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Preambulum

ldbbiak szerint:

1. A t6rsasig c6gneve 6s sz6khelye

1.1. A t6rsasdg neve.

PLOTINUS HOLDING Nyilv6nosan Mtik<jd6 R6szv6nyt6rsas6g

1..2. A c6g rcivid neve:

PLOTINUS HOLDING Nyrt,

1.3. A t6rsas6g sz6khelye

A T6rsas6g sz6khelye: 3324Fels6tilrk6ny, Tcilgy u. L.

7.4 A Tdrsasdg fi6ktelepei:

1093 Budapest, Gcinczy PdJ utca 2 / 2.

7093 Budapest, Gtinczv PtiI utca 2. 3. emelet 7.

2. A t6rsas6g tevdkenys6gi ktire

2.7 A t6rsasdg tev6kenys6gi kcire a 2008-as TEAOR besorolds szerint:

A tiirsasdg f6 tev6kenys6ge:

64.20' 08 Vagyonkezel6s (holding)

2.2 A t6rsas6g egy6b tev6kenys6ge:

64.99'08 M.n.s. egy6b p1nziJ.gyi kozvetit6s
66.19' 08 Egy6b plnzijgyi kieg6szit6 tev6kenys6g
68.10'08 Sajdt tulajdonri ingatlan addsv6tele
68.20'08 Saj6t tulajdonrl, b6relt ingatlan b6rbead6sa, i.izemeltet6se

68.31' 08 Ingatlantigynoki tev6kenys6g
68.32' 08 Ingatlankezel6s
7 0.1.0' 08 Uzletvezet6s
70.21' 08 PR, kommunikdci6
7 0.22' 08 Uzletviteli, egy 6b vezet6si tan6csad6s
74.90'08 M.n.s e szakmai, tudom6nyos, mfszaki tev6kenys6g
81.10' 08 Epitm6ny-iizemeltet6s

2.3 Tdrsas6g enged6lyhez, nyilv6ntart6sba v6telhez, vagy szakk6pesit6shez kdtdtt tev6kenysdget
csak ilyen enged6ly, vagy szakk6pesit6s birtokdban, illet6leg a nyilv6ntartdsba v6tel megtort6nt6t
kdvet6en folyatathat.

3. T6rsasiig id6tartama, mfkcid6si form6ja 6s a formav6lt6s hat6lyba l6p6se

3.1 T6rsas6ghat6rozatlanid6tartamraalakult.



3.2 T6rsas6gm(kod6siform6ja:nyilvdnos r6szv6nyt6rsas6g.

3.3 Tdrsasdg a PLOTINUS Vagyonkezel6 Korliitolt Felekiss6gf T6rsasdg (Cg. 05-09-013338.)
6talakul6s ritj6n l6trejiitt 6ltaliinos jogut6djdnak a PLOTINUS Vagyonkezel6 Zdrtkliien Mfkdd6
R6szv6nyt6rsasdgnak (Cg. 05-10-0 00421) az 6ltal6nos jogut6dja.

3.4 A t6rsas6gi formav6lt6s a clgbir6s6gibejegyz6s napjiin l6p hatdlyba

4. T6rsasig alapt6k6je 6s r6szv6nyei

4.1,. Tiirsasiigalapt6k6je

4.1,.1, 238.905750 Ft, azaz kett6sz6.z-harmincnyolcmilli6-kilencszilzotezevhltsz|zotven forint,
amely teljes e g6sz6ben p6nzb eli ho zzAjdruldsb6l 6ll.

4.1.2 A T6rsasdg alapt6k6je a jelen AlapszabSly elfogad6s6t megel6z6en teljes eg6sz6ben
befizet6sre keriilt.

4.1.3 Amennyiben a Tdrsas6g a k6s6bbiekben Ujabb r6szv6nyeket bocsdt ki, azok
ellen6rt6k6t a vonatkoz6 kibocsdt6sr6l sz6l6 diint6sben meghatiiLrozott felt6telek szerint
kell T6rsas69 rendelkez6s6re bocsdtani.

4.2 A r6szv6nyek sz6ma. n6v6rt6ke, tipusa. fajt6i

4.2.1. A r6szv6ny tags6gi jogokat megtestesit6, n6vre sz6l6, n6v6rt6kkel rendelkez6 forgalomk6pes
6rt6kpapir. A tdrsas6g alapt6k6je az al6bbiakb6l6ll:

(,,4" sotozat) 26.739 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi r6szv6nyfajt6ba 6s szavazatels6bbs6gi
r6szv6nyoszt6lyba tartoz6 r6szv6ny, melyek mindegyike az Alapszabilly 6.1..3 6s 6.7.4 pontj6ban
meghatdrozott m6don szavazatels6bbs6get (v6t6jogot) biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6szv6nysor o zatba tartozik.

(,,8" sorozat) 200 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 els6bbs6gi rlszvlnyfajtdtba 6s osztal6kels6bbs6gi
r6szv1nyoszt6lyba tartoz6 r6szv6ny, melyek mindegyike az alapszab6ly 6.2.1, pontjdban
meghatiirozott m6don osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit. Ezen r6szv6nyek mindegyike egy
r6szv6nys or o zatb a tartozik.

