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l A l(onzunl Nyľt 20l 7, év 04. hó 26. napján tartott Közgyiilésénck az Alapszabály X.2. pontj ában jelölt határozata alap.ján lĺódosítĺltt szövoÉ,



KONZL|M BnnnrľpľÉsr És VłcyoľxozplÓ
Nyrr,vÁľosłľ MŰrÖoo RÉszvÉľyľÁnsłsÁc

ALAPSZABALYA

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

Részvénvtársaság) (kordbbí nevén: KONZUM Kereskedelmi és Ipań Részvénýáľsaságot) a KoNZUM
lĺĺulláz Szovetkezeti Közös Vállatat tag aí, nevezetesen a

t. Hegyháti ÁľÉsz
2. Tenkesalja Áfész
3. Pécsvárad és Vidéke psBsz
4. Bóly és Vidéke łsÉsz
5. Mohács és Vidéke Ár'Ész
6. Pécs és Vidéke ÁľÉsz
7 ' Szigetvaľ és Vidéke ĺrÉsz
8' Újpetre és Vidéke aľÉsz
9, Szentlőrinc és Vidéke Áľ'Ész
10. Komló és Vidéke ÁrÉsz
1l' DrávamentiaľÉsz
12. Balassa János Diákszovetkezęt
13. Pannónia ÁľÉsz
L4' Gaľancia Szállító és Szolg. Ipari Szöv.

Sásd

Siklós
Pécsváľad

Bóly
Mohács
Pécs

Szigetvár

uJpetre

Szentlorinc

Komló
Sellye
Pécs

Pécs

Pécs

alapították az 1987 . december 28-án kelt Alapszabály elfogadásáv al' A Részvénvtáľsaság 1988. januáľ t -vel
zńľtlĺciľiięn alakult mes.

Az olso nyilvános ľészvénykibocsátással tĺiľténo alaptoke-emelésľe l990. szeptembeľ 25_én keľĹĺIt soľ, majcl a
Ilbśrvénvtdľsasdg l990' októberében bevezetésľe keľült a Budapesti Étéktozsdéľe.

A KONZUM Nyrt. tozsdei bevezetése óta nyilvánosan 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,ąsÁc cÉeuBvn ns szrrrłnĺvr

1.) ARészvénvtársasdgcégneve:

l.1. A Részvénvtársasdgcégneve:

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

l '2. A Részvénvtársasdg cégneve angol nyelven:
KONZUM Investment and Asset Management public Limited company

l '3. A Részvénvtáľsasdg cégneve 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'|' ARészvénvtlźrsaság szélúte|vę: l065 Bvúapest, Révav utcu I0. IL emclat

A Részvénvtdrsaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye,

ARészvénvtáľsaságe-maileléľhetősége: konzum@konzurn.hu

A Rés zvé nvtdrs as ág honlapj a: www.konzum.hu

Ż'Ż. A KONZUM Befektetési és Vagyonkezelo Nyilvánosan Mtjködo Részvénytáľsaság a KONZUM
xunaz Szovetkezęti Közös Vállalat jogutódja'

?,3, A Részvénvtársaság nyilvánosan működik'

torcilve



II. A RÉszvaNyrÁns'ąsÁe rnvÉrnľĺysÉel lronn

-

(TEAOR'08 szerint)

S aj át tulaj donú, bérelt ingatlan b éľbeadása, üzemeltetése (Főtevékenység)

Fa-, építési anyag 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

Számviteli, könyvvizsgálói, adószakétoitevékenység, kizarólag számviteli tevékenység

Üzletvezetés

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

Piac- közvélemény_kutatás

Máshová nem soľolt egyéb kiegészíto üzleti szolgáltatás

III. A REszvÉlvvrĺjlrn aLAPTÓKĐ És nÉszvnr,łvpr

l ' A Részvénvtársaság alapítói vagyona az 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"

2. A Részvénvtársasáe részvénytokéje (alaptokéje) 52l'500.000 Ft, azaz Ötszázlruszonegynrillil-
otszázęzęr forint, amely 20.860.000 db 25 Ft/db névéľtéktĺ, névľe szóló töľzsrészvényből áll'

A Rész'vénvtdrsaság torzsrészvényei egy részvénysorozatot alkotnak és azonos ľészvényesi jogokat

testesítenek meg.

3, Arészvényesekkötelezettségei:

3.l A ľészvényes köteles az á|tala átvett, illetve jegyzett részvények névéńékének, illetve kibocsátási

éľtékének megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni lrozzájáľulást a Részvénvtťłrsq,slÍg

ľendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettségek al61l - az alaptőke loszállítás esotét kivóve -

érvényesen nem mentesítheto.

3,2 A ľészvényes a Közgyűlési (Igazgatósági) határozatban meghatáľozott hatáľidőn belĺil a ľészvény

névértékének, illetve kibocsátási értékének beÍizetéséľe akkoľ koteles, amikoľ az lgazgatóság aľľa

felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettsógének a felszólítást megelözöen is elegot tohet.



J.J Ha arészvényes a 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 teljesítés elmulasztása a ľészvényesi tagsági jogviszony
megszűnését eredményezi'

A 30 @) napos hatáľido eredménytelen eltelte esetében a részvényesi .iogviszony a hatáľidő
lejártát kcivető napon megszűnik. A részvényesi jogviszony megszÍinéséľol a részvényest a.z

Igazgatőság írásban kötelęs értesíteni'

A késedelembę esett ľészvényest az ćitala teljesített vagyolli l"lozzźtiáľvlás értéke az alaptokc
leszállításźtt követően, illetve akkoľ illeti meg, amikoľ a helyébe lépő ľészvényes vagyolli
tlozzájtlruIását a Rés zvénvtúľs as ágg al szemben telj esíti.

