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Befektetési és Vagvonkezelő Nvilvdnosan Míĺködő Részvénvtdrsasógot (a tovabbia]ĺban:
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Hegyháti

ÁľÉsz

Sásd

Tenkesalja Áfész

Pécsvárad és Vidéke psBsz

Bóly és Vidéke łsÉsz
Mohács és Vidéke Ár'Ész
Pécs és Vidéke ÁľÉsz
Szigetvaľ és Vidéke

ĺrÉsz

Újpetre és Vidéke aľÉsz

Siklós
Pécsváľad

Bóly
Mohács
Pécs
Szigetvár
uJpetre

Szentlőrinc és Vidéke Áľ'Ész

Szentlorinc

DrávamentiaľÉsz

Komló
Sellye

Balassa János Diákszovetkezęt

Pécs

Pannónia

Pécs

Komló és Vidéke ÁrÉsz

ÁľÉsz

Gaľancia Szállító és Szolg. Ipari Szöv.

alapították az

KoNZUM

1987 . december 28-án

Pécs

kelt Alapszabály elfogadásáv al' A Részvénvtáľsaság 1988. januáľ t -vel

zńľtlĺciľiięnalakult mes.

Az olso nyilvános ľészvénykibocsátássaltĺiľténoalaptoke-emelésľe l990. szeptembeľ 25_én keľĹĺItsoľ, majcl
Ilbśrvénvtdľsasdgl990' októberében bevezetésľe keľült a Budapesti Étéktozsdéľe.

A KONZUM Nyrt. tozsdei bevezetése óta nyilvánosan

a

mĹĺködő Résr,vénvtáľsasáq.

A jelen AlapszabáIy a Részvénvtársaság eddigi Alapszabályának a Polgdri TiirvénvkönvvrőI łr,ótó 20l 3. ćvi
V. tcirvény (a tovdbbiakban: Ptk.| rendelkezései figyelembevételével átdolgozott, mldosított szovĺ:gét
taľtalnrazza.
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l,ą nÉszvÉlvvrÁns,ąsÁccÉeuBvn ns szrrrłnĺvr

1.)

ARészvénvtársasdgcégneve:

l.1.

A Részvénvtársasdgcégneve:
KONZUM Befektetési és Vagyon keze o Ny i lvánosan Miĺködo Részvénytáľsaság
l

l

l

'2.
'3.

A Részvénvtársasdg cégneve angol nyelven:
and Asset Management public Limited company

KONZUM Investment

A Részvénvtáľsasdgcégneve német nyelven;

KONZUM lnvestment und Vermögensverwaltung offene Aktiengesellsehaft

|.4.

A névrövidítésre használt címszó:
magyarul: KONZIIM Nyrt,
angolul: KONZTIM PLC
németül: KONZLIN/Í offene AG

1'5

A Részvénvtársasdg fióktelęe:

2,)

A Részvénvtársaság székhelye. iqqźLllása. mvködése

2'|'

ARészvénvtlźrsaságszélúte|vę:

torcilve

l065 Bvúapest, Révav utcu I0. IL emclat

A Részvénvtdrsaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye,

ARészvénvtáľsaságe-maileléľhetősége:
konzum@konzurn.hu
A Részvénvtdrs

as

ág honlapj a:

Ż'Ż. A KONZUM

www.konzum.hu

Befektetési és Vagyonkezelo Nyilvánosan Mtjködo Részvénytáľsasága KONZUM
xunaz Szovetkezęti Közös Vállalat jogutódja'

?,3,

A Részvénvtársaság nyilvánosan működik'

II. A

lronn
RÉszvaNyrÁns'ąsÁe rnvÉrnľĺysÉel
(TEAOR'08 szerint)

S aj

át tulaj donú, bérelt ingatlan

b

éľbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)

Fa-, építésianyag ügynöki nagykereskedelme

Bútor, háztartási áru' fémaru Ĺigynöki nagykereskedelme
Vegyes termékkörű ügynoki nagykereskedelem

-

Fa_ építőany ag-, szaliteráru- nagykereskedelem

Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés narykereskedelme

Vegyestermékkörű nagykereskedelem
Raktározás, tarolás

Egyéb információ-technológiai

szolgáItatás

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb információs szolgáltatás
Vagyonkezelés (holding)
Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
lngatlankezelés
adószakétoitevékenység, kizarólag számviteli tevékenység

Számviteli, könyvvizsgálói,
Üzletvezetés

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Piac- közvélemény_kutatás
Máshová nem soľolt egyéb kiegészíto üzleti szolgáltatás
III. A

'

A

2.