(,,C" sorozat) 928.684 db 250 Ft n6v6rt6kii n6vre sz6l6 torzsrlszv1nyb6l dll. Ezen r6szv6nyek
mindegyike egy r6szv 6nysorozatba tartozik.

4.2.2 R6szv6nyesek az alapit6s 6s az azt kovet6 t6keemel6sek sor6n dtvenni v6llalt r6szv6nyeik
teljes kibocs6tdsi 6rt6k6nek megfelel6 p6nzbeli 6s nem p6nzbeli hozzAj6rulasukat szolg6ltattdk a T6rsas6g
r6sz6re.

4.3 A r6szv6nyek el6iillit6sdnak m6dja:

4.3.1, A Tdrsas6g valamennyi r6szv6ny6nek el66llit6sa dematerializ6lt m6don tort6nik.

4.3.2 A Tdrsas6g a jogszab6ly alapjdn csak a c6g(v6ltozds)bejegyz6s megtort6nte 6s az
alapt6ke teljes befizet6se, illetve szolg6ltatdrsa utdn int6zkedhet a dematerializ|lt t6szv6ny
6rtdkpapirs z6ror.l6n tcirt6n6 j6v 6ir 6sa ir 6nt.
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4.3.3 A dematerializ6lt r6szv6ny elektronikus riton l6trehozott, riigzitelt, tovdbbitott 6s

nyilv6ntartott, az 6rtlkpapirokra vonatkoz6 kiilcin tcirv6nyben meghatdrozott tartalmi kell6keit
azonosithat6 m6don tartalmaz6 adatdsszess6g, amelynek nincs sorszdma.

4.3.4 Dematerializ{lt r6szv6ny eset6n a r6szv6nyes nev6t, valamint az azonositiishoz szi.iks6ges

egy6b adatait az 6rt6kpapir-forgalmaz6 6ltal a r6szv6nyes javdra vezetett 6rt6kpapirszdmla
tartalmazza.

4.3.5 Dematerializillt r6szv6ny eset6n - az ellenkez6 bizonyitils6ig - azt a szem6lyt kell a r6szv6ny
tulajdonos6nak tekinteni, akinek &t|kpapirszilmlilj6n ar6szv6nyt nyilvdntartj6k.

5. R6szv6nyesi jogok 6s kiitelezetts6gek

5.1 A r6szv6nyest e min6s6g6ben a tcirv6nyben meghatdrozott, a r6szv6ny 6ltal megtestesitett
tagsilgi 6s vagyoni jogok illetik meg. Tilos a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6val osszefiigg1sben az

azonos r6szv1nysorozatba tartoz6 rdszv6nyekkel rendelkez6 r6szv6nyesek ktizcitti b6rmif6le
hiihdnyos ktildnbs6gt6tel.

5.2 A r6szv,6ny - a jelen alapszabillyba foglaltak betartdsa mellett - szabadon 6truhdzhat6. A
dematerializiilt r6szv6ny 6truhiz6sa az 6rt6kpapirszdmlitn tcirt6n6 terhel6s, illetve j6vilirds : it76n

tcirt6nik

5.3 A T6rsasdg dematerializillt, ndvre sz6l6 rflszv6nyeihez kapcsol6d6, a r1szv1nyest a

klzgyiil1sen megillet6 szavazati jogr6l az Alapszabily 6. pontja rendelkezik.

5.4 A r6szv6nyest a TArsasdgnak az ir6nyad6 jogszabllyok szerint feloszthat6 6s a kozgyfl6s
dltal a szdmviteli torv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6s6val egyidejiileg hozott hat6rozata szerint
felosztani rendelt eredm6ny6b6l a r6szv6nyei n6v6rt6k6re jut6, arilnyos h6nyada (osztal6k) illeti
meg. Amennyiben a kozgyiil6s osztal6k vagy osztal6kel6leg, illetve az igazgat6tan6cs
osztal6kel6leg kifizet6s6r6l dont, az osztallk- illetve osztal6kel6leg fizet6s kezd6 id6pont16t az
igazgat6tanilcs hatArozza meg igy, hogy az erre vonatkoz6 kozlem6ny megjelen6se 6.s az osztalfk-
illetve osztal6kel6legfizetlskezd6 napja kozottlegaldbb 10 munkanapnakkelleltelnie,

5.5 Osztal6kra illetve osztal6kel6lege az a r6szv6nyes jogosulf aki az igazgat6tandcs 6ltal
meghat6rozott 6s az osztal6k- illetve osztal6kel6leg fizet6sre vonatkoz6 kdzlem6nyben meghirdetett
fordul6napon lefolytatott tulajdonosi megfeleltet6s alapj6n a r6szv6nykonyvben szerepel.

