
ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERJ(EZETBEN
a 2019. októbet 2-i ríllapot szefint

l. A társa§ág cégneve és székhelye

l .l . A társaság cégneve: Elsó Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvén)tlírsaság

1.1. A társaslfu székhelye: 1l63 Budapest, Czirák:l utca26-32.II/|44.

2. A ársaság tartama
A tásaság haározatlarl. időtartamra alakult. A tírsaság az Elsö Hazai Energia-portfolió Korlátolt Felelősségű
Társaság általrános jogutódja; az átalakultis időpontja 1996. december 20.

3. A társaság tevék€nységi köre

A társaság tevékenységi körébe a Tevékenységek Egységes Ágazati osztályoziási Rendszere GEÁOR '08)
szerint a következók tartoznak:

64.99
35.14
66.12
68.?0
70.22
70.10
8?.99
35.23

M. n. s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység)
Villamosenergia kereskedelem
Ertékpapír- és árutózsdei ügynöki tevékenység
Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadris4 üzemeltetése
Úzlewiteli, egyéb vezetési taniácsadás
üzletvezetés
M.n.s. egyéb kiegészító tizleti szolgáltatís
Gazkereskedelem

4. A társaság alaptőkéje

4.2.A lé!ísasáE alaptőkéje 5],9.512 db. aZM ö1szélzíizenkilencezer-ótszí.ztizenkettő darab A sorozatú, l
szayazalfa jogosító, egyenként 40,-Ft, Maz negyven forint névértékű, névre szóló demateíializálí
törzsfészvényből, és 5.000 db, azaz ötezer darab B soloz.atű, l0 szavzatrajogosító, egyenként 40,-Ft, Maz
negyven forint névértékű, névre szóló dematerializált szavazatelsóbbségi részvényből áll.

5. A részvényesek jogai és kötelezettségei

A társaság részvényeseit a 2013. évi v. törvény (Ptk.) és ajelen alapszabály rendelkezései szerint - különösen
- a következó jogok és kötelezettségek illetik meg, valamint terhelik:

5.1. A részvényes köteles az általa átvett, illefue jegyzett részvények névértékéne! illetve kibocsátási értékének
megfeleló pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájarliast a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani. A
részvényes ezen kötelezettsége a lársasággal szemben áll fenn, a társaság kölelezettségeiért egyebekben -

ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - nem köteles helyLíllni.

5.2. A részvényes jogosult a tri,rsaság közgyűlésén résá venni, felvilágosítást kémi, valamint észrevételt és
indítván}t tenni, sZAYMati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

5.3. A részvényest, a közgyűlés napirendjére trizött ügyre,továbbá abeszámolőnak és az igazgatós€, valamint
a felügyelóbizottság jelentésének lényeges adataira Vonatkozóan, a Ptk. rendelkeásei Szerint megilleti a
tájéko^ztásho z v alő i o g.

5.4. A társaságban együttesen a SZaYaZAtok legalább egy százalékáva! rendelkezó részvényesek a napírend

4.1.A tirsaság alaptókéje (iegyzett tőkéje) 20.980.480,-Ft, azaz húszmillió-kilencsziáznyolcvanezer-
négysáznyolcvan forint.
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5.5. A részvényest a tírsaság közgyűlésén a részvényeihez kapcsolódó, a jelen alapszabályban meghatározott
mértékű szavazatt jog illeti meg. Nem gyakorolhatja szAvazati jogát atészvényes, amíg esedékes vagyoni
hozzájárulását nem teljesitelte.

5.6. Elsőbbségijog az alaptőke felemelése esetén

5.6.1. Áz alaptőke pénzbeli hozzájárulas ellenében tórténő felemelése esetén a részvényesek a résnények
ánételére elsőbbségijoggal rendelkemek. Áz ekőbbségijog g,,akorlására valamennyi részvényes, sotend
nélküljogosult.

5.6.3. A részvényesi elsőbbségijog alapján megszerezhető részvények mennyiségét, névértékét, kibocsátdsi
értékét, az elsőbbségijog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdő- és zárónapját és ajog gnkarlásának
módját az alaptőke felemeléséről rendelkező kózglűlési határomt állapítja meg, amelyet az igazgatóság a
tórsaság honlapján (vyycnep.nu), valamint a Budapesti Értéktőzsde és a Mag,lar Nemzeti Bank
hirdetm&ryi íelüIetein @lrw,bet bu: www.kozzetetelek.mnb.hd elelaronihs titon közzétesz, a
részletszabáIyokkal kapcsolatos táj ékoztatassal eglütí.

