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Az igazgatótanács határozatképességét az elnök megállapította azzal, hogy az 
igazgatótanács 5 tagja közül 5 tag megjelent, az igazgatótanácsi ülés 
megtartásának akadálya nincs. 
 

 
Az ülés napirendje: 

 
1. Tőkeemelésről szóló határozat meghozatala 
2. Alapszabály módosításáról szóló határozat meghozatala 

 
 

I. napirendi pont: Tőkeemelésről szóló határozat meghozatala 

 
1/2014. (XII.30.) számú határozatot: 
 
Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza: 
 
Igazgatótanács a 2014. október 31-én tartott ülésén hozott 3/2014. (X. 31.) számú 
határozata valamint az ezen alapuló kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján 
egyhangúan elhatározza, hogy a Társaság alaptőkéjét felemeli az alábbiak 
szerint: 
 
Igazgatótanács akként döntött, hogy az eddig 1.053.065.100 azaz Egymilliárd-
ötvenhárommillió-hatvanötezer-száz Forint mértékű alaptőkéjét felemeli 
2.003.065.100 azaz Kettőmilliárd-hárommillió-hatvanötezer-száz Forintra. 
 
Alaptőke emelés mértéke: 950.000.000 azaz Kilencszázötvenmillió Forint. 
 
Az alaptőke emelés zártkörű részvényjegyzéssel történik az alábbiak szerint: 
9.500.000 db azaz Kilencmillió-ötszázezer darab névre szóló, 100 azaz Száz 
Forint névértékű és 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, 
dematerializált formában előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű  
osztalékelsőbbséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető 
tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs 
hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény zártkörű kibocsátásával. 
 
A 17/2014. (XII.29.) számú közgyűlési határozat alapján a Társaság részvényeseit 
a zártkörű alaptőke emelés esetén a részvények átvételére vonatkozó 
elsőbbségi jog nem illeti meg. 
 



Az Igazgatótanács jelen határozatában felhatalmazza a SkillInvest Kft. (székhely: 
1068 Budapest, Városligeti  fasor 34-36., cégjegyzékszám: 10-09-170840, 
képviseli: Rakhimkulov Timur ügyvezető, továbbiakban: Befektető) gazdasági 
társaságot az alaptőke emelés során kibocsátásra kerülő 9.500.000 db azaz 
Kilencmillió-ötszázezer darab névre szóló, 100 azaz Száz Forint névértékű és 100 
azaz Száz Forint kibocsátási értékű, névre szóló, dematerializált formában 
előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” elnevezésű, osztalékelsőbbséget, 
vétójogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető tisztségviselő kijelölésére 
vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és likvidációs hányadhoz fűződő 
elsőbbségi részvény átvételére. 
 
Befektető az igazgatótanácsi ülést megelőzően 2014. október 31. napon írásban 
nyilatkozott (jelen jegyőkönyv 1. számú melléklete), hogy a 950.000.000 azaz 
Kilenszázötvenmillió Forint ellenérték rendelkezésre bocsátását az erről szóló 
igazgatótanácsi határozat meghozatalát követő 5 munkanapon belül a Társaság 
rendelkezésére bocsájtja, és ennek ellenében, kész az alaptőke emelés során 
kibocsátásra kerülő 9.500.000 db azaz Kilencmillió-ötszázezer darab névre 
szóló, 100 azaz Száz Forint névértékű és 100 azaz Száz Forint kibocsátási értékű, 
névre szóló, dematerializált formában előállított, „BTEL elsőbbségi részvény” 
elnevezésű, osztalékelsőbbséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbségi, 
vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és 
likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény átvételére. 
 
A részvények ellenértékét Befektető jelen határozat meghozatalát követő 5 
munkanapon belül köteles a Társaság rendelkezésére bocsátani. 
 

 
II. napirendi pont: Alapszabály módosításáról szóló határozat 

meghozatala 

 
2/2014. (XII.30.) számú határozatot: 
 
Igazgatótanács egyhangúan a mai ülésen az alábbi határozatot hozza: 
 
Az Igazgatótanács egyhangúan az alábbiak szerint módosítja a Társaság 
Alapszabályát: 
 
Alapszabály 6.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A társaság alaptőkéje 2.003.065.100 azaz Kettőmilliárd-hárommillió-
hatvanötezer-száz Forint. 
 
A pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás teljes egészében a társaság 
rendelkezésére áll.” 
 
Alapszabály 6.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Társaság alaptőkéje összesen 20.030.651 azaz Húszmillió-harmincezer-
hatszázötvenegy darab 100 Ft azaz Száz Forint névértékű, névre szóló 
dematerializált részvényből áll, melyből 
 

 10.030.651 azaz Tízmillió-harmincezer-hatszázötvenegy darab névre 
szóló, 100,-Ft névértékű dematerializált formában előállított 
törzsrészvény 



 10.000.000 azaz Tízmillió darab névre szóló, 100,-Ft névértékű, 
osztalékelsőbbséget, vétójogot biztosító szavazat-elsőbbségi, vezető 
tisztségviselő kijelölésére vonatkozó, elővásárlási jogot biztosító, és 
likvidációs hányadhoz fűződő, dematerializált formában előállított 
elsőbbségi részvény.“ 

 
 

Egyéb napirendi pont és vitás kérdés hiányában az elnök megállapítja, hogy az 
Igazgatótanács munkáját befejezte, ezért a résztvevők közreműködését 
megköszönve az igazgatótanácsi ülést berekeszti.  
 
 
 
       

Takács Krisztián 
igazgatótanács elnöke 

 
 
           
   Takács Gábor         dr. Fehér Annamária 
igazgatótanács tagja          jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


