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AZ EL SÓ HAZ AIENERGIA_P ORTF OLIÓ NYILVÁN O SAN rVrŰrÖO Ó

rűszvnNviÁnúsiG (a továbbiakban röviden: Társaság) évi rendes

közgyűléséről.

a HIINGUEST HOTEL GRIFF (1113 Budapest, Bartók Béla út I52,)

Ametiszt Terem

2015.április30.napján(csütörtök)10.00.óraikezdettel.

Jelen vannak: Fodor László azígazgatőság elnöke

Dr. Oláh Gábor a felügyelő bizottság tagia

valamint
arészvényesekilletveképviselőikajelenlétiívszerint

A megjelenteket Fodor László, az igazgatóság elnöke üdvözölte, majd javasiatot tett a mai

kozgyáés tisztségviselőinek megválaszt ásáta, miszerint:

a közgyűlés elnökének: Fodor Lászlőt

jegyzőkönywezetőnek: Dr,GaligerMárkot

j egyzőkönyv hitelesítőnek: Dr. Móric z Zdrtán urat, a DvG Zrt, képviselőj ét

a szavazatszedő bizottság tagiának pedig:Takács Margit Andreát javasolta,

Felsorolt tisztségekre jelött személyek a jelölést valamennyien elfogadták,

A közgyűlés résztvevői a fentiekben megnev ezett szemelyeket a megjelölt tisztségekre nyílt

"ruuu]Űrulmegválasztották,e\Ienszavazatilletvetartőzkodásnélkül,

Ezt követően a közgyűlés elnöke a becsat

, hogy a kö
es jegyzett
képviselve

megismételt közgyűlés a megjelentek s

eredeti példánya a jegyzőkönyvhez csato
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nyilvánította.

A közgyril és az előzetesen közzétett és meghirdetett napirendben szereplő targysorozat

me gtár gyalását határo úa eI;

1. ő1

2. évről

3.

4. A2014. izletiévre vonatk ozőan a sz törvény szerinti beszámoló elfogadása és

döntés az adőzott eredmény felhasználásáró

5. Döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásaról

6. Döntés a 2014. iizleti évre vónatkoző, a tarsaság vezető tiszlségviselŐi részére

megadandó, a Gt. 30. § (5) bekezdésében meghatarozott felmentvény tárgyában,

7. Döntés a könywizsgáIő díjazásáról

A közgytilés elnöke javasolja, hogy azelső, második, harmadik, illetve negyedik napirendi

pontokat a közgyűlés ö s szevont an tír gy alja,

A közgytilés a javaslatot 0 ellenszavazatés 0 tartózkodás mellett elfogadta.

Eá követően a közgyúlés elnöke felkérte Fodor LászIő urat, hogy ismertesse az igazgatőság

jelentését a2Ot4. e.iitizt"ti évrő1, illetve a társaság 201,4. évi gazdáIkodásáról,

Fodor Lász|ő ir _ az igazgatőság tagja _ ismertett e az igazgatóság j elentését,

Ezt követően a közgyúlés elnöke felkérte

ismertesse a felügyelő bizottság jelentését, A
egyetért, tekintettel arra, hogy az ijzleti
hatályos jogszabályoknak és a belső sz

elfogadásra j avasolj a.

Ezt követően a közgyűlés elnöke felkérte a Társaság könyr,vizsgáIóját, hogy ismertesse a

fligg"tl"n könywizs§álOi jelentesét az éves ó véleménye

szerint az éves beszámolót a számviteli eli elvekben

foglaltak szerint állítottak össze. Az éves pénzügyi és

jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad,

Az I., 2., 3., és 4. napirendi pontok targyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagY javaslat

nem volt, ezt követőer, l"rr"""iő elnök ai-alábbihaározatijavaslatot terjesztette a közgYűlés

elé:
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HATÁROZATIJAVASLAT

A társaság közgytílése nyílt szavazással .. igen szavazaíta|, tartózkodás nélkül és

...... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a üírsaság 2014. évi üzleti évéről összeállított

beszámolót ideértve a mérleget, az eredménykimutaüíst, valamint a felügyelő bizottsági és

könywizsgálói jelentést elfogadta 524.973 E Ft mérlegfőösszeggel, és -346.969 E Ft mérleg

szerinti eredménnyel (veszteség). Egyúttalrögzíti,hogy a Társaság osztalékot a2014-es évre nem

teljesít.
ni t.2. 3. 4. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt,

ezt követően a társaság közgyűlése az alábbthatározatothozta;

SZAVAZÁS

Levezető elnök:
Megállapítom, hogy a közgyulés 520,284 igen szavazattal (100 %o), 0 nem szavazaíal,
tartózkodás mellett ahatározati javaslat szerint meghoúall20l5, (IV.30.) számílhatározatáí.

0112015. (IV.30.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyi|t szavazással 520.284 igen szavazattal, tartózkodás nélkiil és 0
ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy a társaság 2014. évi üzleti évéről összeállított beszámolót

ideérwe a mérleget, az eredménykimutatást, valamint a felügyelő bizottsági és könywizsgálői
jelentést elfogadta 524.973 E Ft mérlegfoösszeggel, és -346.969 E Ft mérleg szerinti eredménnyel
(veszteség). Egyúttal rögzíti, hogy a Társaság osztalékot a2014-es évre nem teljesít.