A volt részvényes a vagyoni hozzájárulás teljesítése elmulasztása miatt a Részvénvtdľsasdgnak
okozott käľért a Ptk. szerzodésszegéssel okozott káľokért való felelosség szabályai szerint felel.

A ľészvényes a 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
kiegészített tárgyévi 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 veszélyeztetné a RészvćnvtilĽsqsúg
flzetoképességét'

A nem pénzbeli hozzź/árulźlst teljesítő ľészvényes ahozztĘttu|ás szolgáltatásától szánított 5 (ox) éven
át helytállni tartozik a Részvénvtársa,súgnak azért, hogy az Alapszabályban megjeltilt érték rrenr

haladja meg a nem pénzbelihozzájárulásnak a szo|gáItattls idején fennálló éľtćkĺĺt.

A részvényesek jogai

A ľészvényes a részvényesi jogok gyakorlására a Részvénvtdľsaslt'gľal szenrben az érltélrpapir
szám|avezető źital kiállított tulajdonosi igazolás alapjtn, részvényköllyvbe töľténő bejegyzóst
követőerr jogosult.

A részvényesi jogok gyakoľlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásľa, ha a jogosultság
megtil'ap itására tul aj dono s i m e g fe l eltetés útj án keľü l s or.

A ľészvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a Részvénvtársasdggal szemben egy ľészvénycsnolc

számítanak' Jogaikat csak közcis képviselőjük ritján gyakoľolhatják és a ľészvényeseket tcľhelo
kĺjtelezettségekért egyetemlegęsen felelnek.

A részvények egymással egyenĺangúak, egyik sem biztosít tobblet-elonyt a ľészvényesi .itlgĺ:k
gyakoľlásában'

3.4.

3.5

3.6.

4.2,.
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4,t

-ŕ

ŕ}..).



4.4 A Részvénvtársaságnak a felosztható és a Közgytĺlés által felosztani rendelt eredményébol a

részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. A részvényes az osztalélaa a már

telj esített vagyoni hozzt|áruItlsa alapján jogosult.

Az osńalék a Közgyűlés döntése alapján nem pénzbeli juttatás foľmájában is teljesítheto.

Közryűlési jogok

Minden részvényes jogosult a kozgyűlésen ľészt venni, felvilágosítást kéľni és észrevételt tenni.

A részvényes jogosult indítvány tenni és szavazati joggal rendelkezo részvény birtokában szavazni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan azIgazgatoság koteles minden részvényesnok a

napirendi pont targyalásźlhoz a sziikséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a részvényes - a KozgyĹilés
napja elott legalább { (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.

Az Igazgatőság a számviteli törvény szeľinti beszámoló tervezetének és az Ígazgatóság, valaľnint a
Felüevelőbizottsógjelentésének lényeges adatait, az osszehívás időpontjában meglévo ľészvényelĺ és

szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket, valamint a napiľenden szereplő Ĺigyclĺkel

kapcsolatos eloterjesztések összefoglalóját és a hatáľozatijavaslatokat a Részvénvtúľsaság honlnpján

a közgyrĺlést legalább 21 (huszonegy) rrappal megelozoen hozza nyilvánosságľa.

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 létesíto okiľatba ütközik'

A keresetindítás joga nem illeti meg azt, aki - a tévedés, megtévesztés Vagy Í'enyegetés kivételével -
szavazatávalahatźtrozatmeshozataláhozhozzáiáru|t.

Ahatáłrozat hatályon kívül helyezése iránt attől az idoponttól számítot1{Q (harminc) napon belül lelręt

keresetet indítani a RészvénvtĺÍrsasúg ellen, amikor a jogosult a hatáľozatľól tuclornást szeľzett va&y a

hatärozattől tudomást szeľezhetett volna. A határozat meghozatalától számĺtotl egyéves, jogvesztl
határidő elteltével per nem indítható.

Kisebbségi iogok

4.9.L Ha a Részvénvtársasdebąn együtteserr a szavazatok legalább / (egy) szilza\éklaval ľendelkezĺ5

ľészvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozl _ a napirend részletezettségére VonätkoŻť)

szabályoknak megfelelo - javaslatot vagy a napiľenden szereplő, Vagy arľa ĺ:blvoencll napiľondipĺlnttal

kapcsolatos határozaÍtervezetet a KözgyĹĺlés osszęhívásáľól szÓll lriľdotmóny megielendsétűl

számított 8 (nyolc) napon beliil ktjzlik az lgazgatlságga|, azlgazgatlság a kiegészített napiľendľől' a
részvényesek által előteľjesztett lratározat1ervezetekľol a javaslat velo vall kc5zlĺisét követően

hirdetményt teszkizzé. A Iriľdetményben megjelölt kéľdést napirendľe tiizöt1lrel< l<ell tekinteni.

4,9.2 törölve

4.5.

4.6.

4.7,

4,8.

4.9,



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 kézhęzvételétol számított ! (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyĺilés
ülésének a lehető legkoľábbi idopontra torténő összehívása éľdekében az Ülést az indítványozók
kéľelmérę a nyilvántartó Cégbíróság hívja össze, vagy felhata|mazza az índitvźnyozőkat az ülés
összehívására.

Azinditványrevo részvényesek a közgyűlés koltségeit kötelesek megelőlegezni és gondoskodni az Ĺilés
megtaľtásának egyéb feltételeirol.

