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a PANNON-FLÁX Győri Lensziivő NyRt.
201,l. augusztus 7-én 10 órlli kezdcttcl megtartott _ a határozatképtclcnsóg miatt
megismételt rendkíviili kiizgyűléséről

Időpont: ]0'00 óla

Hel}rszílll ]0l6 Budnpest. Derék u1ca 2' (a társaság széklrel!e)

V.r:'.l l r o.l ,j\ k...örl 'l l]]e_i.lcll cl'.

A Társeság kibocsátotl Íészvén)'eilrek szánra 2'2]2'jó4 db, amelyből 55'000 db a leányvál1alat
tulajdonában lévő részvén}'. A leányvállalat tulajdollában lévő ÍésZ\'ény neln jogosít szavazatra, igy
a szavazatra.jogosító részvé )ek szána 2' l77'564 db'

Jelen vannak ajeleniéti ív szerinti részvénye.ek(2ol4 aUgu"Ztus5_i megfelcltctg" alxpJán)'

Ajelcnlévő részvényes..rk (képviseIők) felsorolását aje]en]éti ív róSZlelesen tatta]mazza.

Ajelenléti iv a]apjfu megá]lapítonr, hogy a Társaság 2.l7]'56'l szavazatra j ogosító Iészvénye közül
l '582 757 db részvény képvjSelteti magát, amely az összcs szavazatla jogosító Íész\,én}'eknek a 70.9
%'a' Jelen van tov,lbbá

aZ ]ga7gatósá8 ] tagje.
_ a l;eliig}eló Bizoll\llg. illetre az Audjt Bizot1ság 1 tagje
- a könyvvizsgáló

_ a Társaság ijgyvédje'

A kölgyűlés megtaÍásának akadálya nincs.

A szavazólapokat a képviselők megkapták' a Szavezólapon a lészvéllyek és szavazatok szán]a
feltültetésre keÍiil1' Kélenr, hog} a szavazó1apok felmutatásával szíveskedjenek szavazni.

Javssolom' hogy a közg,vűlés logadja el az alábbi tiszt ségviselőket:

- közgyű]és elnökeiVáÍad] EÍnő
jegyzőkönyvveZctőnek: dr' Cócza Bélát,

' jegyzőkönyv hilelesitőnek: Dr. Csibi RoZ]nát,
_ sza\'azatszálll1álónak: Ke]emcn Cábofl '

Kérem' szivesl(edjenek szavazni. elt'ogadiák c a jclöh tisztségviselőket'

sZaVazás:
igcn: 1.582 757 db

- ellenszavazat: 0
taÍlózkodás: 0

Kőszönörn'

I./2011. (\rII'07) sz. határozAt
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Megállapitom' hog'_v a közgyűlós 1.582.757 igen szavazattAl' ellenszavnzat ós tartózkodás
nélkiil' a kijzgyűIós elnökének váradi Ernőf, jegyzőkön}.r'r'ezetőnek Dr. GóczA Bólát
szavázatszámláIónak pedig Kelenen Gáboft' jeg},zőkön}Y hitelesítőnek Dr. csibi Rozinát
választották meg.

A köZgyűlési ]neghivó szerinti napirendi pontokat a lészvénvesek is1nerik' azok meghirdetésre
keriilfek á7 áláhhiák s7erinÍ

l' A fiZetőképesség hely.eáIlítása órdckébe|' a \'árható kötelczetlségek teljesítésére' a lársaság
ttllaidonában lcvő ingatlanok s bef'ektetett pén7iigyi eszközők értékcsilése. akár azok
köny\'sZeIinti éÍéke ala1t,

2' Döntés a Társaság végelsZárIolásáról.
]' Döntés a Társaság vonatkozáSában csőLleljárás nlegindításálól,
4' Döntés a ]'ársaság ellen lelszámolási eljárás nreginditásálól'

Váradi Ernő a napiÍendi pontokat szavazásra bocsátja:

Igen: ó84 187 db
Nem:898 510 db
'faÍózkodás:0

Váradi Ernő a napirendre vonatkozó szavazás sikeÍelonsége miatt, ké a lészvényesek
.iavaSlatát'

Dr' Antalo\'its Judit javaso]ja' hogj' a napirendi polrtok tárgyalási sorendjét akként váltoáassák
meg. hogy az ]' napircndi pontot utoljára tárg)elják. tehát a napirendi pontok sorrendje olyképpen
változon. hog)' az első táÍg}-alandó napilendi pont a vége]s7ánolás legven. Az áhala javasolt
rapilenrli sorrrend:

]' Dönl<': ldl.r' áÉ \e3(|'/e|||Ú|' 'J ''I
2' DöntéS a Társaság vonatkozásában csődeljárás rnegindításáról.
]' Döntés a Társaság ellen lelszánlolási cljálás megindításálól'
4' A fiZelőképessé8 helyÍeáIlílása éldekében. a víhaló kötelczeltségek tetjcsjtésére, a társaság

tulaidonában 1e\'ő ingatlanok s lrelektetett pé züg],i eszközök éI1ékesítóse' akál ezok
kön),vszelinti értéke alarl'

Levezető elnök kéri a Szavazást a lészvényes j ava s latáró l, arról. hogy az elfogadják_e.
- igen: 898 570 db

nen: 684 I87 db
- tat1ózkodás. 0
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A közgyűlés 898 570 szavazattal 68,l l87 ellenszavaz.rttal, tartózkodás nélkül, elfogadta a
napirendi pontok sorIendjének módosítását.

