
A PANNoN_FLAxNyilvánosan Miíködő Részvénytársaság

(1016 Budapest. Derék u' 2')

Igazgatóság'r a Társaság rendkívüli kiizgyűlését 2014. július 2,l.

l0 órara Ürrz<hírja

A kijzgríílés heb|e: I016 Budapest, Derék u' 2.

Á kőzgíílés hdpircndje :

1' A fizetőképesség helyleá11ítása éIdekébe[ a válható kötelezeltségek teljesítéséIe, a tfusaság
tulajdonában levő ingatlanok és beléktetett pénzügyi eszközök éfiékesítése, akár azok könyv
szerjnti ér1óke alatt.

2' Döntés a Társaság \'égeiszárno]ásáról,
3' Döntés a Tálsaság vonatkozásában csódeljfu'ás megjndításálól,

'{' Döntós a Tinsaság ellen felszárlo1ási eljárás negindításár'ól,

A rész!én!'esi ]ogok g,vakor'lásához \'a1ó jogosuItság megállapítására az Épt' szcnnti
tulajc1onosi megÍ'eleltetés iltján kerül sor'

A közg!'íllése1l a Észvén)esi jogok gyakot1ására az a szcrllél'v jogosult. akinek nevét a közgyíllés
kezdő napját mcgelő7ó nlásodik rnunkanapo1] 18 órakot a lészvén'vkönv! taltalmMza' A
részvénykön!'v lezálása nem korlálozza a részvén'vkön'wbe bejegyzett szenély jogát
részvényeinek a r'ószvén'vltönyv lezluását kdvető átruháZásában. A lészvéiyek a köZg]'ű1és kezdő
napját rncgelőzó átruháZása nem zála ki a rószvénykönyvbe be.jeg'vzett személynek azt a jogát,
hogy a közgyúlésen rés/ veg'Yen és az őt lnint lészvényest negil]ető jogokat g-vakoro]ja'
A közg-vúlésen lés7t venni szándékozó lészvénves' illetve részvényesi meghatalmazott nevét a
kö7gyií]ós kezdij napját megelőző másotLik munkanal]ig kell a részvénykörryvbe bejegyezrrí'

A lészvényes a közg"v|l]ós napja elijtt ]ega]ább 8 nappa] aZ igazgatósághoz benyújtott kérelmében
kérheti a napjrendre tűzótt üg,vre vonatkozó lelvilágosítás megadását, illetve a sza\'azatok
legalább l %-áva1 lendelkczó rós7vónyesek az ok megjelöléséve1 a köZgyú]és összehí\,ásáról
szóló hildetmény mcgjelenésétől számílott 8 napon be]L]l kéIhetik va]amcl"v kérdós napirerrdre
tör'ténó fe]\'ételót.

A né\'rc szóló dematerializált lészvénvek tu]ajdonosai a közg)'úlést negelóZően _ képviseletre

.iogosultságllk igazolásait követően ]'l órától vehelik ál szavazólapjúat'
,\ kózgyűlésen az alapszabálybtrrr rrreghatározolt szabá]yok Szerint az \'ehet részl, aki a közgyúlést
negelőZő 2' nunkanap végén a r'észr'ény tulajdonosa' a részvén'\'könyvbe bejegyezték, ós
kópviseletre jogosr tságát az alábbiak szcrint igazol.ja:
A képviseleti .jogosrrltság a7 értékpapíÍ s7ámlát vezetó pénzintézet igazolásával tanúsítható.
amelyet kjállíthat a Keler Zft'. \'ag)' a Keler Zrt' igazolása alapján bankfelügyoleti igazolással
Iende]kező pénzintézet' A letéti igazolásnak tarta]maznia ke11 a lészvényes névét, székhe1yét,
i]]etve lakcín1ét. és a tLllajdonában lévő részvények a]apcínIet szerinti darabszámát'
A közgyűlésen a lészvé]lJ'esek szavazati jogukat szemé]yesen vagy közokíratban, illetvc te1jes
bizonyító er'ejű magánokiratban felhatalmazott képvisclőjiik útján gyakorolhatjrik.



A Társaság alaptijkéiének összetéte]e 2014.nárcius 6' napján (dematerialiZált részvén'v):

Részvén1'sorozat Nóvérték
(Ftdb)

Kibocsátott
daÍ:rbs7ám

Ossznévérték
(FO

(törzsrészvény)

I000 I212 564 2 232 564 000

A]aptőke nagysága 2 232 561 000

Az aLaptőke leszállítását a részvények névéfiékének 300 lt/darabla csökkentésével a 2014' május 27-
én tartott közg}'űLés j óváhagyta' A változást a cégnyi]vántal1ásba töfiélró bejegyzést követően
szerepeltetjük

A részvényckhez kapcSoIódó Szavazati jogok száma 201'1-.jÍuius 12' 'napjrín:

Rész-vénvsorozat Kibocsátott
darabszám

Szavazati
logra

jogositó
rés7-!'ények
darabszáma

RészYényenkénti
szavazati jog

Összes
szavazati

jog

saját
részvények

számá

,.A" solozat
(törzsrészvé11!')

2 2U2 56'1 2 232 564 2.232
564

i5 000

2 232 561 2 232 564 2 232
56'1

55 000

HirláIozatképtelenség csetón az ilj közgyűléS időponlia azonos helyen és napirendde] 20l4.
augllsztus 7-én l0 óÍa'
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