4.|l Ha a KozgyĹĺlés elvetette, 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')
szánalékźnal ľendelkező részvényesek a Közgyűléstol számított 30, (haľmilrcnapos) jogvesztő
határidőn beltil a gazdasági Rész'vénvtdrsaság képviseletéb en a ľ.9sl,lśry!!źľ,rąsśg javára rnaguk is
érvényesíthetik.

4.I2. törölve

4,|3. törolve

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

A részvénvek eloállítása. foľmai kellékei

A Részvénvtáľsaság részvényei névľe szóló demateľializált részvérryek.

A dematerializá|trészvérry olyan denlaterializált értékpapír, amely a nyonldai ťlton e loállított ľészvóny
taľtalmi elemeit foglalj a magában a ľtk.-ban meghatározott eltéľésekkel,

Részvényutalvány

A Részvénvtársaság alaptokéje felemelésének a nyilvántaľtásba való bejegyzóso elott a vagyoni
l'lozztýárulást teljesítő személy kéľésére a Részvénvtáľsastźg olyan okiľatot állít ki, amely tartalnrazan
a jogosult 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'észvénvtdľsasdg ideiglenes ľészvényei kizérőlagdemateľiaIizált mÓdon állíthatÓk elo.

Az ideiglenes ľészvényre egyebekben a Ptk. hatályos ręndelkezései az iľányaclók.

A ľészvén}'ktinw

Ą1

ą)

6.

8,



8. 1 . AzIgazgatőság a résményesekol - ideértve az ideiglenes ľészvény tulajdonosát is - ľészvénykönyvet

vezet.

8.2. A ľészvénykönyvben azlgazgatőság a következó adatokat tartja nyilván:

- a részvényes, részvényesi meghatalmazott közös képviselo nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyćt),

- részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni

részesedésének mátékét)'

8'3 A részvényęs a Bég,yś!ilślrus!Í ' szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a

részvénykönyvbebejegyezték. A ľészvénykönyvbe töľténő bejegyzés elmaradása a ľészvényesrrek a

ľészvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

8,4 A Részvénvtársasáendl a Részvénytórsasdg kezdeményezésére történo 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, ARészvénvtársasderészvényei szabadonátruházhatók.

ARészvénvtáľsasóg dematerializált részvényeinek átruházására az éĺékpapíľoka vonatkozó törvĺlnyi
rendelkezések az irányadók.

V. Á RESZVENYTARSASAG SZERVEI

l ' A Közgyiĺlés

l ' l, A Részvénvtársasáp legfóbb szeľvę a Közgyíĺléso amely a ľészvényesek összességébol áll.

l,2 A Közgyiĺlés nem nyilválros' A Közgyiilésen a Részvénvtúrsaság vouető tisztségviselői ĺís n
Feliłevelőbizottsdq tagjai tanácskozási joggal ľészt vehetnek.

Az ćůIandó könywizsgálót a Részvénvtársasúg beszámolóját táľgyaló l(Čizgyűlésóľe meg kell hívni. A
kcinyvvizsgáló ezen az iilésen kciteles ľészt venni, de távolmaradása a Közgyülés megtaltását neIn

akadźiyozza'

l,3. törölve

2, A közgyűlés összehívása

2,|, A közgytĺlést az Igazgatóság hívja tĺssee a kiĺzgyíĺlés kezdő napját legalább 30 W) nappal
megelozően a jelen Alapszabályban ľoglnltak szerint a Részvénvtúľsasúg honlapján köznÓIeLl

hirdetmény útján.

2,2, A hirdetménv tarta|mazza:



- aRészvénvtdrsasdg cégnevét és székhelyét,
- a közgyűlés időpontját és helyét,

- a Kozgyu|és megtaľtásának módj át,

- a szav azati j og gyakoľlásához az Alapszabályban elő ín fe ltételeket,
- akozgyíjlés határozatképtelensége esetéľe a 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 jelentése;

- a Fe I iigv e Iőb ízotts tip j elentése;

- az Igazgatóság j e lentése a ťe l el ős táľsaságirányítási gyakoľl atľól.

Ż,5. Rendkívüliközg-viĺlés

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

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

Ż.5.Ż. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni ha a szavazatok legalább 5 százalékil képviselo ľészvényesck
a Részvénvtársasúgi töľvényben illetve az Alapszabály III. 4' l0. eloíńak szeľint kéľik.

?,.5.3. Rendkívüli közgyűlés taltása kötelező, ha azt a FeliłgvelőhÍzottsłÍg a Rćszvén,vtlźrsaság törvényes
működésének biztosítása érdekében összehívia.

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.jelen van.

Ha a Közgyűlés nem hatáľozatképes, a megismételt Közgyrllés az eľedeti napiľenden szoľeplo
ügyekben a jelenlévok által képviseltszavazatijog méľtékétol ftiggetlenül határozatképes, ha v,t an



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

össze.

A Részvénvtársasóg minden részvényese jogosult személyesen vagy képviselő útján a Közgyűlés
tevékenységében ľészt venni. 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 ľészvényest több 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 - amennyiben eltéľoen nem határoz - rryílt

szavazássa|, továbbá a 3 .6.I ' pontban meghatározott ügyek kivételével, a ľészvényesek szavazatainak

egyszertĺ többségével hozza.

3,Ż.2. A Közgyĺlésén az a részvényes, illetve ľészvényesi meghatalmazot1 velret ľészt, akit legkésőbb a
KözgyÍilés kezdonapj át megelőzo második munkanapon bejegyeztek a ľészvénykönyvbe.