A

l

REszvÉlvvrĺjlrnaLAPTÓKĐ

Részvénvtársaság alapítói vagyona

az

ÉsnÉszvnr,łvpr

alapításkor 292,790,000

Ft,

anÄz,

Kettoszázkilencvenkétmillió-hétszázkilencvenezer
00/100 forint. A Részvénvtársaság alaptőlĺéje
(egyzett tőkéje) az alapitáskor l97'900,000,- Ft, azaz százkilencvenhétmillió kilencszázezęľ foľint"

Részvénvtársasáe részvénytokéje(alaptokéje) 52l'500.000 Ft, azaz Ötszázlruszonegynrillilotszázęzęr forint, amely 20.860.000 db 25 Ft/db névéľtéktĺ,
névľe szóló töľzsrészvényből áll'

A

Rész'vénvtdrsaság torzsrészvényei egy részvénysorozatot alkotnak és azonos ľészvényesijogokat

testesítenek meg.

3,

Arészvényesekkötelezettségei:

3.l

A

ľészvényesköteles az á|tala átvett, illetve jegyzett részvények névéńékének,illetve kibocsátási

éľtékének
megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni lrozzájáľulást

ľendelkezésérebocsátani.

A részvényese kötelezettségek

al61l

a

Részvénvtťłrsq,slÍg

- az alaptőke loszállítás esotét kivóve -

érvényesennem mentesítheto.

3,2 A ľészvényesa Közgyűlési

(Igazgatósági) határozatban meghatáľozott hatáľidőn belĺil a ľészvény

névértékének,
illetve kibocsátási értékénekbeÍizetéséľeakkoľ koteles, amikoľ az lgazgatóság aľľa
felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettsógének a felszólítást megelözöen is elegot tohet.

J.J

Ha arészvényesa Közgyűlési, vagy Igazgatósági határozat szerint, a vállalt vagyoni hozzájźĺrulásáI a
meghattĺrozott időpontig nem teljesíti, az Igazgatőság 30 (naľminc) napos határidővel hív.ja fol a
teljesítésre utalva egyidejűleg aľľa, lrogy a teljesítéselmulasztása a ľészvényesitagsági jogviszony
megszűnéséteredményezi'

A

30

@)

napos hatáľido eredménytelen eltelte esetében a részvényesi .iogviszony a hatáľidő
lejártát kcivető napon megszűnik. A részvényesijogviszony megszÍinéséľola részvényesta.z
Igazgatőság írásban kötelęs értesíteni'
3.4.

A

késedelembę esett ľészvényestaz ćitala teljesített vagyolli l"lozzźtiáľvlás értékeaz alaptokc
leszállításźtt követően, illetve akkoľ illeti meg, amikoľ a helyébe lépő ľészvényesvagyolli

tlozzájtlruIását a Rés zvénvtúľsas ágg al szemben telj esíti.
3.5

A volt

3.6.

A

részvényesa vagyoni hozzájárulás teljesítése elmulasztása miatt a Részvénvtdľsasdgnak
okozott käľérta Ptk. szerzodésszegéssel okozott káľokért való felelosség szabályai szerint felel.
ľészvényesa Részvénvtáľsaság fennállása a|att az általa teljesített vagyoni hozzájáru|ást nenr
követelheti vissza'

A Részvénvtáľsasáe saját tokéjéből a részvényes javára, annak

tagsági jogviszonyára figyelemnlel

kifizetést a Részvénvtársasdg fennállása során Ptk'-ban meghatáľozott esetekben és - az alaptĺlke
leszállításának ęsetét kivéve - a táľgyévi adózott eľedménybol, illetve a szabad eľodménytartalékkal
kiegészítetttárgyévi adózott eľedménybol teljesíthet' Nem keľĹilhet soľ kifizetésre' ha a
Részvénvtársasáe saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés kcjvetkeztében nęm éľné(3t fl
Részvénvtársaság alaptőkéjét, továbbá ha a kifizetés veszélyeztetnéa RészvćnvtilĽsqsúg
flzetoképességét'

A nem pénzbeli hozzź/árulźlstteljesítő ľészvényesahozztĘttu|ás szolgáltatásától szánított 5 (ox) éven
át helytállni tartozik a Részvénvtársa,súgnakazért, hogy az Alapszabályban megjeltilt értékrrenr
haladja meg a nem pénzbelihozzájárulásnak a szo|gáItattls idején fennálló éľtćkĺĺt.
4,

A részvényesek jogai

4,t

A

ľészvényesa részvényesijogok gyakorlására a Részvénvtdľsaslt'gľalszenrben az érltélrpapir
szám|avezető źital kiállított tulajdonosi igazolás alapjtn, részvényköllyvbe töľténő bejegyzóst
követőerr jogosult.