5.6.5. A résményes áItaI az elsőbbségi jogglakorlást köveíően ótvehető részvéfuyek mennyiségéről - ha a
részvényes részéről befzatés tófténí a többlefizetés visszatérítésével - a társaság a2 érinteít
részvényeseket a 15 napos határidő leteltét köyető 8 napon belül értesíti. Amennyiben a részverryes a
rendelkezésre áIIó 1 5 napon belüI nem nyilaíkozik, úgl tekintendő, hogl elsőbbségijogával nem kívón éIni.

ó. A rószvény elóállítása, részvényutalvány és ideigl€n€s részvény

6.1 . A részvények előál|itásáről az ígazgatóSág köteles gondoskodni,

6.2. A részvényeket az értékpapíroka vonatkozó előínísok betartrásával kell előállítani. A társaság részvényei

kiegészítéséíe vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfeleló - javaslatot
vagy a napirenden szerepló vagy íríTa felveendó napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a
kózgyűlés összehíviásáról szóló hirdetmény megielenésétől sámított nyolc napon belül közölhetik az
igazgatósággal. Ebben az esetben iv igazgaróság köteles a kiegészített napirendról, a részvényesek által
elóterjesáett haáíoza§eíYezetek1ől a javaslat vel€ Való közlését követően hirdetményt közzétenni, A
hirdetményben megjelölt kéIdéSt napiíendre túZöttnek kell tekinteni.

5.6.2. A résnények ánércIére yonatkozó ekőbbségi jog glakorlásának feltétele, hog,, az alaptőke-
emelésről és az elsőbbségi jog glakorlásának lehetőségéről kOzzétett tájékoztató hirdetnény
megjelenésétől számított 15 napon belüI a részvényes, aki ekőbbségi jogával éIni kívón, az általa
megszerezni kívánt résnénymennyiség ánételére vonatkozó katelezettségvállalást teg)en. A
katelezettségváIlalás akkor joghatályos, ha azáltal illene azzal egidejűleg a részvényes mindazon
íeltételeket teljesíti, amelyekí az alaptőke-emelésről szóIó határozat előír. Elsőbbségi jogáyal az a
részvényes élhet, aki az alaptőke-emelésrőI rendelkező kózgyűlési határozat meghozatalának napján wgl
- ha ez a határozat meghomtalának napj ától elíérő nap-a hatályba lépésének napj ánfennálló részvényesi
mínőségét és résnényei darabszámát az értékpapír-számlavezetője áItal kiállított lulajdonosi igazolással
a nyilatkozattételi határidőn belül igazolj a.

5.6.4- Az elsőbbségi jog glakorlásara jogosult részvényesek a kibocsátasra kerülő új résnényekbőI

főszabály szerint leg,feljebb résnényeik névértéke arányának megfelelő, egész szarnra lefelé kerekített
számú részvény áoételére vállalhatnak kötelezettsé4et, azonban a kózgyűlés hqtározatában rendelkezhet
úgl is, hogl ezt meghaladó mértékben biztosít átvételi jogosultságot a részvényesek számára- Amennyiben
ilyen esetben a részvényesek ekőbbségi jog gakorlására vonatkozó joghatályos kótelezettségvállalása
alapján az ánenni vállalt résnények mennyisége a közg,űlési határozatban meghatározott
részvérytnennyiséget vagl annak felső határát meghaladja, az ekőbbségi jogukat glakorló részvényesek
az új résnényeket amennyiben a yonaíkozó közglűlési határozat a lúljeglzés esetére eltérő allokációs
szabályokat nem állapít meg * meglévő résnényeik névértéke egtnashoz |iszonyított arányában
szerezhetik me?.
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dematerializált részvények, Sorszáínuk nincs, a tulajdonos nevét és az egyéítelmű azonosítiisára szolgáló
adatokat az értékp apkszámIa tartalmaz2a,.

6.3. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartrásba való bejegyzése előtt a vagyonihozzájárllastteljesítő személy
kérésére a társaság részvényutalván}t állít ki.