5.6 Amennyiben a T6rsas6g r6.szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsdlre bevezet6sre keriilnek, az

osztal6k v6gleges m6rt6k6t legk6s6bb a Budapesti Ert6kt6zsde Z|rtkoriien Mfkdd6
R6szv6nyt6rsas6g Szabillyzata a bevezet6si 6s forgalombantartdsi szabllyokr6l szerinti Ex-
kupon Nap el6tt k6t T6zsdenappal (amint az a "Szabillyzat a bevezet6si 6s forgalombantart6si
szab6lyokr6l" cim( szabdiyzatban meghat6rozdsra kertilt) kell nyilvdnossdgra hozni. Az Ex-kupon
Nap legkordbban a kupon m6rt6k6t meg6llapit6 k6zgyiil6st vagy igazgat6tandcsi iil6st kovet6
harmadik T6zsdenap lehet.

5.7 A Tarsas6g igazgat6tndcsa (illetve megbizottja) a n6vre sz6l6 reszv6nyekkel rendelkez6

r6szv6nyesekr6l 6s r6szv6nyesi meghatalmazottakr6l r6szv6ny-fajt6nk6nt r6szv6nykonyvet vezet,
amelyben nyilvdntartja a r6szv6nyes, r6szv6nyesi meghatalmazott nev6t (c6gnev6t), lakcim6t
(sz6khely6t), a r6szv6nyes tulajdon6ban l6v6 r6szv6nyek sorozat6t, szilr.6t, n6v6rt6k6t, a

r6szv6nyes tulajdoni h6nyaddt 6s a bejegyz6s id6pontjdt. Amennyiben a r6szv6nyes r6szv6nyesi

csoport (meghat5rozisathsd a8.21, pontlilban) tagja l6gy ar6szv6nykonyv tartalmazza a r6szv6nyesi
csoport tagjainak nev6t (c6gnev6t), lakcim6t (sz6khely6t), a rdszvdnyesi csoport 6ltal osszesen

tulajdonban tartott r6szv6nyek sorozatdft, szim6t, n6v6rt6k6t, a r6szv6nyesi csoport teljes tulajdoni
hilny ad6t 6s a r6szv6nyesi csop or t bejegy z.es6nek id6pontj6t.



5.8 Nem jegyezhet6 be a r6szvlnykdnyvbe az, aki igy rendelkezett, valamint az, aki a

r6szv6ny6t torv6nynek vagy az alapszab6lynak a r6szv6ny iltruhdz6sdra vonatkoz6 szabillyait s6rt6
m6don szerezte meg.

5.9 A n6vre sz6l6 r6szv6ny 6truh6z6sa a Tilrsasdggal szemben csak akkor hatdlyos, 6s a
r6szv6nyes a T6rsas6ggal szemben r6szv6nyesi jogait csak akkor gyakorolhatla, ha a reszv6nyest

- teh6t a r&mdny megszerzbjet - a reztt1nykonyvbe bejegyezt6k. Az igazgat6taniics koteles a
r6szv6nykonyvb6l halad6ktalanul torolni (t6roltetni) azt a rfiszv1nyest, aki igy rendelkezett, illetve,
aki a rflszv6nyeket a jogszab6lyokkal vagy az alapszabilllyal ellent6tes m6don szerezte. A torolt
adatoknak meg6llapithat6knak kell maradniuk. A r6szv6nyes a r6szv6nykdnyvbe betekinthet, 6s

annak 16 vonatkoz6 r6sz6r6l az igazgat6tarr6cst6l (illetve annak megbizoftjdt6l) mdsolatot ig6nyelhet,
amelyet a r6szv6nykonyv vezet6je 6t napon beliil teljesiteni k6teles. Harmadik szem6ly a
r6szv6nykonyvbe betekinthet.

5.10 A r6szv6nyes jogosult akitzgy:fillsen r6szt venni a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013, 6vi
V. tcirv6ny 6s a jelen alapszab6lyban megszabott keretek kozott felvil6gosit6st k6rni, valamint
6szrev6telt 6s inditv6nyt tenni, szavazatijoggal rendelkez6 r6szv6ny birtok6ban pedig szavazni.

5.114 ktizgytil6s napirendj6re tfizoft iigyre vonatkoz6an az igazgat6tan6cs koteles minden
r6szv6nyesnek a kdzgyiil6s napja el6tt legal6bb nyolc nappal benyrijtott ir6sbeli k6relm6re a
sziiks6ges felvil6gositdst - a napirendi pont tdrgyalilsa sor6n - a Kdzgyillls napja el6tt 3
nappal megadni. Az igazgat6tan6cs csak akkor tagadhatja meg a felvildgosit6st, ha
Sll6spontja szerint az a r6szv6nyt6rsasiig i.izleti titk6t s6rten6. Ebben az esetben is kotelez6 a
felvil6gosit6s megad6sa , ha arra a kdzgytil6s hat6rozata kotelezi az igazgat6tan6csot. Az ij.zlet:r
titkot nem tartalrnaz6 felvil6gosit6s megad6sa nem korl6tozhat6. A r6szv6nyes a T6rsas6g
tizleti kdnyveibe, illetve egy6b tizleti irataiba azonban nem tekinthet be.

