függe|éketar ta|mazzaaTársaságt i sz tségv ise|ó inek fe l so-
ro|ását.

Győr,2011. április 29.
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Függe|ék
a vezető tisztségvise|őkről, a fetügyető és audit bizottság tagjairól, valamint a könyvvizsgálóról

Tisztséqviselő neve:

Az lGAzGATósÁG TAGJAI:

1. Pintér lstván elnök
2. Hrabovszki RóbeÉ
3. MaÉin ol ivér
4. Alan Frederick Spencer
5. Khal id Abdo! Rahman
6. Dr. Fintha.Nagy Áoam Sándor
7. Fö|dvár i  Gábor

Meqbizás kezdete: Meqbízás véqe:

A FELÜGYELo És AUD|T B|zoTTsÁG TAGJAI:

19

1. Dr. Benedek János
2. Varga Zo|tán
3. Sándorfi Balázs

n röruvwzscÁló:

De|oitte Könyvvizsgáló és
Tanácsadó Kft
felelős könyvvizsgáló:
Binder Szi|vla könyvvizsgáló

Győr,2o11. április 29.
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