A Közgyĺĺlésen a részvényesi jogok gyakoľlásara az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának

időpontjában (Kcizgyűlés napját megelőzo Ż. @źsod!Đ munkanap |8 Q!ĺ,guýolc) óľáig) - a

ľészvénykönyv tartalmazza. A részvélrynek a Közgyűlés kezdonapját megelőzo átľuházása nem éľinti

a részvénykonyvbe bejegyzett személynek azt a jogźtt, hogy a Közgyiĺlésen ľészt vegyęn és az ot, mint

ľészvényest megillető j ogokat gyakorolja.

3,Ż,3. A szavazás a tulajdonosi igazolások alapján kiadott szavazó|apok felmutatásával töľténik.

3,2,,4. Ha a részvényes a tĺirvény vagy az Alapszabály rendelkezései szeľint valamely kéľdésben nem

szavazhat, az éľintett ľészvényest e kéľdésben töľténo 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 Részvénvtúrsasdg rovására 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'vénvtáľsasóg jelentos 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 névénéke lratáľozza 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 Részvénvtáľsasdg rnűködési foľmájának megváltoztatásáľól ;

- A Részvénvtársaság átalakulásának, egyesülésének, szétváIásárrak 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 ľészvényre kapott 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 toľvény eltéroen 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 vaw az Alapszabály a közgyűlés kizáľllagos
hatásköľébe utal'

3.6. 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 műkĺidési formájának 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 lépések megtételérol;

- az a|aptőke leszállítása.

3.6.2. A Közgytĺlés az alapszabály módosítására irányadó szabályok szęľint _ az értékpapírokra vonatkozó

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 eľedményét és kimondja a Közgyťllés hatáĺozattú;

- a kozgyulésről és a hozott hatáľozatokról felveendő jegyzőkĺinyv hitelesítésére felkér egy

részvényest, illetve részvényesi képviselot;

^ a szavazatok összegyűjtéséľe és megszámlálására felkéľ Ż @!t) jelerl lévő ľészvényesi képviselőt'

3'8. A Kozg}'rĺlés jegyzőkönyve

A közgyiĺlésről jegyzokonyvet kell vezetni, amely kötelęzoen tańalmaeza:

- aRészvénvtdľsasdg cégnevét és székhelyét;

- aKözgyulés helyét és idejét;
_ a Kozgyĺilés megtaľtásának 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 ľészvéliyek számát, anrolyok

tekintetében éruényes szavazat 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 jegyzokönyvet az elncik, a jegyzőkonyvvezeto és az elnök által felkéľt hitęlesítö ĺľják alá.

A Közgyűlésen lrozott hatáľozatokat a Tptv_ben meghatáľozotl tnldon és iclőben kell nyilvánosságľa
hozni.

3'9.l' A közgyűlésen megjelent ľészvéltyesekľől jelenléti ívet kell készíterri, nmęlyęn Í'el kęll ttintetni a

részvényes illetve képviselljének nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), ľĺĺszvényei számát és az (ĺt

megi llető szavazatok számát,

3.9,Ż. A jelenléti ívet a közgyĹilés elnölĺe ós a jegyzokönyvvezető lritęlesíti aláÍľásával.



4.

3.10. A Közg}'űlés felfiiggesztése

A közgyíIés egyszerű szótobbséggęl hozott határozattal dönthet a közgyűlés felĺiiggesztéséľol. A
felfuggesztett közgytĺlést 30 (harminc) napon belül folytatni kell. A közgyűlést csak ,t (egy)
alkalommal lehet felfüggeszteni.

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

AzIgazgatőstĘ

5)

Az lgazgatőság a Részvénvtdľsasdr ugyvezeto szerve' A Részvénvtdľsq\bg töľvényes képviselotét
vezető tisztségvisel okéĺt azIgazgatíság tagiai látják el.

AzIgazgatőságvezetiésellenorzi aRésr'vénvtársasággazdálkodását,azAlapszabályésaKözgyiilési
határozatok keretei között mindęn intézkedésre jogosult, amely nincs kizárólag a Kozgyiilésnek
fenntartva.

Az Igazgatóságnak legalább 3 (hŁrom), Iegfeljebb 7 (uĐ tagja van' Az |gazgatć:ság tagjait a

ľészvényesek vagy 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:

Mészdros Lőľinc (a"n. Kelemen Beatrix CsiIIa, 8086 Felcsút, FĺÍ ą!9!t 3I1/0, valamint
Mész,źľoĘ Beatrk , 

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

6, AzIgazgatősáevezętése

Az Igazgatőság köteles 8 (nvolc) napon beliil a FelüqvelĺbizottsliĘ egyicle.iti óľtesítése mellell. n

szükséges intézkedések megtétele céljából a Közgyűlést összehívni, ha. báľmely tagiának tudonlítsńľa
jut, hogy

- A Részvénvtársaság saját tőkéje az alaptoke törvényben nreghatáľozott nrirrirnális összeg alá

cscikkęn;

5"

5.t

5.3.

lŻ

6.t.



- a Részvénvtdrsaság saját tokéje a veszteség következtéb en az alaptoke kétharmadáľa csökkent, vagy

- a Részvénvtdrsasógot ťrzetésképtelenség fenyegeti, vagy a ťrzetéseit megszüntette, illetve lra

vagyona ataľtozásait nem fedezi.

6'2. Az Igazgatőság szfüség szerint taľt ülést. Az Igazgatőság ülését ossze kell hívni akkoľ is, ha a

Rész,vénvtársasáe ügyeit alapvetoen éľinto kérdésben az lgazgatősźĺgi tagok a &!!!g!3f!!jp!!tśE, a
könywizsgá|ő, az ok és a cél megjelölésével kéń.

6.3. AzIgazgatoság üléseit az elnök akadáIyoztatása esetén az elnök által felkért tag hívja össze'

6.4. Az[gazgatosághatározatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van'

6,5. AzIgazgatőság valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik. A hatáľozathozata|hoz a jelenlévők

többségének szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a dönto.