5.12Azok a r1szv1nyesek, akik a szavazatok legal6bb egy szLzal6kdval rendelkeznek, - az ok
megjel6l6s6vel - ir6sban k6rhetik az igazgat6tandcst6l, hogy valamely k6rd6st tiizzon a

kozgyiil6s napirendj6re. A r6szv6nyesek ezen jogukat a k6zgyfil6s osszehivilsAr6l sz6lo
hirdetm6ny megjelen6s6t6l szilmitolt nyolc napon beliil gyakorolhatj6k. A szavazatok legal6bb
egy sztzal6kdval rendelkez6 r6szv6nyesek irdsban, a kozgyfil6s osszehivilsir6l sz6l6
hirdetm6ny megjelen6s6t6l szdmitott nyolc napon beliil, a napirendi pontokkal osszeftigg6sben
hatln o zatt javaslatot is el6terjeszthetnek.

6. Egyesr6szv6nyfajt6kravonatkoz6egyedirendelkez6sek

6.1 R6szv6nyekhez kapcsol6d6 szavazati jogok

6.1'.1' A r6szv6ny a n6v6rt6k6t6l fngg6 m6rt6kii szavazati jogot testesit meg, kiv6ve, ha e tcirv6ny
vary a tcirv6ny alapjdn a r6szv6nytdrsas6g alapszabillya a szavazati jogot a r6szv6nyek meghatdrozott
csoportj6ra kizdqa vagy korliltozza. Azonos n6v6rt6kii r6szv6nyek azonos szavazati jogot
biztositanak.

6.1'.2 A t6rsasiig torzsr6szv1nyei a r6szv6ny n6v6rt6k6t6l fngg6 m6rt6kti szavazatrjogot testesitenek
meg. Ennek megfelel6en a t6rsas6g minden 250 Ft n6v6rt6kii tcirzsr6szv6nye:7 szavazatra jogosit.

6.1.3 A tdrsas6g szavazatels6bbs6gi jogot biztosit6 r6szvlnyfajtdba tartoz6 r6szv6nyei a r6szv6ny
n6v6rt6k6hez igazod6 szavazatl jogot biztositjdk, ennek megfelel6en a t6rsas6g minden 250 Ft
n6v6rt6kf szavazatels6bbs6gi jogot (v6t6jogot) biztosit6 r6szvlnyfajtdba tartoz6 r6szv6nye: 1

szavazatra jogosi! azzal a megkdt6ssel, hogy Kiizgyiil6si hatlrozat csak a szavazatels6bbs6get
biztosit6 r6szv6nyek egyszeril tobbs6g6nek igenl6 szavazata mellett hozhat6 meg.

6.7.4 A r6szv6nyt6rsas6g 6ltal kibocsdtott els6bbs6gi r6szv6nyekkel biztositott szavazatels6bbs6gi
jog (v6t6jogot) akozgyiil6s hatiiskcir6be tartoz6 valamennyi dont6shozatalra vonatkozik.
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6.1,.5 Az osztal|kels6bbs6gre jogosit6 r6szv6ny a r6szv6nytdrsas6g kozgytil6s6n - az esetlegesen

jogszab6lyban illetve Alapszabillyban meghatdrozoll kiv6telekkel - nem jogositja a mindenkori
tulaj donos6 t s zav az6sr a.

6.2 R6szv6nlzekhezkapcsol6d6osztaldk

6.2.1, A tdrsasiig osztal6kels6bbs6gi jogot biztosit6 r6szv6nyfajt6ba 6s r6szv6nyosztSlyba tartoz6
r6szv6nyei a r6szv6ny tulajdonos6nak az egy6b r6szv6nyekt6l (torzsr6szv6ny 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6ny) elt6r6 m6rt6kii osztal6kra jogositj6k akk6nt, hogy amennyiben a

r6szvlnytdrsasdg IFRS-ek szerinti konszoliddlt ad6zott eredm6nye pozitiv, ngy az

osztal6kels6bbs6gi r6szv6nyek osszess6g6re jut6 osztal6k m6rt6ke a

r6szv6nyt6rsas6g konszolid6lt, IFRS-ek szerinti ad6zoft eredm6ny6nek 20%-a, azaz minden
egyes osztal6kels6bbs6gi r6szv6ny a konszolid6lt ad6zott eredm6ny 0,L%o-rajogosit. Ezen feliil
a kozgyfiIls 6ltal 6vente meghat6rozott osztal6kalapb6l tov6bbi osztal6kra is jogosult az

osztal6kels6bbs6gre jogosit6 rdszv6ny mindenkori tulajdonosa a torzsrdszv6nyek 6s

szavazatels6bbs6gi r6szv6nyek utdn j6r6 osztal6kkal egyenl6 arilnyban 6s m6don a jelen

Alap s zab illyban me gh a t 6r o zo tt k o rldto z6s o kk al.