A

részvényesijogok gyakoľlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásľa, ha

megtil'ap itására tul
4.2,.

aj

dono s i m

e

g fe l

a

jogosultság

eltetés útj án keľü l s or.

A

ľészvénynektöbb tulajdonosa is lehet, akik a Részvénvtársasdggal szemben egy ľészvénycsnolc
számítanak' Jogaikat csak közcis képviselőjük ritján gyakoľolhatják és a ľészvényesekettcľhelo

kĺjtelezettségekértegyetemlegęsen felelnek.
ŕ}..).

A

részvényekegymással egyenĺangúak, egyik sem biztosít tobblet-elonyt a ľészvényesi.itlgĺ:k

gyakoľlásában'

4.4

A

Részvénvtársaságnak a felosztható és a Közgytĺlés által felosztani rendelt eredményébola
arányos osztalék illeti meg. A részvényesaz osztalélaa a már
részvényest részvényenévértékével
telj esített vagyoni hozzt|áruItlsa alapján jogosult.

Az osńalék a Közgyűlés

döntése alapján nem pénzbeli juttatás foľmájában is teljesítheto.

Közryűlési jogok
4.5.

Minden részvényesjogosult a kozgyűlésen ľésztvenni, felvilágosítást kéľniés észrevételttenni.

A
4.6.

részvényes jogosult indítvány tenni és szavazati joggal rendelkezo részvénybirtokában szavazni.

A Közgyűlés

napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan azIgazgatoság koteles minden részvényesnoka

napirendi pont targyalásźlhoz a sziikséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes- a KozgyĹilés

(nyolc) nappal benyrijtott íľásbeli kérelmére- a sziikséges felvilágosítást
legkésobb a Kozgyu|és napja előtt ĺ (hfuom) nappal megkapja. Az Igazgatőság megtagadhatja a
felvilágosítást, ha álláspontja szerint a Részvénýársaság ĺ.izleti titkát séľtené.
napja elott legalább

4.7,

Az

{

Igazgatőság a számviteli törvény szeľinti beszámoló tervezetének és az Ígazgatóság, valaľnint a

Felüevelőbizottsógjelentésének lényeges adatait, az osszehívás időpontjában meglévo ľészvényelĺés

jogok számára vonatkozó

összesítéseket, valamint

a

napiľenden szereplő Ĺigyclĺkel
kapcsolatos eloterjesztések összefoglalóját és a hatáľozatijavaslatokat a Részvénvtúľsasághonlnpján
a közgyrĺlést legalább 21 (huszonegy) rrappal megelozoen hozza nyilvánosságľa.
szavazati

4,8.

A

részvényes, az lgazgatősźĺg Részvénvtdrsaság vezető tisztségviseloje és Felii,gwlőbĺzoÍtslźgi tagJa

kérheti a bíróságtól a Részvénvtdrsqsóg szervei által hozott hatátozat hatályon kívül helyezését, lra

a

hatźtrozat jogszabálysérto, vagy a létesítookiľatba ütközik'

A

keresetindítás joga nem illeti meg azt, aki - a tévedés,megtévesztés Vagy Í'enyegetéskivételével-

szavazatávalahatźtrozatmeshozataláhozhozzáiáru|t.
Ahatáłrozat hatályon kívül helyezése iránt attől az idoponttól számítot1{Q (harminc) napon belül lelręt
keresetet indítani a RészvénvtĺÍrsasúg
ellen, amikor

hatärozattől tudomást szeľezhetett volna.

A

a

jogosult a hatáľozatľól tuclornást szeľzett va&y

a

határozat meghozatalától számĺtotl egyéves, jogvesztl

határidő elteltével per nem indítható.
4.9,

Kisebbségi iogok

Részvénvtársasdebąn együtteserr a szavazatok legalább / (egy) szilza\éklaval ľendelkezĺ5
ľészvényeseka napirend kiegészítésérevonatkozl _ a napirend részletezettségéreVonätkoŻť)
szabályoknak megfelelo - javaslatot vagy a napiľenden szereplő, Vagy arľa ĺ:blvoencll napiľondipĺlnttal

4.9.L Ha a

kapcsolatos határozaÍtervezetet a KözgyĹĺlés osszęhívásáľól szÓll lriľdotmóny megielendsétűl
számított 8 (nyolc) napon beliil ktjzlik az lgazgatlságga|, azlgazgatlság a kiegészített napiľendľől' a
részvényesekáltal előteľjesztett lratározat1ervezetekľol a javaslat velo vall kc5zlĺisét követően
hirdetményt teszkizzé. A Iriľdetményben megjelölt kéľdéstnapirendľe tiizöt1lrel< l<ell tekinteni.