6.4. Az alaptőke felemelésének a nyilvántartó bírósrág által történő bejegyzését követően a felemelt alaptőke,
illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetéséig terjedő idószakra a részvényes által átverrni
vállalt vagy az áItala jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes íészvén t
kell elóállítani.

7. A részvénykönyv

7.1 . A társaság igazgatósága a részvényesekről részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes -
közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviseló - nevét, Jakóhelyét vagy székhelyét,
részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek darabszímát, tulajdoni
részesedésének mértékét. Aziga4atóság a részvényes írrásbeli kérésére a részvénykönyvből a részvényesre
vonatkozó adatokról kivonatot készít.

7.2. Az iga"gatÓság a részvénykönyv vezetésére megbízist adhat; a megbíziás tényét és a megbízott adatait
közzé kell tenni.

8. A részvényhez fűződő jogok megváltozt^tása

8.1.Á közg,'Űlés olyan határozata, amely a részvények mós résnétryfajtába, részvényosztáIyba, illetve
részyénysorozatba tartozó részyényre tórténő átalakítasáról üní vagl lalamely részvénysorozathoz
kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett résménysorozal
részvénYesei külön is hozzájárulnak. Ennek során a részvényhez ftződő szavazati jog esetleges
korlátozására lagl kizárására vonatkoaó rendelkezések - ide nem értve a saját résnényhez kapcsoliü
szavazati j og glakorlásának tilalmát - nem alkalmazhgtók.

8.2. Az alaptőke felemelését és leszállítását elhatározó közglű]ési hatátrozat érvényességének feltétele, hogl az
alaPtőke,emeléssel vagl alaptőkeJeszállíí^sal éliníeíí résnéryfajta, illene részvényosztály résnényesei
a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez;fíbődő szawzati jog esetleges korlátozására
vagl kizarására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját résnényhez kapcsolódó szavazati jog
glakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók,

8.3. A fenti 8.1. pont vonatkozásában érintettnek minősülnek azok a résményfajták, résnényosztáIyok, illetve
részvénysorozatok, amelyekbe az átalakítani tervezett részvények a teryezelt dóntést megelőzően és
kóyetően tal'toznak, illetve amelyeket a hátrányos módosítás közvetlenúl ériní. A .fenti 8.2. pont
vonatkozásában érintettnek minősúlnek azok a résnényfajták, résnényosztályok, illetve részvénysorazatok,
amelyekbe az alaptőke-emeléssel kibocsátandó új résnények tartozni fognak, illetve amelyekbe az
alaptőkeJeszállítás során csökkentendő darabszámú vagl névértékű részvények tartoznak. A2 érintett
résnéry.fajta, résményosztály illetve részvénysorozat hozzájárulása akkor tekinthető megadottnak, ha a
vonalkozó határozatteryezethez az érintett részyényesek legalább háromnegledes többsége előzetesen az
alábbiak szeint hozzójárult vagl az ellen tiltakozó rtyilatkozatot nem tett. Az igazgatóság a közgűlés elé
terjesztendŐ, afenti 8.1. - 8.2. pontok szerinti haíároaatíervezettel kapcsolatos határozatíjavaslaíát köteles
a tervezetí kazglűlésí döntést legalóbb 21 nappal yegelőzően elektronikus úton közzétenni a táfsasó7
honlapjón (uyy.pllcpJt4, valamint a Budapesti Ertélaőzsde és a Maglar Nemzeti Bank hirdetményi
fe l ü l e t e in (ptlp_bpt .!lu; www. kozz et et e le k. mnb. hu)
Az érinteít részvényesek a közlemény megjelenésétől számított 15 napon betúl írásban, postai úton
továbbított levélben jogosultak nyilatkozni úgl, hog,, a nyilatkozat legkésőbb a határidő utolsó napján
17:00 Óráig a tarsaság székhelyére beérkezzék. Részvényenkent eg) nyilatkoaatíéíeli perióduson belül egl
nyilaíkozat tehetŐ. Ha a részvényes a fenti nyilatkozattételi határidőn belúl nem nyilatkozik, az
ellenvéleménye hiányának tekintendő és előzetes hozzájárulasnak minősül. "
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9. A társaság közgyűlése

9.1. A közgyűlés a tIársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. A közgyűtés jogosult az
igazgatóstág hatáskörébe tartozó kérdésekben is dönteni.

