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A SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1026 Budapest, Hűvösvölgyi
út 27., cégjegyzékszáma: 01-10-046842, a továbbiakban: Társaság) 2019. április 15. (hétfő) 10:00
órakor megtartott évi rendes közgyűléséről, melynek helyszíne a Milton Friedman Egyetem (1039
Budapest, Kelta u. 2.) A05-ös terme.

Dr. Huszár Péter Tamás, az Igazgatóság elnöke köszönti a megjelenteket és felkéri dr. Orbók Ádámot,
a Társaság stratégiai igazgatóját a közgyűlés levezetésére.

Dr. Orbók Ádám: köszöntök mindenkit a SET GROUP Nyrt. éves rendes közgyűlésén.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a közgyűlésen a részvétel csak a regisztráció során kapott
karszalaggal lehetséges. Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlésröl kép- és hangfelvétel
készül, mely vonatkozásában az adatkezelési tájékoztató a regisztrációs pulmál megtekinthető.

Megállapítom, bogy a közgyűlés összehivása szabályszerűen megtörtént. A Társaság által kibocsátott
részvények száma 9.658.170 darab.
Minden részvény egy szavazatot biztosít, így az összesen leadható szavazatok száma 9.658.170.
Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes tekintettel arra, hogy a részvényesek által képviselt
szavazatok száma 4.237.713 mely alapján a jelenlévő részvényesek a leadható szavazok 43,88 °0-át
képviselik.

A közgyűlés határozatképességét minden határozathozatalt megelőzően vizsgálni kell, ezért kérem
Önöket, bogy ha a közgyűlés időtartama alatt elhagyják a termet, szíveskedjenek a szavazólapjukat a
regisztrációs pultnál leadni.

Tájékoztatom a Tisztelt Megjelenteket, hogy a Társaság Igazgatósága a közgyűlést a 2019. március 14.
napján közzétett meghívó útján hívta össze az alábbiak szerint.

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről
és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában

2. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadása
3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának

elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában
4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása
5. napirendi pont: Alapszabály módosítása
6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása
7. napirendi pout; A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági

tagjainak megválasztása

Tájékoztatom a Tisztelt Részvényeseket, hogy a közgyűlésen jogosultak felvilágosítást kérni,
észrevételt és indítványt tenni valamint szavazni.
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A közgyűlés levezető elnöke jogosult a hozzászólások sorrendjét meghatározni, a hozzászólás során a
szót megvonni, ha a napirendi ponttól eltérő felszólalás érkezik.

A közgyűlés a határozatait az Alapszabály elfogadásának kivételével egyszerű szótöbbséggel hozza.
A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akit a részvénykönyvbe a 2019.
április 10. napi fordulónappal lekért tulajdonosi megfeleltetés alapján bejegyeztek.

A határozati javaslatokról a szavazás a szavazólapok feltartásával történik. A szavazólapok számát a
szavazatszámlálók egy Excel-táblába rögzítik, mely a regisztráció során a szavazólapokhoz rendelt
szavazatszámok alapján összesíti a szavazás során leadott igen, nem szavazatok, valamint a
tartózkodások Számát.

A napirend elfogadása előtt kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy válassza meg a Közgyűlés tisztségviselőit
az alábbiak szerint:

levezető elnöknek dr. Orbók Ádámot
jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát
jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sánta Lászlót
szavazatszámlálónak dr. Nagy Adrienn és Fürst Gábor József

Kérem, hogy szavazzanak a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.237.713 igen, O nem és O tartózkodás mellett megválasztotta a
közgyűlés tisztségviselőit.

1/2019. (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése a 2019. április 15-i közgyűlés levezető elnökének megválasztja
dr. Orbók Ádámot, jegyzőkönyvvezetőnek Karlócai Juliannát, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sánta
Lászlót, szavazatszámlálónak dr. Nagy Adriennt és Fürst Gábor Józsefet.”

1. napirendi pont: Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről
és üzletpolitikájáról a 2018. év vonatkozásában

Dr. Orbók Ádám: A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy ajogszabályokban foglaltaknak megfelelően az Igazgatóság
a 2018. évi üzleti jelentését és vezetőségi jelentését együttesen készítette el és terjesztette a Közgyűlés
elé. Ebben bemutatásra kerültek azok a folyamatok és tényezők, melyek a 2018. év vonatkozásában
befolyással voltak a cégcsoport üzleti teljesítményére, fejlődésére, helyzetére, valamint összefoglalta az
Igazgatóság az előző évi tevékenységét, a Társaság vagyoni helyzetét és üzletpolitikáját, valamint
kitekintést nyújtott a jövőben várható hatásokra, eredményekre.
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Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.237.713 igen, O nem és O tartózkodás mellett elfogadta az
Igazgatóság üzleti (vezetőségi) jelentését.