4,9.2

törölve

4'10

Azoka ľészvényesek,akik egyiittesen a szavazaÍijogok legalább 1 (egy) száza\ékával rendelkeznek,
az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Részvénvtársaság Közgyiĺlés összelrívását' Ha az
Igazgatoság a kérelem kézhęzvételétolszámított ! (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyĺilés
üléséneka lehető legkoľábbi idopontra torténő összehívása éľdekébenaz Ülést az indítványozók
kéľelméręa nyilvántartó Cégbíróság hívja össze, vagy felhata|mazza az índitvźnyozőkat az ülés
összehívására.

Azinditványrevo részvényesek a közgyűlés koltségeit kötelesek megelőlegezni
megtaľtásának egyéb feltételeirol.

4.|l Ha a

és gondoskodni az Ĺilés

KozgyĹĺléselvetette, vagy nem bocsátotta határozathozata|ra azt az indítványt, hogy

a

Részvénvtĺźrsasúenak
valamely ľészvényes,vezeto tisztségviseló, Felügvelőbił'ottstűgí tag, továbbá a
könywizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék,a ktivetelést a szavazati jogok I (ęgy')

szánalékźnalľendelkező részvényeseka Közgyűléstol számított 30, (haľmilrcnapos) jogvesztő
a gazdasági Rész'vénvtdrsaság képviseletében a ľ.9sl,lśry!!źľ,rąsśg
javára rnaguk is

határidőn beltil

érvényesíthetik.

4.I2.

törölve

4,|3.

törolve

IV. RE9ZVÉNYEK EL(jÁLĺÍrÁs,ą,FŻRMAI KELLÉKEI,
,ą nÉszvnuYKoNYVRE VnNATKzZó

szABÁLYoK

A részvénvek eloállítása. foľmai kellékei
Ą1

A Részvénvtáľsaságrészvényeinévľeszóló demateľializált részvérryek.

ą)

A dematerializá|trészvérry olyan denlaterializált értékpapír,amely

a

nyonldai ťlton e loállított ľészvóny

taľtalmi elemeit foglalj a magában a ľtk.-ban meghatározott eltéľésekkel,
6.

Részvényutalvány

A Részvénvtársaság alaptokéje felemeléséneka

nyilvántaľtásba való bejegyzóso elott a vagyoni
l'lozztýárulást teljesítő személy kéľésére
a Részvénvtáľsastźgolyan okiľatot állít ki, amely tartalnrazan
jogosult
a
nevét, valamint a teljesített vagyoni hozzětjźrulás összegót, ós az ollenkezobizallylĺńsťrig
igazo|ja az okiratban meghatározott személynek a Részvénvtlźrsasdgral szonrben fennálló jognit és
kötelességeit.
Ideiglenes ľészvény

AF'észvénvtdľsasdgideiglenes ľészvényeikizérőlagdemateľiaIizált mÓdon állíthatÓk elo.

Az ideiglenes ľészvényreegyebekben
8,

A ľészvén}'ktinw

a

Ptk. hatályos ręndelkezései az iľányaclók.

8.

1

.

AzIgazgatőság a résményesekol- ideértve az ideiglenes ľészvénytulajdonosát is - ľészvénykönyvet
vezet.

8.2.

A ľészvénykönyvben azlgazgatőság
-

a következó

a részvényes,részvényesimeghatalmazott közös

adatokat tartja nyilván:

képviselo nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyćt),

- részvénysorozatonként a részvényesrészvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni
részesedésénekmátékét)'

8'3 A

részvényęs a

Bég,yś!ilślrus!Í
' szemben

részvénykönyvbebejegyezték.

részvényesi jogait akkor gyakorolhatja,

A ľészvénykönyvbe töľténő bejegyzés elmaradása

ha őt

a

a ľészvényesrrek a

ľészvényfeletti tulajdonjogát nem érinti.