9.2. Abban az esetben. ha részvények egy személy tulajdonába kerülnek, e részvényes dönt mindazon
kérdésekben, melyek a Ptk., illetve az alapszabály szerint a közgyűlés kiárólagos hatískörébe tartoznak.

9.3. A közgyúlés kiárólagos hatáskörébe tartozik:

a. az alapszabály megállapí*isa és módosítása,
b. az alaptőke felemelése és leszál|itas4
c. az egyes részvénysorozatokhoz fliződő jogok rnegváltoztatíls4
d. a tláísaság működési formája megváltoztatásénak, m|ás táísasággal való egyesülésének

beolvadásának, széwálásának és megszűnésének, valamínt más társasági formába való
átalakulás{ínak elhat?ÍozÁsa

e. a vezető tisáségviselők, felügyelóbizottsági tagok és a könryvizsgáló megválasáása és visszahívás4
továbbá ezen személyek, valamint a vezető álású munkavállalók hosszú ttívú díjazísa és ösaönzési
rendszere irányelveinek meghatIírozísa,

f. a mérleg megálapítrása elfogadása és az éves nyereség felosáására vonatkozó döntés meghozatal4
g. a társaság saját részvényének megszerzése, elidegenítése, bevonás4
h. döntés a társaság résményei tőzsdei kivezetésének kezdeményezéséról,
i. döntés átváltoztaíható, á§ekoző vagr jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsáuisról,
j. döntés minden olyan kérdésben, amit a jogszabály vagy az alapszabáúy a kőzgyűlés kizárólagos

hatáskörébe utal,
k, a közgyulés által magához vont ügy, valamint az az ügy, amelyet a társaság igazgatósága vagy

felügyelöbizottsága a közgyűlés elé terjesá, íiiggetlenül attól, hogy a döntés meghozaíala az
alapszabáy szerint a !írsaság mely szewének hatIískörébe tartozik.

a. az ígazgalősátg jelentése az üzleti év tevékenységéról, a társaságot terhelő adó-, illetve egyéb
köúArtozá§- fiZetési kötelezettségekról,

b. az igazgatóság évi sámadás4 indítviánya az eredmény felosáasár4 az osztalék megállapításár4
c. a felügyelőbizottság jelentése a kírsaság gazdálkodásétől, a zárszarnadás, a mérleg és az eredmény-

felosztrási j avaslat megvizsgálásáról,
d. a könywizsgáló jelentése a táLrsas@ gazdálkodtisáról, szímviteléről, a zárszátrnadas, a mérleg és az

eredmény-íelosztrisi javaslat megvizsgálrisáról, a mérleg megáIlapitás4 az eredmény felosáása és az
osáalék megállapítás4

e. az igazgatóság és a lelügyelóbizottság tagjainak, valamint a könl,rwizsgálónak járó tisáeletdíj
megállapítísa;

f. az igazgatőságjavaslata a tiirsaság éves besámolójának (éves jelentésének) elfogadásár4
g. mindazon kérdések, amelyek megtárgyalásiú a részvényesek, az igazgatóság, a felügyelöbizottsrig

vagy a kön)^r'vizsgáló szükségesnek tart, illetőleg ajogszabályok előímak.

9.5. A rendes közgyűlésen kívül a társaság a Ptk. és ajelen alapszabály rendelkezései alapján bármikor tarthat
közgyúlést (rendkívüli közgyúlés). Rendkívüli közgyűlést kell összehívni különösen, ha:

4

9.4. A társaságűzleti óvenként egy rendes közgyúlést tart. A rendes közgllést a naptíri év április hónapjának
30. napjáig kell meglartani. A rendes közgyűlés tárgya:

a. azt az előző közryúlés elrendelte,
b. az igazgúőság, a felügyelőbizottság, vagy a könywizsgáIó |nditvényozz4
c, eryüttesen a szayazati jogok legalább eg százalékával rendelkezó részvényesek, az ok és a cél

megjelölésével az igazgatőságlőI írIásban kérik,
d. a nyilvántartó bírősághatarozatával erre kötelezi a ársaságot,
e. az ígazgatősétg, vary a í'elügyelőbizottsl€ t€ainak sáma 3 fó alá csökken,



f új köny,tlvizsgáló kinevezése vált szükségessé,
g. a íálrsaság saját tókéje veszteség követkeáében az alafiőke kétharmadára,

törvényben meghatározott minimális összege alá csökkent;

h. a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy fiZetései1 megszüntette,
i, a tfusasrig vagyona a tartozásait nem íedezi.

illetóleg az alaptőke

9.6. A rendkívüli közgyűlés összehívásáról az igazgatőság attól az időponttól sámíroft nyolc napon belül
köte|es intézkedni, amikoí az igazgatős€ a rendkívüli közgyűlés összehívásának okáról tudomást szeízett.