2/2019. (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja az Igazgatóság üzleti (vezetőségi) jelentését a
Társaság és kapcsolt vállalkozásai 2018. évre vonatkozó ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni
helyzetéről és üzletpolitikájáról.”

2. napirendi pout: A SET GROUP Nyit. 2018. évi egyedi beszámolójának elfogadása

Dr. Orbók Ádám: A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság elkészítette a 2018. év vonatkozásában az IFRS
szerinti egyedi beszámolóját, melyet mind a Felügyelőbizottság, mind az Audit Bizottság megtárgyalt
és elfogadott, valamint a Társaság könyvvizsgálója auditálta.

A könyvvizsgáló néhány pontosítást, elírást kért javítani a beszámolóban, melyek az alábbiak:

- a 2. oldalon az eredménytartalék 2018. évben helyesen -913 690 e Ft;
- a 3. oldalon a pénzügyi ráfordítások a 2018’ évben helyesen 566 e Ft;
- az 5. oldalon az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek és elhatárolások a 2018. évben helyesen

35 177 e Ft;
- a 20’ oldalon a halmozott értékesökkenés 2018.12.31-én helyesen 635 e Ft;
- a 27. oldalon a 2018. évre az összesen helyesen 1 637 313 e Ft.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

Kérem, hogy az előterjesztésről a fentiekben bemutatott pontosításokkal együttesen szavazzanak.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.237.713 igen, O nem és O tartózkodás mellett elfogadta a SET
GROUP Nyrt. 2018. évi egyedi beszámolóját’
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3/20 19. (P1.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja
a) a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2018. évi egyedi beszámolójáról,
b) a Társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését a társaság 2018. évi

egyedi beszámolójáról, valamint
c) a Társaság 2018. évi egyedi beszámolóját az alábbi fő számokkal:

. az értékesítés nettó árbevétele O Ft,

. az adózott eredmény — 56 314 e Ft,

. a saját tőke összege 126 832 e Ft.”

*4*

3. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának
elfogadása, döntés az Igazgatóság részére adandó felmentvény tárgyában

Dr. Orbók Ádám: A napirendi Pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, bogy a Társaság elkészítette a 2018. év vonatkozásában az IFRS
szerinti konszolidált beszámolóját, melyet mind a Felügyelőbizottság, mind az Audit Bizottság
megtárgyalt és elfogadott, valamint a Társaság könyvvizsgálója auditálta.

Az Igazgatóság a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztette az Igazgatóság részére a 2018. üzleti évben kifejtett
ügyvezetési tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvény megadását, melyet mind a
Felügyelőbizottság, mind az Audit Bizottság támogat.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A közzétett előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz, kérem, hogy mindkettő elfogadásáról
együttesen szavazzanak.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.237.713 igen, O nem és O tartózkodás mellett elfogadta a SET
GROUP Nyrt. 2018. évi konszolidált beszámolóját és megadja az Igazgatóság részére az ügyvezetési
tevékenység megfelelőségét megállapító felmentvényt.

4/2019. (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja
a) a Felügyelőbizottság jelentését a Társaság 2018. évi konszolidált beszámolójáról,
b) a Társaság könyvvizsgálójának független könyvvizsgálói jelentését a Társaság 2018. évi

konszolidált beszámolójáról, valamint
c) a Társaság 2018. évi konszolidált beszámolóját az alábbi fő számokkal:

. az értékesítés nettó árbevétele 279 177 e Ft,

. az adózott eredmény 107 949 e Ft,

. a saját tőke összege 442 748 e Ft.”
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5/2019. (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése igazolja, hogy a Társaság vezető tisztségviselői a 2018. év során
a Társaság érdekeit szem előtt tartva végezték tevékenységüket, így a Ptk. 3:117. @-a alapján az
Igazgatóság részére a 2018. üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségét
megállapító felmentvényt ad.”

4. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. felelős társaságirányítási jelentésének elfogadása

Dr. Orbók Ádám: A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében a nyilvánosan működő
részvénytársaság igazgatósága köteles az éves rendes közgyűlés elé terjeszteni a részvénytársaság
társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplői számára előírt módon elkészített
jelentést. A SET GROUP Nyrt. elkészítette jelentését, melynek az elfogadását kéri a Tisztelt
Közgyűléstől.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, bogy a közgyűlés 4.237.713 igen, O nem és O tartózkodás mellett elfogadta a Társaság
Felelős Társaságirányítási Jelentését.

6/2019. (IV.t5.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése elfogadja a Társaság felelős társaságirányítási jelentését.”

5. napirendi pont: Alapszabály módosítása

Dr. Orbók Ádám: A napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az Alapszabály-módosítás az elmúlt egy évben felmerült
gyakorlati pontosításokat tartalmazza, melyek főkent technikai módosítások.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.
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Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, bogy a javaslat elfogadásához a jelenlévő szavazatok 3/4-ének
támogatása szükséges.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.237.713 igen, O nem és O tartózkodás mellett elfogadta a Társaság új
Alapszabályát.