8,4 A

Részvénvtársasáendl a Részvénytórsasdg kezdeményezéséretörténo tulajdorrosi megfeleltetés
ęsetén a részvénykönyv vezeÍoje a részvénykönyvben szereplo, a tulajdonosi megfeleltetés
idopontjában hatályos valamennyi adatot törli' és ezzel egyidejtĺleg a tulajdonosi megfeleltetés
eredményének megfelelo adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.

9.

A részvények átruházása

9.l,

ARészvénvtársasderészvényeiszabadonátruházhatók.
ARészvénvtáľsasógdematerializált részvényeinek átruházására az éĺékpapíľoka
vonatkozó törvĺlnyi
rendelkezések az irányadók.
V.

l
l

'
'

l,

l,2

Á RESZVENYTARSASAG SZERVEI

A Közgyiĺlés
A Részvénvtársasáp legfóbb szeľvę a Közgyíĺlésoamely

A

Közgyiĺlés nem nyilválros'

A

a ľészvényesekösszességébol áll.

Közgyiilésen a Részvénvtúrsaságvouető tisztségviselői ĺísn

Feliłevelőbizottsdq tagjai tanácskozási joggal ľésztvehetnek.

Az

ćůIandó könywizsgálót

a

Részvénvtársasúg beszámolóját táľgyaló l(Čizgyűlésóľemeg kell hívni. A

kcinyvvizsgáló ezen az iilésen kciteles ľésztvenni, de távolmaradása a Közgyülés megtaltását neIn
akadźiyozza'

l,3.

törölve

2,

A közgyűlés összehívása

2,|,

A

közgytĺlést az Igazgatóság hívja tĺssee a kiĺzgyíĺléskezdő napját legalább 30

megelozően a jelen Alapszabályban ľoglnltak szerint
hirdetmény útján.

2,2,

A hirdetménv tarta|mazza:

W)

a Részvénvtúľsasúg
honlapján

nappal
köznÓIeLl

- aRészvénvtdrsasdg cégnevétés székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,
- a Kozgyu|és megtaľtásának módj át,
- a szav azati j og gyakoľlásához az Alapszabályban elő ín fe ltételeket,
- akozgyíjléshatározatképtelensége esetéľea megismételt közgyíilés helyét és idejét.

Az

Igazgatőság a Részvénvtársaság honlapján évente, az ęvęs ľendes kcizgyűlés összel"lívásával
eryidejűleg közzéteszi azLgazgatoság és a FelügvelĺíbizottsáÍ! tagjainak novét, valamint a tagoknak e
minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a
.iuttatás

jogcíme szerint rész|etęzve' Az Igazgatoság biztosítja az adatoknak a lronlapon való folyamat<ls
elérését'

Ż.3.

törölve

2.4.

Rendes közgvúlés

A közgyűIést minden naptári évben legkésőbb ápľilis 30-ig össze kell hívni'

A ľendes közgyűlés kötelező tárgya:
- azlgazgatóságjelentése a Részvénvtdľsasdg elozo évi üzleti tevékonysógéľol;
- a számviteli törvény szeľinti beszámoló elfogadása, ideéľtve az adózott eľednrény felliasználásáľa
vonatkozó döntést is;
- a könywizsgáló
- a Fe I iigv

e Iőb

- az Igazgatóság

Ż,5.

jelentése;

ízotts tip j elentése;
je

lentése a

ťe l el

ős táľsaságirányítási gyakoľl atľól.

Rendkívüliközg-viĺlés

?,'5.l. Az lgazgatóság rendkívĺjliközgyűlést szükség szeľint bármikoľ összehívhat, így kĺ'ilonł:Šęll
n.

közgyíĺléshatáskörébe taltoző olyan kéľdésben,amikor a döntéshclzatal sĹiľgőssége nem engeĺ1i rneg
a rendes kozgyűlés bevárását'

Ż.5.Ż. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni
a

ha a szavazatok legalább 5 százalékil képviselo ľészvényesck
Részvénvtársasúgitöľvényben illetve az Alapszabály III. 4' l0. eloíńak szeľint kéľik.

?,.5.3. Rendkívüli közgyűlés taltása kötelező, ha azt a FeliłgvelőhÍzottsłÍga Rćszvén,vtlźrsaság törvényes
működésének biztosítása érdekébenösszehívia.

2,5,4

töľölve

3.

AKĺizg}ĺűléshatározatképessége.táľKvalásiręndje:

3.l.

A közgyűlés lratáľozatképes,lra azoľlaszavazásra jogosító

ľészvényel<által megtestesített szavaeĺłtĺ:lt

több, mint felét képvise|ő ľészvényes.jelenvan.