9.7, A közgyűlést az igazgatőság hívja össze. A közgyúlés összehívására vonatkozó hirdetményt a közgl,tilés
kezdónapját legalább harminc nappal megeIőzőenköz:zékell tenni. A hirdetmény megjelenését megelőzően
a javasolt napirendi pontokat a felügyelóbizottsággal ismertetni kell.

9.8. A hirdetménynek tartalmaznia kell:

9.9. Ha a közgniléS nem hatírozatképes, a megismételt közgyúlést az eredeti idöpontot legalább tíz nappal és
legfeljebb huszone5r nappal követó idópontra kell összehívni. Az ekként összehívott megismételt
közgyűlés az ercdeti napirenden szerepló ügyekben a megielentek által képvise]t szavazatijog mértékétől
fiiggetlenül halároZtképes.

9.1 l. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő részvényes - illetőleg
a lészvényes köZokiratban, Vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban me8hatalmazott képviselóje, vagy
a tókepiacról szóló 200l. évi CXX. törvény (Tpt.) szerinti részvényesi meghatalmazott - jelen van. A
határozatképesség megállapításánál a tírsaság által kibocsátott A sorozatú törzsrészvény egy, a B sorozatu
szavaz atelsóbbségi lészvény tiz szavazÁtot él.

9.12. A kö7zétett napirenden nem szerepló ügyben a közgyűlés akkor határozhat, ha azon valamennyi
szavazasra jogosító részvény szabályszenien képviselve van, és a kérdés megtírgyalásához a közgyűlés
e ghangűlag hozzájarul,

9.13. A részvényes képviselőjének adott meghatalmazás csak ery közgyűlésre szólhat; a meghatalmazris
hatálya kiterjed a hatírozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is, Nem vonatkozik e rendelkezes
a Tpt. 151. §-ában szabályozott részvényesi meghatalmaz ottra. A Tpt. 15l, §-ában szabályozott
részvényesi meghatalmazott tekintetében a Tpt. rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem láthatja el a
részvényes képviseletét a vezető tisáségviseló, a felügyelőbizottsrági tag és a könywizsgáló.

9.14, A közgyúlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet résá, akit legkésóbb a
közgyulés kezdónapját megelőző mrisodik munkanapon bejegyeáek a részvénykönyvbe.

9.15. A közgyűlésen a halározathozatal nyiIt szavazássa|, szavazőjegy felmutatásával történik, Az alaptőke
legalább egytizedét képviseló részvényesek indítványára bármely kérdésben titkos szavazast kell
elrendelni.
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a. a társaság cégnevét és székhelyét,
b. a közg,,iilés helyének, idejének és napirendjének megjelölését,
c. a közgyűlés megtartísának módját,
d. az egyes napirendi kérdésekben való döntéséhez sziikséges adatokat, információkat,
e. a szavazatí jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
f. a részvények, illetóleg a tulajdonosi igazolás letétbe helyezésének helyére és idópontjrira vonatkozó

tájéko^atást"
g, az eredeti közgnilés hat:írozatképtelenség€ esetére összehívandó megismételt közgyúlésre vonatkozó

fenti adatokat.

9.10. A közgyűlésl budapesti helyszínre kell összehívni.



9.16. A közgyűlés a határozatait általában eryszerű szótöbbséggel hozz4 kivéve ajelen alapszabály 9.3 a. -

e. pontjaiban meghatározotl kérdéseket, amelyekben háromnegyedes többséget meghaladő szavazati
aíánnyal hoáal haüírozatot.