6.2.2 Amennyiben valamelyik 6vben az osztallkels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek ut6n b6rmely
okb6l nem keriil sor az osztallk kifizet6s6re, a kovetkez6 6vben mds r6szv6nyfajt6ba, illetve
r6szv6nyoszt6lybatartoz6 r6szv6nyekre ar6szv6nyt6rsasdg csak akkor fizethet osztal6kot ha

az osztallkels6bbs6get biztosit6 r6szv6nyek fi6n jilr6 elmaradt osztal6k marad6ktalanul
kifizet6sre keriilt. Ilyen esetben aKdzgyiil6s vagy azlgazgat6tandcs megdllapitja az adott 6vre
j6r6 osztallkof amely - ha tobb 6ven 6t nem tort6nik kifizet6s - kumul6l6dik. Mindaddig,
amig a teljes igy felgyiilemlett osztal6kot a T6rsas6g ki nem fizett az osztal6kels6bbs6gi
r6szv6nyeseknek, mds r6szv6nyekre nem fizethet ki osztal6kot.

7. Az alapt6kefelemelGse 6s leszallit6sa

7.7 Az alapt6ke felemel6s6nek m6djai:

a) ij r6szv6nyek nyilv6nos vagy z6rtkorii forgalomba hozatala
b) az alapt6k6n feliili vagyon terh6re tort6n6 alapt6ke-emel6s
c) dolgoz6ir6szv6ny forgalombahozatal
d) 6tv6ltoztathat6 kotv6ny nyilv6nos vagy zdrl*lorf forgalomba hozatala (felt€teles

alapt6ke-emel6s)

7.2 Az alapt6ke-emel6s tipusai 6s m6djai egyidejiileg is elhatarozhat6k 6s v6grehajthat6k.

7.3 Uj €szv6nyek nyilvdnos forgalomba hozahlAval tor6n6 alapt6ke-emel6srekzar6lagp6nzbelt
hozzdjar:u76s ellen6ben kertilhet sor.

7 .4 Az alapt6ke felemel6s 616l az lgazgat6tan6cs el6terjes zt6se alapjfin a kozgyiil6s hataroz. A
kozgyiJ/rls hatinozatAra abban az esetben nincs sziiLkslg, ha az alapt6ke felemel6se a kozgyf.lls
hatdrozatilba foglalt felhatalmaz6s alapj6n Igazgat6tanilcsi jogkorben tort6nik.

7.5 A kozgyiil6s hatdrozat6val felhatalmazhatja az lgazgat6tanAcsot az alapt6ke
felemel6s6re. Az erre vonatkoz6 kozgy6T6si hatArozatban meg kell hatarozni azt a legmagasabb
osszeget (6vdhagyott alapt6ke), amellyel azlgazgat6tandcs aTarsasdg alaptdk$6tfelemelheti. A
kozgyfil6si fellrahlrr,azAs b6rme$ tipusri, 6s b6rmely m6don tort6n6 alapt6ke-emel6sre
vonatkozhat. A kozgyiil6si felhatalmazas tegfeljebb ot 6vre sz6lhat. A felhatalmaz6st tarhalmaz6

kozgyhT6sikat6rozatotazlgazgat6tanilcs 30 napon beliiLl koteles a C6gkozlonyben kozz6tenni.

7.6 Az Igazgatotan6cs sajdt hatdskorben jogosult bdrmely tipusti, 6s bdrmely m6don tort6n6
alapt6ke-emel6sre.



7.7 Az Igazgat6tanilcsi hat6skorben tort6n6 alapt6ke-emel6s eset6ben az Alapszabaly
m6dositas6ra az Igazgat6tanScs koteles 6s jogostrlt.

7.8 Tekintettel arra, hogy a T6rsas6g elt6r6 sorozatba tattoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a kozgyfl6snek az alapt6ke felemel6s6re, vagy az alapt6ke felemel6s6re
vonatkoz6 hat6skdr id6leges 6tenged6s6re irdnyul6 hat6rozata 6rv6nyess6g6hez az is szi.iks6geg
hogy az egyes r6szv6nysorozatok kozgyfl6sen jelenl6v6 r6szv6nyesei, az alapt6ke felemel6s6hez,
vagy az arra vonatkoz6 felhatalrnaz6s rnegad6s1hoz, r6szv6nysorozatonk6nt legal6bb
e gy s zer ii sz6tobbs6 ggel, ki.lLlon hat6rozatukkal is hozzfljilruljanak.

7 .9 Az lgazgat6tan6cs az dJrtafa elrendelt alapt6ke-emel6sr6l sz6l6 hatarozatat kdteles a Tarsasdg
honlapjdn kozz6tenni. Az Igazgat6tan6cs iltal - felhatalmaz6s alapj6n - elrendelt alapt6ke-emel6s
eset6n a hatdrozat 6rv6nyess6g6hez az is sziiks6ges, hogy az egyes r6szv6nysorozatok r6szv6nyesei
hozziljlruljanak az alapt6ke felemel6s6hez. A hozzdj6tulilst megadottnak kell tekinteni,
amennyiben ak6zz1t6telt6l szdmitott 15 napon beliJrl az eg;zes r6szv6nysorozatok r6szv6nyeseinek
tobb mint 50"/o-a irdsban (posta riton a -I6rsas6g sz6khely6re megkiildve) nem jelenti be az
Igazgat6tantrcs r6sz6re, hogy az alapt6ke-emel6shez nem jdrul hozz6.