Ha a Közgyűlés nem hatáľozatképes, a megismételt Közgyrllés az eľedeti napiľenden szoľeplo
ügyekben

a

jelenlévok által képviseltszavazatijog méľtékétolftiggetlenül határozatképes, ha v,t an

eredeti idopontot legalább 10 (tíz) nappal és legfetjebb 2,ĺ (huszonegy) nappal követő időponha

hívják

össze.

A

Részvénvtársasóg minden részvényesejogosult személyesen vagy képviselő útján a Közgyűlés

tevékenységébenľésztvenni. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiľatba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell foglalni.

Nem láthatja el a részverryes képviseletét az [gazgatóság és a Feliigvelőbízottslźg tagJa és a
Könywizsgáló.
Ha a ľészvényesttöbb képviselo képviseli, és ezek egymástól eltéľően szavaznak vagy nyilatkoznak'
valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

3,2.l. A Közgyűlés a

előteľjesztetÍ tfugyakban határozatait

szavazássa|, továbbá a

-

amennyiben eltéľoennem határoz

-

rryílt

3 .6.I ' pontban meghatározott ügyek kivételével, a ľészvényesekszavazatainak

egyszertĺ többségével hozza.

3,Ż.2. A Közgyĺlésén az a részvényes,illetve ľészvényesimeghatalmazot1

velret ľészt,akit legkésőbb a

KözgyÍilés kezdonapj át megelőzo második munkanapon bejegyeztek a ľészvénykönyvbe.

A Közgyĺĺlésen a részvényesijogok

gyakoľlásara az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának

időpontjában (Kcizgyűlés napját megelőzo
ľészvénykönyv tartalmazza.
a

j

a

részvélryneka Közgyűlés kezdonapját megelőzo átľuházása nem éľinti

részvénykonyvbebejegyzett személynek azt a

ľészvényestmegillető

3,Ż,3. A

A

Ż. @źsod!Đ munkanap |8 Q!ĺ,guýolc) óľáig) jogźtt, hogy a

Közgyiĺlésen ľésztvegyęn és az ot, mint

ogokat gyakorolja.

szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazó|apok felmutatásával töľténik.

3,2,,4. Ha a részvényes a tĺirvényvagy az Alapszabály rendelkezései szeľint valamely kéľdésbennem
szavazhat, az éľintett ľészvényeste kéľdésbentöľténo hatáľozathozatal soľful a lratározatképesség
megállapításánál számításon kívül keII hagyni'

3,Ż,5. A hatärozat meghozatalánál nem

szavazhat az

a részvényes, akit a

lratáľozat kötelezettség vagy

felelosség alól mentesÍt, illetve a Részvénvtúrsasdgrovására másfajta előnyben részesít,továbbá az,
akivel ahatározat szeľint szeľződést kell kötni, vagy aki ellen per1 kell indítani,

3'2'6, Azok

a részvényesek, akik olyan határozatot hoztak,

amelyről tudtak vagy elváľhatl gondosság mellett

tudhatták volna, hogy a Résr'vénvtáľsasógjelentos érdekeit nyilvánvalÓan sérti, koľlátlanul

ós

egyetemlegesen felelnek az ebbol eľedő káľért.

3,2,7. Nem gyakorolhatja szavazati

jogát az a részvényes,aki az esedékes pénzbeli hozzĘárulrását nenr

teljesítette.

3'2.8' A részvényhezfijzódó szavazatijogot

a részvény névénékelratáľozza meg.

3.3.

A KözgyÍilés elnöke
AKozgyíllés elnökének funkcióját azIgazgatőság elntike, akadályoztatása

esetén valamelyik tagja

látja el'

3.4.

A Közgyűlésen hatáľozlli csak olyan tárgyról szabad, amelyet akozzétett napirend tartallnaz.

3.5.