Váradi Enró a közgy'űlés leYezető elnöke ]0 pelc szüuetet rendel e]'
Szünctel köletően a köz8yű]és folytatódik. VáÍadi Ernó tájékoztat]a a részvénvcseket, hogy a
következő 3 napirendi pont azórt kerii1t rleghirdetésre. rrrert azonnali mcgoIdást kell találni a
Társaság mcg.eDdült pénzügyi hel}zetér€' ezél1 teiesztette clő az ]gazgatóság ezeket a napirendi
pontokat' amel}ek kőZiil az Igazgatóság a Társaság nlaga elleD indított csődelj áráSá1 j avasolja, ezzel
látia biztosítottnak, lrog} a jelenlcgi fiZetésképtelenséglrez közeli hel),zetben a hitelczők és a
Íészvényesek szánálÍ is vélhctően a leglosszabb forgatókönyv, a felszáIolási eliálás' elkerü]hető'



A'I'ársaság likviditáS hiálryáben nern képes fizetési kótc]ezettségei teljesítéséle, ezért az lgazgatóság
cl öke csak a csődvédelemben látia a megoldást. Váradi En1ő kéri e részvényeseket' hogy
szavazatukkal a csódeljárást támogassák'

A Felügyeló Bizottsllg és az Audit Bizottság Észélől jelenlévő FaÍagó Pétel tájékoáatja a
rész,vényeseket' hogy az említett testü]etek az Igazgatóság k<;zgyűlés e1é terjesáett .javaslatait
valamennyi napirendi pont vonatkozásában lálrrogatják'

c le\e/e o el r.;,ritr'abo.rulrejr'a:to..

A napircndi ponttal kapcsolatban Dl. Antalovits JudiL előadja, hogy a csődeliárás e társas'lg szxmjln
előnytelen. nleÍl eg}rószt magas költségekkel.iár. annak sikeftelensége esetén visszafordíthatat]anl]l
elindítia a Társaság t'eIszámolását. anlely.ie]elltósen séft|eti a rószvényesek érdekeit' cs neJeg}zi
toválrbá' hogy a hilelezők érdekeiÍe (megté lé' is rcndkjviil hátrán\'os kóvctkeznényekkeljárna.
EZért indítványozza. hogy a részvén!'esek az Igazgatóság által előte{esztett jacaslalot De

támogassák. hanem javasolja, hog]' a közgyűlés határozza el a Társaság végelszálrrolását. A
végeiszánlolás \'onatkozásában javaslata áz alábbii kezdő időpon|a 20]'l' októbcr ]'' napjá jegyen.

vógo]szárnolónak á KERsZi Keleskedelmi és Pénziig]'i Szervezési Tanácsadó ZÍ._t' illetvc Mihály
JóZsef Vezető tisáségviselijt. Inint kijelölt telmészetes szetnélyt válasszák rneg. Javasolja, hog-v a
végelSzámoló diiaZása a 20l4'első negyedé\,es eg}edi beszámoló nrérleq fóijsszegének 1,25 %_ban
kerüljöll megállapitásle' amely a vagyonle1osÍási.javaslat elkészítése után eg\' összegben legye
esedékes.. A kapcsolt vállalkozások végelszánrolását kilejezetten e]lenzi' A rneglévó vagyonc]enek
éftékesítését, vagy a felosztási javas]at szeriDti lészletezésse] a részesedéseknek a részvéllyesek
köZötli kiosztásá'feloszlását javasolja-
A .jelenlévő lvíihálv Józsel tájékoztatja e kőZgyűlést a végelSzámoIással kapcsolatos jogi és
pénzijgyi megoldások lehetőSégeiról' a végelszán1olás előnyeiről a csódeljárással sze rben'

