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A 2011. december 14-i rendkívüli közgyőlési napirendje és határozati javaslatok 
 

 
 

1. Az alapszabály 7. pontjának módosítása az igazgatóvá kinevezhetı személyek és kinevezésük idıtartamára 
vonatkozóan 

 
Határozati javaslat 

 
 
A közgyőlés úgy határozott, hogy módosítja az igazgatóvá kinevezhetı személyek státuszát, valamint hivatali idejük 
hosszát, és úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja az alapszabály 7. pontját: 
 
“7. cikkely  A társaságot egy legalább öt, legfeljebb tizenegy tagból álló igazgatótanács vezeti. 
  

Az Igazgatótanács természetes vagy jogi személyekbıl áll. A tagok többségének „független természetes személy”-nek 
kell lennie. 

 
Azok számítanak „független személynek”, akik nincsenek jogviszonyban vagy pénzügyi kapcsolatban a társasággal, 
igazgatósági megbízatásukat leszámítva. 

 
Nem számít „független személynek”, aki: 
 

a)  jelenleg is alkalmazottja vagy alkalmazottja volt a társaságnak az igazgatósági tagként történı kinevezését 
megelızı öt év során, 

b)  anyagi ellenszolgáltatásért végez tevékenységet a társaság részére vagy mőszaki, jogi vagy pénzügyi 
felelısséggel tartozik a társaságnak,   

c) a társaság részvényese és közvetve vagy közvetlenül a szavazati jog legalább 30%-ával rendelkezik vagy családi 
kapcsolatai vannak ilyen személlyel, 

d) anyagi elınyöket élvez a társaság tevékenységébıl vagy nyereségébıl, 
 
e)  jogviszonyban áll a társaság egyik nem független tagjával egy olyan társaságban, amelyben ez a nem független 

tag vezetési, vagy ellenırzési jogkörrel rendelkezik. 
 

Az igazgatósági tagokat a részvényesek közgyőlése nevezi ki, és itt határoznak a számukról is. Megbízatásuk legfeljebb 
a kinevezésüket követı harmadik év éves rendes közgyőlésig tart és addig töltik be funkciójukat, amíg utódaikat meg 
nem választják. Az igazgatósági tagok újraválaszthatók és a közgyőlés által bármikor, indoklással vagy anélkül, 
visszahívhatók. 
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Amennyiben egy vagy több igazgatósági tag helye megürül haláleset, lemondás vagy bármely más ok miatt, a 
helyettesítésrıl az Igazgatótanács gondoskodik a törvényi elıírásoknak megfelelıen. Ilyenkor a közgyőlés a következı 
ülésén hagyja jóvá a kinevezést.” 

 
 

2. Az alapszabály 11. pontjának módosítása a napi irányításra való felhatalmazásra vonatkozóan; 
 

Határozati javaslat 
 
A közgyőlés úgy határozott, hogy módosítja a napi irányításra való felhatalmazási eljárást, és úgy határozott, hogy az 
alábbiak szerint módosítja az alapszabály 11. pontját: 
 
 “11. cikkely Az igazgatótanács megbízhatja a napi ügyek egy részének vagy egészének intézésével és ráruházhatja erre 
vonatkozóan a Társaság képviseleti jogát egy vagy több igazgatósági tagra, igazgatóra, meghatalmazottra, alkalmazottra 
vagy egyéb dolgozóra, akiknek nem feltétlenül kell a társaság részvényeseinek lenniük, illetve különleges jogköröket vagy 
állandó, illetve ideiglenes feladatokat bízhat az általa kiválasztott személyekre vagy alkalmazottakra. 

 
A társaság és az Igazgatótanács tagjai között jelentkezı konfliktusokat a törvény elıírásai szerint kell elrendezni.” 
 