A Közg.vűlés hatáskörébe tartozó

kéľdések:

- az Alapszabály módosítása (kivéve Alapszabály V. fejezet l 1 .l . pont);
- az Alaptőke felemelése (kivéve Alapszabźiy V' fe.iezet l l .l ' pont);

- döntés a Részvénvtáľsasdgrnűködési foľmájának megváltoztatásáľól ;
Részvénvtársaság átalakulásának, egyesülésének, szétváIásárrak

A

és jogutód

nélküli

megszűnésének elhatározása;
-

az Igazgatóság tagjainak, továbbá a Feliłgvelőbizottsdg tagjainak és a konywizsgálónak

a

megválasztása, visszahív źsa, díj azásának megál lapítása;
- a szálĺwiteli törvény szerínti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adőzolt eredmény felhasználásáľa
vonatkozó döntést is;
- döntés a saját ľészvényrekapott nyilvános vételi ajánlat elfclgadásáľól;
- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljárás megzavaľásáľa alkalmas lépésok megtételéľől;
_

nem kötelező döntés a vezetó tisztségviselók, FelügvetĺÍhízotĺslúgÍ
tagok, valamint vezető állásri
munkavállalók hosszútávú díiazásának és ösztörrzési rendszeľének iľányelveiľol, keretéről;

- az audit bizottság tagjainak megválasztása;
- a Felelős Táľsaságirányítási gyakorlatľól szóló j elentés elfogadása;
- a F e l iigv e lő b izo tts ltg Ügyrendj ének j óvárhagyása;
-

az ewes részvélrysoľozatokhoz fúzódo jogok megváltoztatása, illetve az egyes ľészvényľaitálĺ,
osztályok átalakítása;

- dontés - ha a törvény eltóľően nęm ľendelkezik _ osztalékeloleg fizetéséľol;
- dontés _ ha a töľvény eltéľoen nem ręndelkezik _ az tivá|toztatható vagy.jegyzési jogot biztosítťl
kotvény kibocsátásáľól;
- döntés _ ha a toľvényeltéroen nem ľendelk ezik _ az alaptőke leszállításĺĺľól;
- d öntés

j

e

gyzés i

e

l

sőbbségi j og gyakoľl ásán ak kizár ásár ő1;

- tozsdéről töľténő kivezetés kérelmezése;

- dontés minden olyan kérdésben,amit a törvény
hatásköľébe utal'

3.6.

vaw az Alapszabály a közgyűlés kizáľllagos

A Közg.viĺlés minősített többségű lratáľozatai

3,6"1. A kozgyűlésahatározatijavaslatot elfogadó szavazaÍoklegalább háľornnegyedes tobbségével hntáľoz
az a|ábbí ügyekben:

- az A|apszabály módosítása;

- dontés a Részvénvtársaság műkĺidésiformájának megváltozásáľól;
-

A

Részvénvtdrsasdq átalakulásának, egyesülésének, szétválásának

és jogutód

rrólkĹili

me gszűnésének elhatározása;

- az egyes részvénysorozatokhoz fťjzodo jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényĺuil'ák,
osztályok átalakítása;
- döntés

a

Részvénvtdrsaság tozsdei kivezetésérol;

- döntés j egyzés i elsőbb ségi j o g gyakoľlásnak kiztt

ásár ől.

l0

- döntés a nyilvános vételi ajánlattételi eljáľás megzavarására alkalmas lépésekmegtételérol;
- az a|aptőke leszállítása.

3.6.2. A Közgytĺlés az alapszabály módosítására irányadó szabályok szęľint _ az értékpapírokravonatkozó
törvényi rendelkezések figyelembe vételével _hattlrozhat a Rićszvénvtársaság működési formájának
megváLtoztatásáról.

3.6.3. toröIve

3.7.

A közgyűlés tárgyalási

ľendje

A KözgyűIés elnöke
- aközgyulési meghívóban megjelcilt soľrendben vezeti

a tanácskozást,

kijelöli

a

jegyzokönyvvezetót;

- elrendeli a szavazást, ismeľteti annak eľedményétés kimondja a Közgyťllés hatáĺozattú;
-

a

kozgyulésről és a hozott hatáľozatokról felveendő jegyzőkĺinyv hitelesítésérefelkér egy

részvényest, illetve részvényesi képviselot;
^

3'8.

a szavazatok összegyűjtéséľe és megszámlálására felkéľŻ @!t)

jelerl lévő ľészvényesiképviselőt'

A Kozg}'rĺlésjegyzőkönyve
A közgyiĺlésről jegyzokonyvet kell vezetni, amely kötelęzoen tańalmaeza:
- aRészvénvtdľsasdg cégnevétés székhelyét;