6'6, Az ülés összehívása nélkiil eldcjnthetó kérdésekben azlgazgatőság íľásos szavazás útján is határoehat'

6'7, AzIgazgatőság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnęka FelĺłgvelőbizotÍsúp tagjai.

6.8' Azlgazgatosághatározatait írásba kell foglalni' amelyeket 2 (kéĐ tag hitelesít'

6.9' Az lgazgatőság hatáskörébe taľtozik minden olyan kérdésben való döntés, amely nem tartozik a

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Kiilönösen:

- a Részvénvtáľsaságí könyvek vezetéséľol való gondoskodás;

- az Alapszabály és a Kozgyiilés hatirozatai által meghattľozott keľetben döntés a Répł,yśłlyléauás'
befektetéseirol valamint avezéľigazgató hatáskörébe nem tartozo szeľződésekľŐl;

- A Részvénvtársasáe üzlet teľveinek megállapítása;

- jelentés készítés az igyvezetésľol, a ŁéĺłplnylÉrsas,[e vagyoni helyzetéľől és iizletpolitikťdĺlľťtl

évente a közgyrĺlésnek és fu!árom) havonta a Felüevelőbizottsde részére;

- a részvényesek kéľésére felvilágosítás adás a Bŕsł'yśnyftľsgsfu ügyeiľol;

- az Alapszabály módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzettjogoknak, tényeknek és adatoknak és ęeelc

változásának, valamint a töľvényben eloiľt más adatoknak a cégbíľÓsági bejelentése;

- a Részvénvtársaság munkaszeľvezetét iľányitó vezérigazgatőval a mrurkaviszony létesítése és

megsziĺntetése, munkáltatói jogok gyakoľlása;

- a Kozgyűlés döntése alapjźn saját részvéIly mogszerzése;

- jelentésadás a Közgyűlés ľészéľe a megelozb uz\eti évben kovetet1 folelős társaságiľányítási

gyakoľlatról, továbbá a jelentés kcizzétételę aRészvénvtársasdg honlapján,

6,l0' AzIgazgatőság tagjait a FeliigvelőbizottstiÍ!javaslatáľa a Közgyrĺlés által rnogállapított díjazás illeti
meg.

6' 1 l. Az Alapszabály felhatalmazza az Igazgatóságot a Ptk-ban foglalt ľendelkezések bętanásával

l3

- a F e I ijĺlv e lő b izo tts de e lozetes j óváhagyása nre l lett osztalékelőleg fizetéséľe;



1

- hogy a Részvénvtársaság cégneve, székhelye, telephelyei és fióktelepei, valamint - a fótevékenysóg
megvá|tozatása kivételével - a Részvénvtd'rsasd'g tevékenységi köre tekintetében az Alapszabźtlyt
módosítsa;

- ameĺmyiben azlgazgatóság döntéséhez arra szükség val7, a közbenso méľleg elfogadására.

Az lgazgatőság az ügyrendjét maga állapítja nreg, amelyben rendelkezik a tagjainak felaclat- és
hatáskor megosztásáról. Az Alapszabály a Részvé-Fvtdrsasdg tisztségviseloi részéľe a Ptk' 3:ll5 $-
ában foglaltak szerinti részesędés szerzést és tisztségviselést lehetővé teszi.

A F e l iigv előb izotts tźg

A Felĺigvelőbizottslig a tulajdonosok és a R1sr.vénvtdľsasáq éľdekeinek megóvása céljából ellenőrzi
a Részvénvtársasdg ügyvezetését. A Feliigvelőbizottsde a Részvénytdľsasdg iľataiba, számviteli
nyilvántaltásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviseloktől és a Részuénvt4räaság
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Részvénvtdľsaság ťrzetési szám|áját, pén:ztárát, értékpapíľ-
és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhada és szakétovel megvizsgáltathatja.

törĺilve

A Feliigvelőbizottsdg koteles a Kozgyülés elé kerĹilo előteľjesztéseket megvizsgálni, és ezekl<el
kapcsolatos ál láspontj át a Közgyű l ésęn i smeľtętn i,

A számviteli torvény szęrinti beszámolóról és az ađőzott eredmény felhasználásáľll a

Részvénvtáľsaság közgyűlése csak a FeliiqvelőbÍzottsáe íľásbeli jelentésének biľtokában hatáľozhat,

Ha a Felĺigvelőbizottság megítélése szerint az lgazgatóság tevékenysége jogszabálylra, a?I

Alapszabályba, illetve a KözgyÍĺlés határozataiba ütkozik, vagy egyébkónt sér1i a Résłyénvtd,ľłtłsúĺł
valy arészvényesek érdekeit, összehívja a rendkíviili kĺizgyűlést és javaslatot tosz a'lrnak napiľencl.iéľe,

A Feliigvelőbizottsdg tagsai akozgyűlésen tanácskozásijoggal vesznek ľészt,

A felelos társaságiľányítási gyakoľlatľól szóló jelentés a Feliigvelőbizottsdgjóváhagyása nélkiil nem
teľjesztheto a Közgyrĺlés elé.