 
 

3. Az alapszabály 12. pontjának módosítása harmadik felekkel szembeni aláírási jogosultságra vonatkozóan 
 
 

Határozati javaslat 
 
A közgyőlés úgy határozott, hogy módosítja a harmadik féllel szembeni aláírási jogosultságot, és úgy határozott, hogy az 
alábbiak szerint módosítja az alapszabály 12. pontját: 
 
“Art. 12.”A társaságot harmadik féllel szemben képviselheti két igazgató együttes aláírásával, bármely más személy önálló 
aláírásával, akire az Igazgatótanács ilyen aláírási jogosultságot kifejezetten ráruházott, vagy a napi ügyek intézésével 
megbízott személy önálló aláírásával a rábízott ügyekre vonatkozóan. 
Az Igazgatótanács tagjainak javadalmazását a közgyőlés állapítja meg.” 
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4.  Az alapszabály 13. pontjának módosítása az egyedi könyvvizsgáló és az Audit Bizottság hatáskörével és 
kinevezésével kapcsolatban; 

 
Határozati javaslat 

 
A közgyőlés úgy határozott, hogy módosítja az egyedi könyvvizsgáló hatáskörét és kinevezésére vonatkozó eljárást és 
megszünteti az Audit Bizottságot, és úgy határozott, hogy az alábbiak szerint módosítja az alapszabály 13. pontját: 
 
“Art. 13.. A társaságot egy helyi egyedi könyvvizsgáló auditálja. 
 
A egyedi könyvvizsgálót azon független könyvvizsgálók közül nevezi ki az Igazgatótanács, akik tagjai a Luxemburgi 
Vállalati Könyvvizsgálók Intézetének, legfeljebb a kinevezését követı harmadik év éves rendes közgyőlésig tartó idıszakra, 
és addig tölti be funkcióját, amíg utódját meg nem választják. Újraválasztható, és a közgyőlés által bármikor, indoklással 
vagy anélkül, visszahívható.” 

 
Az Audit Bizottság megszüntetését követıen a közgyőlés elfogadja Wiggert Karreman, Jan Thomas Ladenius és Benoit de 
Bien urak lemondását és felmenti ıket kötelezettségeik alól. 
 

5. Az alapszabály 17. pontjának módosítása a közgyőléssel kapcsolatos eljárásokra vonatkozóan 
 

Határozati javaslat 
 

A közgyőlés úgy határozott, hogy módosítja a közgyőlések tartásával kapcsolatos eljárást, és úgy határozott, hogy az 
alábbiak szerint módosítja az alapszabály 17. pontját: 
 
“Art. 17. Közgyőlések összehívása, megtartása és az azokon való részvétel a törvényben lefektetett szabályok szerint 
történik. 
 
Amennyiben minden részvényes jelen van, vagy képviselteti magát és kijelenti, hogy ismeri a napirendet, a közgyőlés 
elızetes összehívás nélkül is megtartható. 

 
Minden részvényes részt vehet a közgyőlésen, amennyiben írásban, e-mailen, táviratilag, telexen, faxon vagy bármely más 
elektronikus távközlési eszközön kijelöl egy meghatalmazottat, akinek nem kell feltétlenül részvényesnek lennie. 
 
A részvényesek azzal a feltétellel gyakorolhatják szavazati jogukat, ha részvénytulajdonuk bejegyzésre került a Társaság 
részvénykönyvébe. 
 

Fenntartva az osztalékelsıbbségi részvényekre vonatkozó fentebb már említett rendelkezéseket és törvényi 
korlátozásokat, minden részvény egy szavazatot ér. 
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A bíróságra vagy egyéb helyekre készülı közgyőlési jegyzıkönyvmásolatokat vagy kivonatokat az Igazgatótanács elnöke vagy a 
tanács két tagja írja alá. 

 
 

6. Az Alapszabály 5., 15., 17., 18., 19. és 21. cikkelyeiben bizonyos megfogalmazások módosítása, technikai 
és fordítási hibák kijavítása 
 

Határozati javaslat 
 

A Közgyőlés elhatározta, hogy módosít az Alapszabály 5., 15., 18., 19. és 21. cikkelyeiben bizonyos megfogalmazásokat és helyesbít 
technikai és fordítási hibákat. Az említett cikkelyek szövegezése most a következı: 

 
5. cikkely Az alaptıke a részvények két fajtájából áll. 
 