7.10 Amennyiben az alapt6ke felemel6s6re p6nzbeli hozz6jdruTils ellen6ben keri.iLl sor, aT6rsas6g
r6szv6nyeseit - els6 helyen a forgalomba hozott r6szv6nyekkel azonos r6szv6nysorozatba taftoz6
r6szv6nnyel rendelkez6 r6,szv1nyeseket majd az 6tv6ltoztathat6, 6s veliik egy sorban a jegyz6si
jogot biztosit6 kotv6nyek tulajdonosait - ebben a sorrendben - jegyz6si els6bbs6g, illetve
zdr*oril alapt6ke-emel6s eset6n a r6szv6nyek dtv6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog illeti meg, amely
az AJapszab5lyban 6rv6nyesen nern zdrkat6 ki 6s nem korl6tozhat6. Ezen kdriilm6nyr6l az
lgazgat6s{gElnoke igazoldst ad ki.

7.11 A Tdrsas6g Igazgat6tan6csa a Tdrsasdg honlapjdn kozz6teend6 hirdetrn6ny ri$5n, el6zetesen
koteles taj6koztaftri a r6szv6nyeseket - ide6rtve az dfraltoztathat6 6s a jegyz1si jogot biztosit6
kdtv6nyek tulajdonosait is - a jegyz6si els6bbs6gi jog, illetve a rlszvlnyek 6tv6tel6re
vonatkoz6 els6bbs6gi jog lehet6s6g6r6l, 6s gyakorldsdnak rn6djdr6I, igy a r6szv6nyek
n6v6rt6k6r6l illetve kibocs6t6si 6rbk6r6l, valamint e jog 6rv6nyesit6s6re nyitva 6176, 15 rurpos
id6szak kezd6 6s z616 napjdr6l. A hirdetrn6nyben az Igazgat6tandcs koteles kozolni az alapt6ke-
emel6s nagys6g6t, a kibocs6tand6 lj r6snt6nyek sz6rn6fi, n6v6rtdk6t, sorozalAt, 6s a rlszvlnyekhez
fliz6d6 jogokat 6s kdtelezetts6geket, tovilbbi a r6szv6nyek kibocs6tasi 6rt6k6t 6s az ellen6rt6k
megfizet6s6nek m6djdt valarnint felt6teleit.

7.12 A r6szv6nyes erre trAnyul6, 6s elektronikus lev6lben kozolt k6r6se eset6n, a jegyzdsi
els6bbs6gi jog gyakorldsdnak felt6teleir6l az lgazgat6tandcs elektronikus lev6lben is
tajlkoztat6st ad.

7.73 A tcirv6nyi jegyz6si els6bbs6gi jogukkal az arra jogosultak a TdrsasAg
lgazgat6tandcsdhoz eljuttatott irdsbeli nyilatkozatukban 6lhetnek, amely akkor tekintend6
szab6lyszeriinek, ha az, azlgazgat6tan6cshoz a megadott 15 napos id6tartamon beliil be6rkezk,6s
megfelel a hirdetn6nyben el6irt felt6teleknek.

7.14 A jogosult az ir5lsbeli nyilatkozat6ban arr6l nyilatkozik, hogy az rij r6szv6nyek
6tv6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jogdval kiv6n+ 67ti, vagy nem; 6s amennyiben els6bbs6gi jogdval 6lni
kiv6n, az 6rtesit6sben megjelolt felt6telekkel h6ny r6szv6ny 6tv6tel6re v6llal kotelezetts6get.

7.15 Amennyiben a jogosultak irdsbeli nyilatkozata alapj6n, az Attterrrti vdllalt r6szv6nyek
szdrna meghaladja a tervezett alapt6ke-emel6s sor6n forgalomba hozand6 rij r6szv6nyek szdrn6t, az
lj r6szv6nyek 6tv6tel6re - r6szesed6siik arAnyflban - el6sz6r az els6bbs6gi jogukkal 6lrri kiv5n6
r6szv6nyesek, majd az dfr6ltoztathat6 6s a jegyz6sijogot biztosit6 kotv6nyek tuIajdonosai - ebben a
sorrendben - jogosultak. Tort szdm eset6n - teh6t ha az lsszeg egy r6szv6ny n6v6rt6k6t nem teszi ki
- a rdszv6nyeket a tulajdoni ardnyok nagys5.gdnak csokken6 sorrendj6ben, 6s a jogosultsdg
torv6nyi sorrendis6ge alapjdn kell elosztani.



7.76 Ha a jogosult az els6bbs6gi jogra vonatkoz6 nyilatkozatdt elmulasztja megtenni, vagy
azt nem a megadott hatdrid6n beliil ny0jtja be, azlgazgatotandrcs rlgy tekinti, hogy els6bbs6gi jog6val
nemkivdn6lrri.