AFeliłgvelőbizottsdgkezdeményezhętiaRészvénvtdľsaságkönywizsgálójának aFellłgvelőhiłol,lsú&
ülésén tĺifténő meghallgatását'

A Feliłpvelőbizottsdgnak legalább 3 (hárod és legfeljebb 7 (héĐ tagja van. Ęlnĺikét maga válnsztjn
ataĄai közül. A Feliigvelőbizottság tagjait a Kozgyrĺlés meghatáľozott időre, do legl'e|iebb 5 (iiil évre
vál'aszĘa,

A ľellłgvelőhizottság testiiletként jáľ et. A FeliigvelćÍbizottság tagjai személyesen kcjtelesek eljáľni,

A Feliigvelőbizottsúg tagiai a 2017, év dnrilił h(ŕ 26. napidtól 2019, év ánritÍs hó 30. nilnidil! tgľląĺtő
h atdr o zo ĺt időtaľ tamľ a :

Dľ. Egvgd'né Dr. Páricsí orsolva (a.n. Kľesdk MárÍa, 2475 Kánolnásnvék. Vasváľi utca 33. 'ľT'.

6.a.1

L

8.1

8.2.

8,3

8.4.
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8.5.

8.6.

7A utca 9,

Dr. Antal Kadosa AdorÍún fu.n. Kovács Jolán, 2013 Pomán Panorúma út 1680/8)

A Felüevelőbizottság ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a céI

megjelölésével - bármelyik Feliigvelőbizottsdeí tag írásban kérheti az ęlnöktől, aki a kéľelem

kézhezvéte\étől számított 8 (nvold napon belül köteles intézkedni a Felüwelőbízottsde ülésének 30

(harmincl napon belüli időpontra történő osszehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz e leget,

a Íag maga jogosult az ülés osszęhívására.

A Felíievelőbizottsáe hattrozatképes, ha tagjainak 2l3-a, de legalább l ftáľom) tag jelen van,

Határozatait nyí|t szavazással' egyszeľű szótobbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az

elnok szavazata đont.

8.7. A FelÍigvelőbizottstźg egyebekben az ügyľendjét maga áIlapitja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jÓvá.

8.8. Az Audit Bizottság

8'8.l ' A Részvénvtdrsasáendl 3-5 (három-öil tagú Audit Bizottság működik, amely a FeliłÍlvel(ÍbizottsĺIp(|t

segíti a pénzíjgyi beszámolórendszer ellenőrzésében, a konyvvizsgáló kiválasztásában és a
konyvvizs gálóval való együttműködésben.

Az Audit Bizottságot a Kozgyűlés a Feliłgvelőbizottslúg fiiggetlen tagjai közül választja.

Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása a Feliigvelőbizottsdei tagsággal megegyezó időtarlnnlľa

történik.

Az Audit Bizoĺtsdg taeiai a 2017. év únrilis hó 26. naĺidtól 2019. év dprilis hó 30, nűniúĺl! teľiądĺ
h at ór o zo tt időtar tamr a :

Dr. Eevedné Dr. Páricsi orsolva (a.n. Kresdk Máría, 2475 Kánolndsnvék,.Vas-vd.ľi.u|ca 3ł, TT.
6.a.1

Tima János (a.n. Tóth Zsuzsanna,8087 Alcslitdobor,, SzabaĺIsúg ątca 9,

Dľ. Antal Kadosa Adorián (a,n. Kovács Jolán,2013 Pomáz. Panoľdma út 1680/8)

8.8.2. torölve

9, A könywizsgáló

9.l ' A Részvénvtd'ľsasde Közgyűlése a Részvénvtdrsasdg könyvvizsgálóját lratáľozott időľe, de legfuljebb

5 Öil évre váIasztja.

A Részvénvtdrsaság könywizsgálója a 20l6' április Ż6, ł!pi!u! 2019. ápľilis 3Q' łlaDidig teľjedti

lratáľozotl idotaľtamra:

ESSEL Audit Könyvvizsgáló Koľlátolt lłelelősségĹl Táľsaság (1162 Budapest, ľeľtály utca 5-7. Cg.
0 1 -09-698s66)



9.2.

Személyében felelos könyvvizsgáló: Dr. Sasváľiné Dr.IJoffmann Aĺľra (szül.: Pécs, 1960. 04.09. an.:

Petz Franciska, lakcím: 116Ż Budapest, Fertály u. 7., könywizsgálói kamarai igazolvány szánra:

00163r ).

Azá|landő könyvvizsgáló megbízásának idotaľtalna nem lehet ľövidebb, mint a Közgyűlés által töľtént

megválasztttsától a következő beszámolót elfogadó Kozgyűlésig terjedo idoszak.

A könywizsgáló visszahivására nem adhatnak alapot a fiiggetlen könywizsgálói jelentésben tett

megállapitások, vagy a Részvénvtáľsasóg számviteli töľvény szerinti beszámolójálroz kapcsolÓdó
könyvvizsgál'ői záradék megadásának elutasítása'

A konywizsgáló személyére és díjazására az Audit Bizottság tesz javaslatot.

Az á|Iandő könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszeľűen elvégezze, és ennek

a|apján fiiggetlen konywizsgálói jelentésben foglaljon állást anól, hogy a Részvénvtdľĺqsdg
beszámolója megfelel-e a jogszabáIyoknak és megbízlrató, valós képet ad-e a RěÍzvénytúľsasdĺł
vagyoni, pénzügyi és jövedelrni helyzetérol, mtĺködésének gazdasági eľedményeiľől,

A könywizsgáló nem nyujthat a Részvénvtársasdg részére olyan szolgáltatást és nem alakĺthat ki
olyan egyĹittműködést azigyvezetéssel, amely konyvvizsgálói feladatának fiiggetlell és táľgyilagos
ellátását veszélyezteti.

A könyvvizsgáló a közgyiilés elé teľjesáett minden lényoges üzleti jelentést köteles megvizsgálni
abból a szempontból, hogy azvalős adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a.jogszabályi ollíráseiknalĺ,

9.3

9.4.

9.5.

9.6.