5.1 Az alaptıke összege összesen harmincmillió-ötszáznegyvenháromezer-kilencszázharminchárom (30.543.933) euró, amely 
hetvenmillió-hétszáz-huszonháromezer-hatszázötven (70.723.650), egyenként negyvenkét eurócent értékő törzsrészvénybıl és 
kétmillió (2.000.000) osztalékelsıbbségi részvénybıl, összesen 72.723.650 részvénybıl áll. 
 
5.2 Az „osztalékelsıbbségi részvényekbıl” kétmillió (2.000.000) darab van, melyek egyezményes értéke egyenként 42 eurócent. A 
társaság felszámolásakor vagy feloszlatásakor az „osztalékelsıbbségi részvények” a törzsrészvényekkel azonos jogokkal 
rendelkeznek. 
 
Az osztalékelsıbbségi részvények feljogosítanak a Közgyőlés által évente meghatározott osztalék felvételére, de nem biztosítanak 
szavazati jogot. Az osztalék összege nem haladhatja meg a törzsrészvények éves átlagárának 50 %-át, de nem lehet kevesebb, 
mint az Európai Központi Bank azon év január elsején érvényes 12 havi kamatlábának a kétszerese, amely évben kifizetésre került. 
Kiszámítására a részvények névértéke alapján kerül sor (azaz 0,42 EUR x kamatláb x 2). Kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a 
társaság adott évre érvényes és az IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Szabványok) alapján elkészített összevont éves 
beszámoló pozitív eredményt mutat, és ha az osztalék kifizetését engedélyezı törvényi feltételeket betartják. 
 
Az osztalékelsıbbségi részvények alapján kifizetett osztalék összege nem haladhatja meg az IFRS alapján kiszámított összevont 
adó befizetése utáni éves jövedelem harminc százalékát (30%) (leszámítva a kisebbségi részesedést). Az osztalékelsıbbségi 
részvénytulajdonosok nem jogosultak semmilyen egyéb jogra vagy osztalékra azon kívül, amit a Közgyőlés számukra biztosít. 
Ezeket az összegeket évente egyszer fizetik ki. Elılegfizetésre csak akkor kerülhet sor, ha ennek a feltételei megteremtıdnek. 
 
Amennyiben a társaság az egyik évben nem tudja kifizetni ezeket az osztalékokat, vagy csak az arra az évre járó követelés 
minimális részét fizeti ki és nem rendelkezik a teljes összeg kifizetésérıl a következı évi osztalékkal együtt, ezzel a 
törzsrészvényekkel együtt járó szavazati joggal azonos jogokat juttat az osztalékelsıbbségi részvények tulajdonosainak. Ez a 
szavazati jog addig illeti meg ıket, amíg a társaság ki nem fizeti az osztalékelsıbbségi részvényekre járó összes osztalékminimumot. 
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Engedélyezett tıke  
 

Egy késıbb összehívandó, a törzsrészvények legalább 50%-át képviselı Közgyőlés fogja meghatározni a törvény által elıírt keretek 
között az engedélyezett tıke nagyságát és feltételeit. 
 
Ekkor az Igazgatótanács az alábbiakra kap felhatalmazást:  
 
- tıkeemelés végrehajtására egyszerre vagy egymást követı részletekben, készpénzben vagy természetbeni apportban befizetendı 
új részvények kibocsátásával, kintlévıségek átalakításával vagy, az Éves Rendes Közgyőlés jóváhagyása nyomán, a nyereség vagy 
a tartalék tıkébe történı beolvasztásával; 
 
- az új részvények egyszeri vagy sorozatos kibocsátása helyének és idejének, a kibocsátási költségeknek, a részvényjegyzés és a 
befizetés feltételeinek és módozatainak a meghatározására; 
 
- a részvényesek elıvásárlás alapján történı részvényjegyzési jogának kizárására vagy korlátozására új részvényeknek az 
engedélyezett társasági tıke részeként történı kibocsátása esetén. 
 