7/2019. (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Társaság eddig hatályos
Alapszabályát és elfogadja a SET GROUP Nyrt. Új Alapszabályát.”

6. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. könyvvizsgálójának megválasztása

Dr. Orbók Ádám: a napirendi pont vitáját megnyitom’

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság jelenlegi könyvvizsgálójának megbízatása 2019.
május 31. napjával lejár, ezért Új könyvvizsgálót szükséges választani. Az Igazgatóság Bárány Terézia
e.v. (nyilvántartási szám: 51042154, adószám: 67980923-1-33, székhely: 2040 Budaörs, Kismartoni u.
86.) könyvvizsgálót javasolja könyvvizsgálóként megválasztani egy év határozott időtartamra, 2019’
június 1’ napjától 2020. május 31. napjáig.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a közzétett határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.129 igen, 4.233.584 nem és O tartózkodás mellett nem választotta
meg a Társaság könyvvizsgálóját.

8/2019. (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, bogy nem választja meg a Társaság
könyvvizsgálójának Bárány Terézia e.v.-t (nyilvántartási szám: 51042154, adószám: 67980923-1-
33, székhely: 2040 Budaörs, Kismartoni ii. 86’).”

Dr. Orbók Ádám: tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy ez esetben az Igazgatóságnak össze kell
hívni ismételten a közgyűlést, melyen a Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról szükséges
dönteni’
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‘7. napirendi pont: A SET GROUP Nyrt. igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági
tagjainak megválasztása

Dr. Orbók Ádám: a napirendi pont vitáját megnyitom.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Társaság igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit
bizottsági tagjainak mandátuma 2019. május 31. napján lejár, ezért szükséges az Új tisztségviselők
megválasztása. Az Igazgatóság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a jelenlegi tagokat 2019. április 30.
napjával hívja vissza megbízatásukból ésazúj tisztségviselőket -díjazás nélkül -2019. májusi. napjától
válassza meg egy év határozott időtartamra 2020. április 30. napjáig.

Az Igazgatóság elnökének javaslom megválasztani dr. Huszár Péter Tamást, tagjának Kosda Béla
Tamást és Csokona Erzsébetet; a Felügyelőbizottság és az Audit Bizottság elnökének Csordás Ádámot,
tagjának Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát.

Csokona Erzsébet szakmai életútját bemutatja, dr. Orbók Ádám pedig Csordás Ádám szakmai életét
ismerteti.

Dr. Nagy Adrienn: tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
alapján az előterjesztésekkel egyidejűleg adatvédelmi okokból nem kerültek feltüntetésre a
megválasztandó tagok személyes adatai. Természetesen a határozatok tartalmazni fogják a cégbírósági
bejegyzéshez szükséges személyes adatokat.

Kérdezem, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirendi ponthoz kapcsolódóan.

További kérdés, észrevétel hiányában a napirendi pont vitáját lezárom.

A fentiek alapján kérem, hogy szavazzanak a tisztségviselők megválasztásáról.

Megállapítom, hogy a közgyűlés 4.237.713 igen, O nem és O tartózkodás mellett megválasztotta a
társaság vezető tisztségviselőit.

9/2019. (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése úgy dönt, hogy 2019. április 30. napjával visszahívja
tisztségéből

a) dr. Huszár Péter Tamást, Kosda Béla Tamást és Koletics Péter, mint az Igazgatóság
tagjait;

b) Kecskés Róbertet, Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát, mint a Felügyelőbizottság
tagjait; valamint

c) Kecskés Róbertet, Almási Bálint Zsoltot és Balogh Gyulát, mint az Audit Bizottság
tagjait.”

10/2019. (IV.15.) sz. közgyűlési határozat

„A SET GROUP Nyrt. Közgyűlése egy év határozott időtartamra 2019. május 1. napjától 2020.
április 30. napjáig - díjazás nélkül - megválasztja
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a) az Igazgatóság tagjának dr. Huszár Péter Tamást, Kosda Béla Tamást és Csokona
Erzsébetet

b) az Igazgatóság elnökének dr. Huszár Péter Tamást,
c) a Felügyelőbizottság tagjának Csordás Ádám CFA-t, Almási Bálint Zsoltot és Balogh

Gyulát.
d) a Felügyelőbizottság elnökének Csordás Ádám CFA-t,
e) az Audit Bizottság tagjának Csordás Ádám CFA-t, tagjának Almási Bálint Zsoltot és

Balogh Gyulát.
f) az Audit Bizottság elnökének Csordás Ádám CFA-t.”

értünk, további kérdés, észrevétel hiányában a

. .

.. .. .. .

E. SET GROUP Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Megállapítom, hogy a
közgyűlést 10:55 órakor berekesztem.
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