A könywizsgáló feladatának teljesítése éľdekében

vezetó tisztségviseloktol, a Részvénvtársasúg
Részvé(v,tdrsasde bankszámláit, ügyfélszámláit,
áruál lomány át, szerzódéseit megvizsgál hatj a.

betekinthet a Részvénvtdľsałúp konyveibo, a

nrunkavállalóitól felvilágosítást kéľlret, ŕl

könywezetését, pénztárát, éľtékpapíľ és

9.7.

9,8

A könywizsgálót a számviteli torvény szeľinti beszánrolót táľgyaló Közgyiĺlésľe meg kell hĺvni' A
konywizsgáló az üIésen kötęles részt veruri.

A Könywizsgáló a Feliźgvelőbizottsdg ülésén tanácskozási joggď részt velret, a FetlłÍlvel,ĺĺhizlłĺtĺĺlľ
fęlhívása esetén a Könywizsgćió a FellłgvelőhizotĺsúÍ! ülésén köteles részt veruri, A
Feliig\elĺÍbizottsdg koteles napiľendľe tíizni a Konyvvizsgáló által megtáľgyalásľa javasolt ilgyeket,

A könyvvizsgáló a RćszvónvtárĘas4g ügyeiľol szerzett értesüléseit üzleti titokként kötolo$ mogőľizni.

Ha a Könywĺzsgáló a Részvénvtdľsasdq vagyonának olyan váItozását észleli, anrely veszćlyezteti a

Részvénvtdrsąsúgeal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan köľülményt észlel, alrrcly a

vezetó tisztségvisolők vagy a Feliigvelőhizottsúgi tagok e minőségükben kifejtett tevékenységiikćľt
való felelősségét vonia maga után, késedelem nélkül kÖteles az Lgazgatőságnál kezdeményczni a

szükséges intézkedések megtételét ' Ha a kezdeményezés nem vezet eľedményľe, a KĺinywizsgńlÓ
köteles a feltárt kciriilményekľől a Részvénvtársaság törvényességi felügyeletét ellátó Cégbíľósńgot

értesíteni'



10. Amunkaszęrvezetetirányítóvęzérigazgató

10.l. A Részvénvtársaság minderľrapi munkáját és szervezetét az Mt' 208 $ (1) bekezdése alapján

alkalmazott vezérigazgató irányítja és ellenőľzi a jogszabályok és az Alapszabály keretei között, i lletve

a Kozgyűlés és azIgazgaÍóság döntéseinek megfeleloęn'

A vezérigazgató hatáskörébę tartozík a Részvénvtórsasúg tevékenységi körébe tartozo szokásos

szerzodések, j ogiigyletek megkĺitése.

A munkaszeÍvezetet iranyító vezérigazgatő afęLadatát murrkaviszony keretében látja el.

l0.2. A munkaszervezetet irányitő vezéngazgató hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek eldöntése,

melyek nincsenek a közgyűlés vaw azlgazgatőság kizárólagos hatáskörébe utalva.

10.3. A munkaszervezętet irányító vezéngazgató gyakoľolja a nrunkáltatói jogokat az lgazgatőság által

tĺÍ:ruhćnott hatáskörben a Részvénýársaság alkalmazottai felett.

l0'4, A munkaszervezetet iľanyító vezérigazgató felett a munkáltatói jogokat azIgazgatőság gyakoľolja,

1 l. Az alaptoke felemelése

1l,l" A Kozgytĺlés hatfuozatźlban felhatalmazhatja a Részvénvtdrsasdg [gazgatóságát az. alaptőke

felemeléséľe.

A felhatalmazásban meg kell határozru azt a \egmagasabb cisszeget, amellyel az Igazgatóság a

Részvénvtársasd'e alaptokéjét a Kozgytĺlési Hatáľozatban megszabott legfeljebb 5 (ijil éves idŐtaľtanr

alatt, összesen felemelheti.

Az alaptoke felemeléséľe szóló, megújĺtlrató felhatalmazás a Ptk._ban szabályozott valanronnyi

alaptőke_emelési esetre és módra vonatkozik.

Az Igazgatlságnak az alaptoke felemelésére töľténő felhatalmazása esetén az |gazgatĺság dĺlnt az

alaptoke felemelésével kapcsolatos, a Ptk' vaąy a?" Alapszabály szeľint egyébként a l(özgyĹilés

hatásköľébe tarlozó kérdésekrol is.

Ha az alaptőke felemeléséľe pélrzbeni hozzá.iáľulás ellenében kerĹil soľ, u Ré;zvéllut{łrĺąłdg
részvényeseit - a meglévő ľészvénytulajdonuk aľányában * illeti meg a jegyzési elsőbbség.

AzIgazgatĺság a ľészvényeseket a jegyzési elsőbbségijĺ:g gyakoľlatárrak lelrotősógérŐl ós mód.iáľll

illetve a jog érvényesĺtésére nyitva álló időszak kezdő_ és záľónapjárő| a Részvénv,tlrsaĺúp tovlibbá a

BÉT honlapján köteles tájékoztatni.

VI. A clĘG JEGYäÉSE

l ,l . A cég jegyzésére az Igazgatóság báľmely 2 (két) tagja együtteserr jogosult.
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I.2. A cég jegyzése a Részvénvtársasĺźe cégének lenyomata' (bélyegzője) és a .iogosultak aláíľásával
történik.

WI. Á nnszvÉNvrÁns,ąsÄc MEGyZÜNÉý E

1'1' ARészvénvtdrsasdgmegszűnik,ha

- a közgytílés elhatérozza jogutódlással vagy jogutód nélküli megsztĺnését;
- a cégbíľóság megszŕĺntnek nyilvánítja;
- a bíróság felszámolási eliáľás soľálr megszĹinteti.