7.17 Amennyibert az alapt6ke felemel6se ij r6szv6nyek zdrtkorii forgalomba hozatal1ryal.

tort6nik, 6s egyik erre jogosult sem 6l torv6nyi els6bbs6gi jog6va7, vary a be6rkezett ir6sbeli
nyilatkozatok alapj6n az 5rfrienni vdllalt r6szv6nyek mennyis6ge nem 6ri el az alapt6ke-emel6s
tervezett m6rt6kdt, a kozgyfiIils illetve az igazgat6tan6cs jogosult (Alapszabdly 7.5 eset6ben)
kijelolni azokat a szem6lyeket, akiket az iltahtk tett v6teli sz6nd6knyilatkozatuk ulup)etn,

tnlajdoni r6szesed6siik arSnydban felj ogosit az tj r6szv6nyek dtv6tel6re.

7.18 Az els6bbs6gi jog gyakorl6sdnak ktzafisan - az alapt6ke felemel6s6t tdrgyal6 napirendi pont
keret6ben, 6s az alapt6ke felemel6s6r6l rendelkez6 kozgyrj.lfsi habrozat meghozataldt
megel6z6en - csak az Igazgat6ban6cs fu6sbeli el6@rjeszt6se alapj6n, min6sitett sz6tobbs6ggel
meghozott kozgy{tlflsi hat6rozat alapjin van helye. Ebben az esetben az IgazgatobanAcsnak az

el6terjeszt6sben be kell mutatria a jegyzlsi els6bbs6gi jogl<zirdsara iftinyul6 inditvdny tizleti indokait,
valarnint a r6szv6nyek tervezett kibocs6tdsi 6rt6k6t. Az Igazgat6tan6cs a kdzgyiil{s
hatilrozatlt a C6gbir6segnak megkiildi" 6s egyidejfileg gondoskodik a hatarozat tarblmrinak megfelel6
kozlem6nynek a T6rsas6g honlapj6n tort6n6 kdzz6tetel6r6L

7.19 Az alapt6ke leszdllitasdnak akozgytl1shatArozata alapjSn van helye.

7.20 A Polg6ri Torv6nykcinyvftI sz6I6 2013. 6vi V. tcirvdnyben meghatdrozott esetekben az
alapt6ke le sz 6lIitds a kotelez 6.

7.21, Amennyiben az alapt6ke lesz1lKtdsa a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny
rendelkez6se alapjdn kotelez6, az alapt6ke - t6kelesz6llit6si eljdrds eredm6nyes
lefolytatds 6t6l fngg6 - felt6teles lesz6lhtAsAt6l a T6rsas6g k6relm6re a C6gbir6s{g hatAroz. A
k6relemr6l a C6gbir6sdg 1,5 napon beli.il hatdroz. A k6relemnek helyt ad6 v6gz6s ellen
fellebbez6snek nincs helve.

7.22 Tekintettel arra, hogy a Tdrsasdg elt6r6 sorozatba tartoz6 r6szv6nyeket hozott
forgalomba, a kozgyiil6snek az alapt6ke lesz6llitilsilra ir6nyul6 hatdrozata 6rv6nyess6g6hez az is
sziiks6ges, hogy az alapt6ke Ieszillitilsa 6ltal 6rintett ftsntOnysorozatok kozgyfil6sen jelenl6v6

r6szv6nyesey ahatArozati javaslatot elfogad6 szavazatok legaldbb hdromnegyedes tobbs6g6vel
az aLapt6ke leszSllitds6hoz rlsnrdnysorozatonk6nt kiilon hat6rozatukkal is hozzdjaruljanak Ennek
sor6n a r6szv6nyhez fhz6d6 szavazafi. jog esetleges kotl6toz6s6ra vagy kizilrdsdra vonatkoz6
rendelkez6sek - a saj6t r6szv6ny alapjen gyakorolhat6 szavazati jog kiv6tel6vel - nem
alkalmazhat6k.

7.23 Az alapt6ke leszdllit6s6nak c1gbejegyzlsdt kovet6 15 napon beliil az
Igazgat6tandcs 6rtesiti a kozponti 6rt6kt6rat 6s a r6szv6nyes 6rt6kpapirszdntla-vezet6j6t a

r6szv6nyes r6szv6nytulaj don5ban b e6l7t v altazisr 61.

7.24 A r6szv6nyesnek az alapt6ke terh6re kifizet6st teljesiteni vagy a r6szv6ny6re
vonatkoz6 h6tral6kos befizet6st elengedni csak az alapt6ke-leszAllit{s cOgbelegyz6se ut6n
lehet.