Az 5. napirendi pont targyában aközgyűlés elnöke tájékoztatta aközgyú|ést, hogy a tarsaság

közgyűlése hatáskörét képezi - figyelemmel a 2006. évi IV. törvény rendelkezéseire - a
Felelős Tarsaságirányítási gyakorlatról szóló jelentés elfogadása, Ezze| kapcsolatban a

közgnilés elnöke tájékoúatja a jelen lévő részvényeseket, hogy az FT jelentés a Felügyelő
Bizottság és az Audit bízottság és az lgazgatőság részétőI előzetesen elfogadásra került,
Ezze\ kapcsolatosan a közgyúlés elnöke javasolja, hogy a közgyúlés járuljon hozzá a jelentés

elfogadásiához,

HATÁROZATIJAVASLAT

0212015. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyíIt szavazással . ... igen szavazattal, l'artőzkodás nélkül
és .... .... ellenszavazat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Társaságiriányítási
jelentést.
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SZAvAZÁS

Levezető elnök:
Megallapítom, hogy a közgyűlés 520.284 \gen szavazattal (100 oÁ), 0 nem szavazaffal,

tartÓzkodá§ melletta határozati javaslat szerint meghoáa 2l20I5. QY.30.) számíhatározatát.

02t2015. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat
A társaság közgyűlése nyi\t szavazással 520.284 igen szavazattal, tartőzkodás nélkül és 0

e11enszavűat mellett úgy döntött, hogy elfogadja a Felelős Tarsaságirányítási jelentést.

A 6. napirendi pont tárgyában a \evezelő elnök az alábbí hatfuozati javaslatot teqesztette a

közgyilés elé:
HATAROZAT| JAVASLAT

A társaság közgyűlése nyílt szavazással . . igen szavazattal, tartózkodás nélkül és

..._.. eilénszavazatmellett úgy döntött, hogy a2014.iüzleti évre vonatkozÓ, a Gt. 30. § (5)

bekezdésében meghatározott felmentvényt a üírsaság vezető tisztségviselői részére megadja.

Dr. Móriczt Zo\tán úr, a DVG Zrt. képviselője megkérdezte, hogy korábban nem szerepelt

ilyen napirend a közgyűléseken, most miért szerepel?

Fodor Lászlő váIaszábanelmondta, hogy a BUDA-CASH-né1 és a DRB-né1 bekövetkezett

események miatt az ígazgatőság minden tőle telhetőt megtett, megkereste a botrány

kirobbanásakor a BUDA_CASH_t, ERB Bankot, BUDA-CASH Vagyonkezelőt információ

miatt, de választ nem kapott. Ezt követően megtette a bejelentéseket a felszámolók és a
BEVA felé, döntést hozott jelentős céltartalék képzéséről. Mindezek alapjan, a megtett

intézkedések jóváhagyásaként kéri az ügyvezetés, hogy a részvényesek az elhangzott

tájékoÁatás ismeretében adják meg részére a napirendi pont szerinti felmentvényt.

A 6. napirendi pont tárgyában szóbeli kiegészítés, észrevétel vagy javaslat nem volt, ezt

kö vető en a társ as á g kö z gytílé se az alábbi hatér ozatot hozta:

SZAVAZÁS

Levezető elnök:
Megállapítom, hogy a közgyutés 520.284 igen szavazattal (100 Vo), 0 nem szavazatíal,

tartózkodás mellett ahatározatijavaslat szerint meghoáa 312015. (IV.30.) számú hatfuozatát.

03/2015. (IV. 30.) sz. közgyűlési határozat

A társaság közgyűlése nyílt szavazással 520.284 igen szavazatta|, tartózkodás nélkül és 0
e||enszayazat mellett úgy döntött, hogy a 2014. üzleti évre vonatkozÓ, a Gt. 30. § (5)

bekezdésében meghatározottfelmentvényt a társaságvezető tisztségviselői részére megadja.
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Tekintettel a:ra, hogy a társaság könywizsgáIőja a közgyulést megelőzően bejelentette a

tisztségről való lemondását, alevezető elnök tfiékoztatja a közgyűlést, hogy a 7. napirendi

pont tárgyábanazigyvezetés nem tesz előterjesztést, és bejelenti, hogy a társaságnak a soron

következő közgyúlésen kell majd új könywizsgáIőt váIasztania. Elmondja továbbá, hogy a

következő közgytilés tárgyát fogja képezni a fentiek mellett a székhely áthelyezése és Új

felügyelőbi zottsági tag választása is.

Eá követően levezető elnök megkérdezte a jelenlévőket, van-e bármilyen észrevételük,

kérdésük.

Tekintettel arra, hogy a résményesek részéről további hivatalos előterjesztés nem volt, és a

további jelenlévők sem indítványozték egyéb kérdés megtargyalását, a közgyŰlés elnöke a

jelenlévőknek a részvételt megköszönve a közgyúIést berekesztette; egyidejűleg felkérte a

Társaság jogi képviselőjét a jelen közgyűlésen született határozatoknak megfelelő
módosítások Alapszabályon történő átvezetésére, valamint a módosításoknak 30 napon belül
a Cégbíróság felé történő bejelentésére.

Jegyzőkönyv Lezáwa 10.30 óra

A jegyzőkönyvet elolvasás után mint
helybenhagyólag aláírták.

k.m.f

az elhangzottakat mindenben helyesen rögzííőt,

Fodor Lászlő
jegyzőkönyv hitelesítőj e

Dr" nig ( eT {_ 0 x q"hL

{üJ'y,-. /L\/'(
jegyzőkönyvvezető
Dr. Galiger Márk