9.17. A közgyűlés ülésén az igazgatőság és a felügyelóbizottság tagiai, valamint a könywizsgáó
tanácskoziási joggal vesznek részt, indíwánytételi joguk van, és bármely napirendhez hozzászőlhatna§
illetve hozzá kell szólniuk, ha bármely részvényes azt kéri.

l0.2. Ar, igazgatőság három tagból áll, akiket a közg^ilés határozatlaíl időtaííamía yálas^. Az igazgatőság
saját tagjai közül választja elnökét.

l0.3. Az igazgatőságtagsai 20l9. márcir,rs 20. napjától határozatlan időre:

Jakabné Kiss Judit
anyja neve: Papp Margit
állandó lakcíme: 2458 Kulcs, Sőtér sétány 2.

b, Név: Gergó Edmond
anyja neve: Gauzer Ildikó
állandó lakcíme: 2400 Dunaújváros, Lisá Ferenc kert 13. 3. em. 4. a.

c- Név: Duka László
anyja neve: orosz Márta
állandó lakcíme: 2426 Baracs, Ady Endre utca 5

a_ irányítja a társaság gazdálkodasát, meghatáLtozza atáLrsas€ üzleti és fejlesáési koncepcióját,
b. megállapítja a tírsaság szervezeti és működési szabályzatát,
c. gondoskodik a tlársaság mérlegének, vagyonkimutatá§ínak elkészítéséról, javaslatot tesz a nyereség

felosáaslíra,
d. a tlársasig mérlegét a hirdetményekre vona&ozó szab ályok szerint közzéteszi,
e. gondoskodik a üírsaság tizleti könyveinek szabályszerű vezetéséről,
f. évente legalább egyszer jelentést készít a közryűlés részére a !írsaság üg,.vezetéséról, vagyoni

helyzetéról és üzletpolitikájáról,
g, ellátja mindazon teendóket, amelyeket jogszábály, az alapszabály, illetóleg a közgyűlés haííLro7aía

részére elóir.

10,5. Az igazgatőság szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal, kéthavont4 ülésezik. Az
igazgatósrág üléseinek helye általában Budapest. AZ igazgatóságot az elnök, az elnök akadályoztatiása esetén
az igazgatőság másik tagja hívja össze. Az ülést annak megkezdése előtt legalább 8 nappal - a napirend, a
hely és az időpont megjelölésével - írásban kell összehívni. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is
összehívható telefon údán. Az ülésre a felügyelőbizottstág elnökét meg kell hívni.

10,6, Az igazgatős€ üléseit az elnök, akadályoztatiása esetén az általa megbízott igazgatősági tag vezeti (az
ülés elnöke).

l0 ,7 . Az ígazgatőság ülése akkor haározatképes, ha azon az igazgatóság tagjainak legalább kétharmada, de
legalább két tag jelen van.

a
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10. Az igazgatóság

l0.1. Az igazgatóság atirsasálg űgryezető s7Éí.'te, képviseli a társaságot bíróságok és mlís hatóságok elótt,
valamint harmadik személyekkel szemben. Az igazgatóság testíiletként jáf el, h atílskörél az ilazgatősáEi
ülésen gyakorolja.

l0.4. Azigazgatőság



10.8. Az igazga'tóság ahatáaozalaít egyszerű szótöbbséggel hozza.

10.9. Az igazgatóság üléséről jegyzókönlvet kell íelvenni,

11. A felügyelőbizottság

1 1 .1 . A felüryelóbizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetéSét.

1 1.2. A felügyelóbizottság há,rom tagból ál, tagjait a közgólés válasaja.

l 1.3. A felügyelóbizonság lagjai:

a. Amold Miklós
arryja neve: Etlinger Mária
állandó lakcíme:2400 Dunaújváros, Vörösmarty Mihály utca 13. 3. em. 1. a,

b. Takács Margit Andíea
anyja neve: Takács Margit
állandó lakcíme: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály utca 4lB. 9. em, 4. a.

Tóthné Nagy Etelka
anyja neve: Kiss Etelka
állandó lakcíme: 2400 Dunaújváros , Százszotszép utca 3.

A felügyelőbizottsrig tagjainak megbízaasa2019. március 20. napjátóI határozatlan időre szól.

l1.4. A felügyelóbiz§ttság sajáttaglai közül válasaja elnökét.

l1.5. A felügyelőbizottság maga állapítja meg múködésének szabályait, ügyrendjét a közgllés hagyja jóvá.

1 1.6. A felüs/előbizottság hatá.ozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmad4 de legalább két tag jelen van.

12. Auditbizottság

l2.1. Az auditbizottság három tagból áll, tagjait a közgyűlés a felügyelőbizottság fliggetlen tagiai köZül
vá|asztja.