7.25 Azlgazgat6tandcs a jogszab6lyban meghatArozoft esetekben kozbens6 m6rleg elfogadds6ra
jogosult. (7.25 pont ttiriilae 6s dtszdmozaa a 7.26-16I)

8. Kdzgyfilds

8.1 Akdzgyrj.l6s a T6rsasdg legf6bb szerve, amely a r6szv6nyesek osszesseg6b6l ell.
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10.8 Amennyiben Tiirsasdg r6szv6nyei a Budapesti Ert6kt6zsd6n bevezet6sre keriiltek, az
Igazgat6tanilcs az 6ves rendes kdzgytil6sen a sz6mviteli tcirv6ny szerinti besziimol6val egyiitt terjeszti
akdzgy{ilfls el6 a felel6s t6rsas6girdnyitiisi jelent6st

10.9 A jelent6sben az Igazgat6tandcs osszefoglalja a r6szv6nytfusas6g 6ltal az el6z6 ij.zlen 6vben
kcivetett felel6s vdllalatir6nyitiisi gyakorlatot 6s nyilatkozik arr6l, hogy milyen elt6r6sekkel alkalmazta
a Budapesti Ert6kt6zsde Felel6s T6rsasdgirdnyit6si Aj6nl6sait. A jelent6st a r6szv6nytiirsas6g
honlapjdn kozzf kell tenni.

10.10. A jelent6s elfogadiis6r6l akozgyfil6s kiikin hat6roz.

10.11 A szabilyozott piacra bevezetett, nyilviinosan miikcid6 r6szv6nyt6rsas6g a rlszvlnytdrsasdg
honlapj6n 6vente, az 6ves rendes kdzgyfills osszehiv6s6val egyidejiileg k6zz6teszi az igazgat6tandcs
tagjainak nev6t, valamint a tagoknak e min6s6gi.ikben nyrijtott valamennyi p6nzbeli 6s nem p6nzbeli
juttatiisokat tagonk6nt 6s a juttatds jogcime szerint rdszletezve. A r6szv6nyt6rsasdg biztositla az
adatoknak a honlapon val6 folyamatos el6r6s6t.

1'0.12 Az Igazgat6tarrlcs, mint a Tfirsasdg igyvezet6 szele, k6pviseli a Tdrsas6got harmadik
szem6lyekkel szemben, bir6s6gok 6s mds hat6sdgok el6tt (szervezeti k6pviselet).

10.13 Az lgazgat6bandcs hat6skdr6be tartozik minden olyan dont6s, illetve int6zked6s, amely a
Polg6ri Tiirv6nykcinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tcirv6ny, vary azalapszablJy valamely rendelkez6se alaplln
nem tartozik akozgyfiT6sktzar6lagos hat6skor6be, vagy mds szel, illetve szem6ly hat6skor6be.

70.1'4 A Tdrsas6g k6zgyiil6se csak abban az esetben 6s olyan korben vonhatja el az
Igazgat6tandcsnak az igyvezet6s kordbe es6 hatdskor6t, amennyiben azt az Alapszabaly
vagy jogszab6ly lehet6v6 teszi.

10.15 Az Igazgat6hndcs kialakitja 6s r6nyttla a Tarsas6g munkaszervezetlt, rneghatinozza a
Tarsasdg gazd6kodasdt gondoskodjk az eredm6nyes gazd6kod6sr6l. A TSrsas6g munkav6llal6ival
szemben a munkaltat6 jogok gyakorl6sa azlgazgat6tandcs feladata. A munkdltat6i jogokat - jelen
Alapszablly felhatalmaz6sa alapjdn - a vezet6 tiszts6gvisel6k koziil az igazgat6tandcs eb:roke
gyakorolja. Az Igazgat6tan6cs eln6k6vel szembeni munkdltat6i jogokat az igazgat6tan6cs
gyakorolja.

10.1'6 Azlgazgat6tan6cs tagSataft,snt1nytArsas6gkozgyiil6s6n tandcskoz6si joggal vesznek r6szt.

10J7 A r6szv6nytArsas1g sz6mviteli t6rv6ny szerinti beszilrnol6jdnak 6s az ad6zoLt eredm6ny
felhasznal6s6ra vonatkoz6 javaslatnak az el6terlesztlse azlgazgat6hnAcs feladata.

10.18 Az lgazgat6tandcs az iigyvezet6sr6l, a t6rsas6g vagyoni helyzet6r6l 6s
i.izletpolitik 6jdr 6l le galdbb 6vente egy szer a koz gyflds r6sz6re jelent6st k6szit.

10.19 Az Igazgat6tan6cs gondoskodik a r6szv6nyt6rsasdg tizleti konyveinek 6s
r6szv6nykonyv6nek szabaly szerli vezet6s6r6l.

10.20 A Tdrsasdg alapi6s6nak, az Alapszabdly m6dositas6nak, a clgegyzdkbbEegyzeftjogokn&
t6nyeknek 6s adatoknak 6s ezek vSltozfls6nak,valamint t6rv6nyben el6irt m6s adatoknak acdgbir6s6$
bejelent6se a v ezet6 tiszts6gvisel6k kotelezetts6ge.

10.21' Az Igazgat6tan6cs a szdmviteli torv6ny szerinti beszdmol6nak, 6s az lgazgat6tandcs
jelerrt6s6nek l6nyeges adataiC valamint a ki5zg5ni76s napirendj6n szerepl6 i.igyekre vonatkoz6
el6terjeszt6sek osszefoglal6j{l6s a hat6rozafr, javaslatokat, a k6zffiI6st megel6z6en legal6bb 15
nappal hirdetrn6nyi riton nyilvdno ss6gra hozza.
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