1.2. A Részvénvtársaság végelszámolása, illetve folszámolása után fennmaľadó tiszta vagyont a

részvényesek kötött a részvénybiľtokaik aľtnyában kell felosztani.

VIII. A nÉszvÉĺvyrÁnslsÁe HIRDETMÉNYEnNEK KozzÉrÉrrĺr

l '1. Tör<jlve

l.Ż' ARészvénvtársasáę közgytilési hirdetményeitaRésr,vénvtúrsasdg honlapján teszikozzé.

A Részvénytársaság hiľdetményei egyebekben q-tőkenaicľót, szĺĺló 2001. évi QXX. tijrvénu--?
tovdbbíakĘan: TpĹ/, valamint a Tozsde Szabttlyzala'inak nrinderlkoľ hatályos rendelkezései szeľillt
kerülnek közzétételľe.

IX. AZ ÁDlzoTT EREDMENY FELIIÁszNÁLÁsÁ

l ' Az uz|ęti év végével a Részvénvtérsgság közgytĺlése az lgazgatóság indítványáľa, számviteli tcĺľvóny
szerinti beszámolót készít s szfüség szerint hatźroz az adlzott eľecllnény ľęlhasználásáľól'

Ż, A közgyiĺlés a számviteli törvény szeľinti beszáInolóľól csak a könyvvizsgáló és a Fe!'lłgyg!!ĺŁkll!!i!lŁ',
azadőzoIt eredmény fellrasználásáľól pedig csaka FetĺigvetiÍhÍz'ottsát! írásbeli jelentésének lrińokńban
határozhat'

3' A részvényes osztaléka való jogosultsága szempondából az a nap, mely napon történő vétcl esetón a

részvénylrez máľ nem kapcsolódik osztalékľa való jogosultság a Budapesti Éľtéktozsde hatńlyĺ:ls
Bęfektetési és Forgalombantaľtási Szabtiyzattban meglratáľozott Ex-kupon Nap.

A Közgytĺlés napja és az osztalékfizetés kezdo napja között legalább l0 (l!Đ munkarrapnak kcll
eltęlnie'

X. ZARADEK

1' Az Alapszabályt a KONZUM Nvrt.1987, december 28-án nregtaľtott alakuló Közgyűlése Żll987,
KGY. számú lratáľozatával Íbsadta el.
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Ż. Az Alapszabálý a kordbban iránvadó iogsazbálvi rendelkezések' valamint a Polgári

Torvénykonyvről szóIó 2013' évi V. törvény rendelkezéseinek megfelęlően módosító Kozgyűlési

hatźrozatok szźlrna és kelte:

8/l 998. KGY. sz. hatfuozat

9 l 1999. KGY' sz. hatźrozat

21 2000. Ig. sz. határozat

I 12000. KGY. sz' hatźrozat

3 12003' KGY. sz. hatátozat

4 l 200 4 .KGY . sz. határ ozat

3/200 6.KGY'sz. határ ozat

3 /2007 . KGY'sz. határozat

3 12008. KGY. sz. határozat

412010. KGY. sz. határozat

7 l20I l. KGY. sz' határozat

5 12012. KGY. sz. haÍározat

41201 4, KGY. sz. határozat

5 l20I 5' KGY. sz. határozat

1998. szeptember 29.

1999. december 21.

2000. marcius 07.

2000. december 29.

2003. áp''ilis29.
2004. április 30.

2006. április 28.

2007. źlpilis27.
2008. április 28'

2010. április 30'

20II' án]risŻ9.

2012. ápnlisŻ6.
20l4. ápľilis 30.

2015. április 30'

212015. (l2. 15') KGY határozat 2015. december 15'

3l20l5. (l2. 15.) KGY határozat 2015. december 15.

412016. (04.26') sz. KGY határozat 2016. április 26.

512016. (04.Ż6') sz. KGY határozat 2016' ápľilis 26.

612016' (04'Ż6.) sz. KGY határozat 2016. ápľilis 26.

812016. (04.Ż6.) sz. KGY határozat 2016. április 26,

10/2017 űV.26.l sz,. KGY hatdrozat 2017. április 26,

11/2017 (IV.26.) sz'. KGY hatdrozat 2017. április 26.

12/2017 (IV.2ó.) sz'. KGY határozat 2017. áprilís 26.

13/2017 (IV,26.) sz,, KGY hatúrozat 2017. dpľilis 26.

14/2017 (IV.26.| sz,. KGY határoz.at 2017. április 26,

15/2017 (IV.26.| sz.. KGY hatdrozat 2017. ónľilis 26,

!6/2017 (IV.26.) sr'. KQY hatdľoz'at 2017. lźpľilis 26,

A jelen Alapszabály a ft{. ľendelkęzéseinek megfelelőelr átdolgozott szöveget tartalmazza.J.

4, A jelen AlapszabáIyban nem szabályozott kéľdésekben a Ptk. vonatkozl ľendelkeeéseit kell
alkalmazni.

AlulĺI'ott, a jclen okimtot tt nrai ntpon ollcnjcgyzom és

2l. nap. A jelcn okiIat clleqjcgyzésévcl igĺzo|on1 hogy jelen
ľlÓdĺlsItásokkaI létľchozott Alupszuhály hntíllyos tal1ĺlmának,

egységes gzcľkozotlrc lbglĺlt ĺurrĺllntt megl"olol tl

Dlł. KERTÉSZ
dľ. Keľ(ćsz.lÓzseĺ"l'unltis iĺodavezctó

cím, tcl, ĺ'ax: l l37 Budlpest, Iludai Nagy Antul u, 3. I.

IląoDA
i uzonosltl szťlnul l6025
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