Ez a felhatalmazás az engedélyezési okirat meghirdetésétıl számított öt évig érvényes és a Részvényesek Közgyőlése által 
megújítható azon engedélyezett tıke részvényére vonatkozón, amelyeket idıközben az Igazgatótanács még nem bocsátott ki. 
 
Minden végrehajtott és a megfelelı törvényi formák között rögzített tıkeemelést követıen a jelen cikkely 1. bekezdése módosulni fog 
a végbement emelésnek megfelelıen; az Igazgatótanács vagy az erre meghatalmazott személy ezt a módosítást megfelelı 
formában rögzíteni fogja. 
 
15. cikkely A közgyőlés évente ül össze a társaság székhelyén vagy egy másik helyszínen, amirıl a meghívóban a részvényesek 
értesítést kapnak, minden év április 26-án, tizennégy óra harminc perckor (14:30). 
 
Amennyiben ez a nap nem munkanap a Luxemburgi Nagyhercegségben, a közgyőlés idıpontját két munkanappal késıbbre 
halasztják. A közgyőlésen a jelenlevı vagy képviselt részvényesek által kinevezett elnök elnököl. 
 
18. cikkely Az üzleti év január elsı napján kezdıdik és december hónap utolsó napján ér véget. 
 
Az Igazgatótanács elkészíti a mérleget és a nyereségrıl és veszteségrıl szóló beszámolót. Legalább egy hónappal az Éves 
Közgyőlés elıtt az említett két dokumentumot valamint a társaság tevékenységérıl szóló jelentést át kell adni az egyedi 
könyvvizsgálónak, aki elkészíti ezekrıl a saját beszámolóját. 
 
19. cikkely A társaság nettó nyereségének öt százalékát a törvény által elıírt tartalékalap képzésére kell fordítani. Ez a 
kötelezettség elhanyagolható, ha a tartalékalap eléri a társaság jegyzett tıkéjének egytizedét. 
 
Az Igazgatótanács javaslata alapján a Részvényesek Közgyőlése dönt az éves nettó nyereség felhasználásáról. Dönthet úgy, hogy 
a teljes összeget vagy annak egy részét egy vagy több tartalékszámlára vagy készletszámlára utalja, illetve átviszi a következı 
pénztári évre, vagy kiosztja a részvényesek között mint osztalékot. 
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Az Igazgatótanács a törvény által megszabott feltételek között osztalékelıleget fizethet. A tanács határozza meg az elıleg összegét 
és a kifizetés idıpontját, amely kizárólag az errıl szóló határozat elfogadásától számított 20 napon túl lehetséges. A saját 
részvényekre járó osztalék a tartalékba helyezésre kerül. 
 
 

21. cikkely - Általános rendelkezések 

 
A gazdasági társaságokról és az európai társaságokról szóló, 1915. augusztus 10-én kelt, törvény, annak módosításaival 
alkalmazandó, hacsak az alapító okirat másként nem rendelkezik. 

 
7. A részvényvisszavásárlási politika felülvizsgálata és jóváhagyása  

 
 

Határozati javaslat 
 

A Közgyőlés úgy határozott, hogy jóváhagyja a Társaság székhelyének 2009. június 4-én Luxemburgba történt helyezésétıl jelen 
közgyőlés napjáig érvényben lévı részvény-visszavásárlási politikáját, és jóváhagyja a fent említett periódus alatt történt összes 
részvény-visszavásárlási tranzakciót. 
 
A Közgyőlés elhatározza, hogy további öt évre felhatalmazást ad a vezetıségnek a részvény-visszavásárlás folytatására a névérték és 
a visszavásárlás napi árfolyama között kialakított áron. Az egyetlen kikötés, hogy ezek az ügyletek nem eredményezhetik, hogy a nettó 
eszközérték a jegyzett tıke és a fel nem osztható tartalékok együttes értéke alá csökkenjen. 

 
 

 
 

 

 