A közgyűlés elnöke ezen hatálozatijavaslatról tórtónő szavazás előtt megállapítja, hog-v az EN4BA
K]'t' képviselője a közg)iilésről e]távozott' tchát a közg}iilésen ]'3ó]'927 szávazatot képvise]ó
részvényes vanjeIcll. '^ köZg)iilés 1e\'ezetó elnöke szavazásla bocsátja a részvényes irrdítványát''

szavazás
Igen: I ll4 260 db
Taftozkodás,17 ó6ó db
Ellerszavazat: ldb
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Á közgyűlés 1.314.260 igen szavazattalj 47.666 taÍózkodással és 1 ellenszavazattal meghozta
az alábbi határozatot. A PANNoN-FLAX NyRt. elhatárczza a Társaság végelszánolását. A
végelszámolás keLdő időpontja 2014. október 1. nApja. A Társxság végelszámolójának
megválasztottA a LERSZI Kel€skedelni és Pénzügyi szervezési Tanácsadó Zrt.-t! nevesífvc !
végelszámolót tcrmószctes szemé|yként NIiháIy József vezető tisztségviselőt' A végelszámoló
dÍjazása a 2014. I. negyedéves egycdi beszámoló mérlcg-főösszegénck l,25 yo-,a, ámely:r
vágyonÍ'€losztási iavaslat elli.ószítését |(övetően kerü| Idlizelésre. A végelszáno|ó l'clad.rta a
Pannon-[láx NYRt. vlgvoüelemeiucl! rész€s€déseinek ól1ékesítése' vagy a vag}'onfelosztísi
javaslárt szerinti rósZIctczasseI :]tzok részvénvesck közötti kiosztása' felosztása.
A jelenlévő róslvén}esek egyha|gúlag kinyilvánitják, hogy a 2. és ]. naúendi Dontok (döntéS a
csódel]áláslól. illetve e lelszámolási eljáIáslóI) aZ e1őző lratározatbó] kö\'etkeztetően akt!alitását
veszlclle' így ezeklől döntés nel)l hozható'

4.napirendipont



A fizetőképesség helYreá lítása érdekében, a Várható kötelezettségek telje5ítésére, a társaság
tulajdonában eVő ingat ánok é5 befektetett pén2ügyi eszközök értékesítése, akár azok
könyvszerinti értéke alatt'

Váradi Ernő arra kérí a részvényeseket. hogy hatalmazzák fel az Igazgatóságot' és az eLő2ó határozat
a]apjfu a vége]számolás kezdő napjától a végelszánolót - a fizetőképesség helYreállítása
érdekében, a Várható kőtelezettségek teljesítése Végett a társaság tulajdonában leVő ingatLanok
és befektetett pénzügyi eszközők értékesítésére, azok kijnYvszerinti értéke alatt, akár a kön}.v
szerinti éI1ék 60 %-án'
Dl ADta]o\'its Judit azzal e8észíti ki az igazgatóság javas]atát. hogy a hitelezők és a részvényesek
számára 1'eltehetően a legkisebb negtérülést eredményező lelszámolás elkerülése érdekében.
Társaság tuLajdonában levó ingat]anok és beÍ'ektetett pénziig]'i eszköZök éÍékesitésétlél akár a
könyv szerilÍi éÉék ]0 % ]8 iS csöl(kenlhelő legyen a7 eladási áL Az órtékesítés maximálisan
transzpalens, n]inden nozzenata dokUmentált és elIcnőriZhetó legycn'
Kis_Benedek részvényes meg|eg}'zi- hogy a nyilváDos lészvénylársaságok esetében határozalben
szereplő eladási li litár megbatálozása az é.tékcsítési álat negatívan befo]yásolhatja'
Váradi Emő aZ lgazgatóság elnőke egyeléíelt Kis Bgnedek részvén}'es ószrevételével'
Eá követően Váradi Ernő szavazásfa bocsáto1Ía ajavaslalot'

- igen: I'361'92ó db
- nemt I db

mrtóZkodás: 0
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A közgyűtés 1.36l.926 igen szavazattal' taftózkodás nélkiil és 1 €llenszavazattal meghozta az
aIábbi hlrtározatot
A közgyűlés fclhatalmnzz'l az Igazgátóságot' és a végelszánolás kezdő napjítól a
végelszánolót' hogy a felszállolás elkerülése és a fizetőképcsség helyreállítása éIdclrében, a
Pannon-Flax NyRt. vagyonclem€it _ ingatlanokat és l]clektetett pónziigyi eszközöket
értékesíts€ akár azok könyv szerinti értékónek 30 %'ón is. Az értóI(esítés doküm€ntáltan. és
lran5/nlren..el|enóri/heto |||o.ll'n lörlelljen.

Váradj Ernő a közgYűlés levezető elnöke kifejezte sajnálatát , hogy 18 éVi lgazgatósági tagság é5
e]nökség Után, a részvényesek bizalma pont az á tala utoljára Vezetett közgyűlésen rendü]t meg
iránta' Lemondá5átó csak az tartja Vissza, hogY a Mátravól8yi és társai e len elvesztett per Kúria
e]őtti felü|Vizs8álatát hatékonyan előké5zíthesse és benyűjthassa.

Budapest, 20l4' augusáus 7' napián

VáradiErnő
közgylilés elnöke jld q.

Dr. Csibi Rozina

, }f. {;t;tZ^lís :iá.tsai
:', é,ii 1l .\:óbadalni Irot!a,l]:] /]!í". ijl]!inrer !t' 18'

ll**^"t'-!,'i'.li\
i,. \/:í 'a Ae]a ÚPv!éd


