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ELŐTERJESZTÉSEK ÉS HATÁROZATI JAVASLATOK 

 

a SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1023 Budapest, Rómer Flóris utca 
55.) 2018. május 31. napján 14:00 órakor a Zsigmond Király Egyetem (1039 Budapest, Kelta utca 2.) B. 
épületében tartandó közgyűléséhez.  

A Társaság Igazgatótanácsa 2018. május 31. napjára 14:00 órára összehívta a Társaság rendkívüli 
közgyűlését az alábbi napirenddel:  

1. napirendi pont: A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
2. napirendi pont: Az új alapszabály elfogadása 
3. napirendi pont: A Társaság tisztségviselőinek megválasztása az új alapszabály szerint 
4. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság jövőbeni tőkeemeléseivel 

kapcsolatban 
5. napirendi pont: Egyéb 

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:259. § (2) bekezdésében foglalt jogával élve egy 
részvényes részéről – a jogszabályban meghatározott határidőn belül - a napirend kiegészítésére 
vonatkozó javaslat érkezett az alábbiak tárgyában: 

- A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, 
- A Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadása. 

A fenti jogszabályhelyben foglaltaknak eleget téve a Közgyűlés kiegészített napirendjét az Igazgatóság 
az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé: 

1. napirendi pont: A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
2. napirendi pont: Az új alapszabály elfogadása 
3. napirendi pont: A Társaság tisztségviselőinek megválasztása az új alapszabály szerint 
4. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság jövőbeni tőkeemeléseivel 

kapcsolatban 
5. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása 
6. napirendi pont: A Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadása 

Az új alapszabály tervezete valamint a Felügyelőbizottság Ügyrendjének tervezete a Társaság 
honlapján (www.setnyrt.com), a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi oldalán 
(www.kozzetetelek.mnb.hu), valamint a Budapesti Értéktőzsde (www.bet.hu) honlapján áll a 
részvényesek rendelkezésére. 
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1. napirendi pont: A Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása 
 
A hatályos jogszabályok értelmében szükséges a Közgyűlés tisztségviselőinek (levezető elnök, 
jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítő és szavazatszámláló) megválasztása.  
 
 
Határozati javaslat az 1. napirendi ponthoz: 
 
A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2018. május 31. napján tartandó közgyűlés levezető elnökének 
megválasztja ……………………………….-t, jegyzőkönyvvezetőnek ……………………………….-t, jegyzőkönyv-
hitelesítőnek ……………………………….-t, szavazatszámlálónak ……………………………….t. 
 
 
2. napirendi pont: Az új alapszabály elfogadása 
 
A Társaság Igazgatótanácsának megszüntetésére, és ezzel egyidejűleg a Társaságnál Igazgatóság és 
Felügyelőbizottság létrehozására tekintettel szükséges az Alapszabály módosítása. Mindezek mellett 
több rendelkezés pontosításra került. 
 
 
Határozati javaslat a 2. napirendi ponthoz: 
 
A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Társaság eddig hatályos Alapszabályát és 
elfogadja a SET GROUP Nyrt. új Alapszabályát. 
 
 
3. napirendi pont: A Társaság tisztségviselőinek megválasztása az új alapszabály szerint 
 
A 2. napirendi pont részeként elfogadott új Alapszabály rendelkezéseire tekintettel szükséges kijelölni 
az Igazgatóság valamint a Felügyelőbizottság tagjait és elnökét, az Audit Bizottság tagjait.  
 
 
Határozati javaslat a 3. napirendi ponthoz: 
 
A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy  
 
a) a mai naptól 1 éves határozott időtartamra az Igazgatóság tagjának megválasztja Dr. Huszár Péter 
Tamást (születési helye és ideje: Budapest, 1985.11.16.; anyja neve: Marincsák Marianna), Kosda Béla 
Tamást (születési helye és ideje: Veszprém, 1957.07.20.; anyja neve: Hamar Éva) valamint Koletics 
Pétert (születési helye és ideje: Budapest, 1991.06.14.; anyja neve: Barczi Erika Erzsébet).  
 
b) az Igazgatóság elnökének megválasztja Dr. Huszár Péter Tamást.  
 
c) a mai naptól 1 éves határozott időtartamra megválasztja a Felügyelőbizottság tagjának Almási 
Bálint Zsoltot (születési helye és ideje: Kalocsa, 1981.12.09.; anyja neve: Mayer Judit), Balogh Gyulát 
(születési helye és ideje: Gyöngyös, 1956.04.05.; anyja neve: Egri Terézia) valamint Kecskés Róbertet 
(születési helye és ideje: Arad, 1973.09.20.; anyja neve: Szücs Ágnes).  
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d) a Felügyelőbizottság elnökének megválasztja Kecskés Róbertet. 
 
e) a mai naptól 1 éves időtartamra megválasztja az Audit Bizottság tagjának Almási Bálint Zsoltot 
(születési helye és ideje: Kalocsa, 1981.12.09.; anyja neve: Mayer Judit), Balogh Gyulát (születési helye 
és ideje: Gyöngyös, 1956.04.05.; anyja neve: Egri Terézia) valamint Kecskés Róbertet (születési helye és 
ideje: Arad, 1973.09.20.; anyja neve: Szücs Ágnes).  
 
f) az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság, az Audit Bizottság tagjai tisztségükért díjazásban nem 
részesülnek.  
 