- aKözgyulés helyét és idejét;
Kozgyĺilésmegtaľtásának módját;
- a közgyrĺlés elnökének, a jegyzokonyvvezetonek, a jegyzŐkÖnyv hitelesítójének és ä
szav azatszám lálóknak a nevét ;
- a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indĺtváIlyokat;
- Az elfogadott határozatokat, minden határozat ęsetében azon ľészvéliyekszámát, anrolyok
tekintetében éruényesszavazat leadásáľa keriilt sor, az ęzęn szavaeatok által képviselt részesodés
mértékét,a leadott szavazatok és ęllenszavazatok, valamint a szavazástól taľtlzkodók számáu
- a részvényes,azIgazgatósági vagy a FellźgvelőbizottsĺÍgi tag tiltakozását valamely határozat ęllen,
ba azt a tiltakozó kívánja;
- a szavazatok által képviselt alaptőke-ľészesedésre vonatkozó informĺiciÓit.
_a

A jegyzokönyvet

A Közgyűlésen

az elncik,

a

jegyzőkonyvvezeto és az elnök által felkéľt hitęlesítö ĺľjákalá.

lrozott hatáľozatokat a Tptv_ben meghatáľozotl tnldon és iclőben kell nyilvánosságľa

hozni.

3'9.l' A

közgyűlésen megjelent ľészvéltyesekľőljelenléti ívet kell készíterri,nmęlyęn Í'el kęll ttintetni a
részvényesilletve képviselljének nevét (cégét),lakóhelyét (székhelyét),ľĺĺszvényeiszámát és az (ĺt
megi llető szavazatok számát,

3.9,Ż. A jelenléti ívet a közgyĹilés elnölĺe

ós a jegyzokönyvvezető

lritęlesíti aláÍľásával.

3.10. A Közg}'űlés
A közgyíIés

felfiiggesztése
egyszerű szótobbséggęl hozott határozattal dönthet a közgyűlés felĺiiggesztéséľol.A

felfuggesztett közgytĺlést 30 (harminc) napon belül folytatni
alkalommal lehet felfüggeszteni.

kell.

A

közgyűlést csak ,t (egy)

AzIgazgatőság akozgyűlési jegyzokönyvnek

4.

vagy kivonatának egy hitęlesített példányát a jolenléti
ívet és a kozgytĺlésösszehívásáľól szóló hirdetményt a kcizgyűlés befe.jezését koveto 30 (haľminc)
napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.

5"

AzIgazgatőstĘ

5.t

Az lgazgatőság a Részvénvtdľsasdrugyvezeto szerve' A Részvénvtdľsq\bgtöľvényes képviselotét
vezető tisztségvisel

5)

okéĺtazIgazgatíság tagiai látják el.

AzIgazgatőságvezetiésellenorzi aRésr'vénvtársasággazdálkodását,azAlapszabályésaKözgyiilési
mindęn intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Kozgyiilésnek

határozatok keretei között
fenntartva.
5.3.

Az

Igazgatóságnak legalább

3 (hŁrom),

Iegfeljebb

7 (uĐ tagja van' Az

|gazgatć:ság tagjait a
ľészvényesekvagy mások közül a Közgyűlés meghatározott idoľe, de legĺ'eliebb 5 (4l) évre választja'
Elnokét egyszeľi szavazaltöbbséggel maga választja tagjai közül. A Közgyillés azlgazgatóság tagiát

bármikor vis szahívhatj a'
AzIgazgatőság tagjai:
2015. április 30. nąpiútól20l9. április 30' napÍáip teľjedo lratáľozott idŐtaftamľa:
Jászai Gellért Zolttln (an: Nagy Maľgit, lakcím: l02l Budapest, Napľafoľgó utca 7.)

2016' április Ż6' napiától20l9. április 30. napidig teľjedo határozott iclőtaľĺamra

Linczényi Aladin Áaam (an: Bemáth Julianna, lakcím: l14l Budapost XlV, Jeszenák János utca 35.)
2017, áerilis 26. napiától2019, dpľilis 30. napiáig teľiedő hatdrozott klőJilr|llnra:

Lőľinc
Mész,źľoĘBeatrk
Mészdros

(a"n. Kelemen Beatrix CsiIIa, 8086 Felcsút, FĺÍ
ą!9!t
,

3I1/0, valamint

(a.n. Kelemen Beatrix Csilla, 8086 Felcłttí,FĘ u!gl!,ł-]
l(6-).

6,

AzIgazgatősáevezętése

6.t.

Az

Igazgatőság köteles 8 (nvolc) napon beliil a FelüqvelĺbizottsliĘ egyicle.iti óľtesítése mellell. n
szükséges intézkedésekmegtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha. báľmely tagiának tudonlítsńľa

jut, hogy
-

A

Részvénvtársaság saját tőkéje az alaptoke törvényben nreghatáľozott nrirrirnális összeg alá

cscikkęn;
lŻ