 
4. napirendi pont: Az Igazgatóság felhatalmazása a Társaság jövőbeni tőkeemeléseivel kapcsolatban 
 
A Társaság a jövőbeni tevékenysége okán fel kívánja emelni az alaptőkéjét. Javasolt ennek 
végrehajtására az Igazgatóság felhatalmazása, mely által 10.000.000.000,- Ft összegig jogosulttá válik 
a testület a tőkeemelés megvalósítására. A hatályos szabályok szerint az Igazgatóság ezzel a 
felhatalmazással öt évig élhet. Mindezek mellett szükséges állásfoglalást kérni a Magyar Nemzeti 
Banktól arra vonatkozóan, hogy szükséges-e a Társaságnak a jogszabályok szerinti tájékoztató 
elkészítéséhez befektetési vállalkozást igénybe vennie, mivel a hatályos előírások nem adnak erre 
egyértelmű iránymutatást. 
 
A SET GROUP Nyrt. új tevékenységének transzparens és hosszútávú fenntartásához, valamint az 
idevonatkozó hatályos jogszabályoknak és szabályzóknak való maradéktalan megfelelés érdekében a 
Társaság menedzsmentje megkéri a Közgyűlés megerősítő felhatalmazását. A felhatalmazás tárgya, 
hogy a Tpt. 21. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátási tájékoztató és a Bizottság 809/2004/EK 
rendeletének 31. cikkében meghatározott hirdetmény elkészítéshez szükséges-e a Társaságnak 
befektetési vállalkozást igénybe vennie, amennyiben a SET GROUP Nyrt. jövőben bekövetkező 
alaptőke-emelései meghaladják a Tpt. 21. § (2) bekezdésében – különösen a Tpt. 21. § (2) 
bekezdésében ca) pontjában foglaltakra –  meghatározott keretrendszert, mivel a hatályos előírások 
nem adnak erre egyértelmű iránymutatást. 
 
A Társaság menedzsmentje szükségesnek tartja a 4. napirendi pontban ismertetett Magyar Nemzeti 
Bank állásfoglalásának megkérését, különös tekintettel a folyamatban lévő tárgyalásokra. 
 
 
Határozati javaslat a 4. napirendi ponthoz: 
 
A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 

a) felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a Ptk. 3:294. §-a alapján a Társaság 
vonatkozásában a Társaság jövőbeni tevékenységére tekintettel tőkeemelést hajtson végre oly 
módon, hogy a Társaság alaptőkéjét 10.000.000.000,- Ft, azaz tízmilliárd forint összegig 
emelheti a jelen határozat meghozatalától számított öt éves időtartam alatt, azaz 2023. május 
31. napjáig, mellyel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a SET GROUP Nyrt. Közgyűlése által 
meghozott 10/2017. (03.30.), az 5/2018. (II.9.) és a 6/2018. (II.9.) számú határozatot. 
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b) az a) pontban foglaltak okán felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát, hogy járjon el a Magyar 

Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság előtt állásfoglalás igénylése érdekében, melyben a 
vonatkozó jogszabályok értelmezését kéri a tekintetben, hogy a kibocsátónak szükséges-e a 
tájékoztató elkészítéséhez befektetési vállalkozást igénybe vennie, ha 12 hónapon belül 5 millió 
eurót meghaladó összértékű részvények zártkörű kibocsátását követő egyszerűsített tőzsdei 
bevezetését tervezi. 
 

 
5. napirendi pont: A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása 
 
Tekintettel arra, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának (Bárány Terézia) megbízatása 2018. 
június 1. napjával lejár, a menedzsment javasolja a könyvvizsgáló mandátumának meghosszabbítását 
további öt évvel. 
 
 
Határozati javaslat az 5. napirendi ponthoz: 
 
A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2018. június 1. napjától öt év határozott időtartamra, 
azaz 2023. május 31. napjáig megválasztja a Társaság könyvvizsgálójának Bárány Teréziát (an: Füri 
Terézia, lakik: 9021 Győr, Király u. 5. I. em. 1.). 
 
 

6. napirendi pont: A Társaság Felügyelőbizottsági Ügyrendjének elfogadása 
 
A 2. napirendi pont kapcsán elfogadott új Alapszabály elrendeli Felügyelőbizottság létrehozását a 
Társaságnál, melynek okán a Közgyűlésnek el kell fogadni a Felügyelőbizottság működését szabályozó 
ügyrendet. 
 
 
Határozati javaslat a 6. napirendi ponthoz: 
 
A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság Felügyelőbizottságának 
Ügyrendjét. 
 

Budapest, 2018. május 10. 

 

 Kosda Béla 
Igazgatótanács elnöke 

Koletics Péter 
Igazgatótanács tagja 

 