72.2. Az auditbizottság sajá1 tagiai közül válasája elnökét.

a, Amold Miklós
b. Takács Margit Andrea
c, Tóthné Nary Etelka

12.4. Az attditbizottság hatásköre és feladatai:

a. A szímviteli törvény szerinti éves besámoló véleményezése,
b. Javaslattétel a könywizsgáló személyére
c. A táísas€ könywizsgálójával kötendő szeródés elókészítése
d. A könywizsgálóval szembeni szakmai kóvetelmények és összeférhetetlenségi elóírások érvényre

juttatísának figyelemmel kísérése, a könywizsgálóval való együttmtiködéssel kapcsolatos teendők
ellátrás4 valamint - sziikség esetén - a fe]ügyelóbizotts€ szímára intézkedések megíételére való
j avaslattétel,

e. A pénzügli beszímolórendszer működésének értékelése és javaslattétel a sziikséges intézkedések
megtételére,

c
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12.3. Az attdilblzottság tagjai:



í. A felügyelóbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolórendszer megfeleló ellenőrzése

érdekében.

13. A könywizsgáló

13.1. A trirsaság könywizsgálója 2019. március 20. napjától a 2019. iizleti évre vonatkozó beszámoló

elfogadásáig, de legkésóbb 2020. április 30-ig terjedó idóre:

Cégnév: REPORT & AIIDIT Könywizsgáló és Adószakértő Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54.

Cégiegyzéksám: 09 -09 -006 57 7

A könywixgáló szer,,lezet részérő| eljáró személy: Gyapjas lswán köni,wizsgáló
Anyja neve: Balogh Irén

Lakcím: 4033 Debrecen, Vak Botty.ín u. 54.

Kamaíai tagsági száma: 004857

l3,2, A könywizsgáló feladata különösen a társaság mérlegének és vagyonkimutatrisának ellenÖrzése,

továbbá a közgyúlés elé terjesáendó jelentések megvizsgálás4 az tgazgaíőság és a felügyelóbizottság

munkájának elósegítese és szakmai támogatása.

14, A társaság cégiegyzese

14.1. A 1&saság cégjegyzése akként történik, hogy a társaság kézzel vagy géppel elóírt, előnyomott vagy

elónyomtatott cégnevéhez a cégjegyzésre jogosult személyek a hiteles cégaláírási nyilatkozatuk szerinti

saját névaláírásukat csatolj ák.

l4.2. A társaság cégjegyzésére jogosultak:

a. az ígazgatőság tagjai önállóan,
b. az ígazgatőság által cégegyzéSi joggal felruhízott munkavállalók (ketten) együttesen

15. Üdeti óv

15. l . A táísaság tizleti éve megegyezik a napüiri éwel

15.2. A társaság az Első Hazai Energia-portfolió Korlátolt Felelósségű Társaság (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 4., Cg. 01-09-368198) általános jogutódja. A társaság miiködése megkezdésének napja (az

átalakulrás napja) 1996. december 20. napja.

16. A tár§aság hirdetményei

Amennyiben jogszabály kifejezetten mást nem ír elő, a tarsaság hirdetményeit a Budapesti Értektőzsde

honlapján (www.bet.hu), valamint saját honlapján (www.ehep.hu) teszi közze.

17. Egyéb r€ndelkezések

17.1, A társaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

17.z. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a Tpt. rende]keásei irányadók.
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Budapest, 2019. október 2.



Igazolom, hosy áz Aláp§zabály jelen, egység€s szerkezetbe fog|ált §zöYege i Közgyűtés 04/2019. (10.02.)
se közgyiilési h^tározatáv^l megállapított hatályos tartalomnak megfelel. Az Alapszabá§t a 0312019.
(10.02.) sz. köz5rűlési határozat szeriúi, az 5.Iejezet (A részvényesek jogai és kötelezettsegei) 5.ó. ponttal
történő ki€észítésével valamint a 8, fejezet (A részvényhez fűződő jogok megyáltoztatá§a) 8.1. - 8.3.
pontjait érintő módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzern:

Budapest, 2019. október 2

-|^rt^y.i rl-a-arl-L
Dr. Papócsi Katalin
ügyvéd
1026 Budapest, Pasaléti út 131,

Bejegyezve a Budapesti Ügyvédi Kamara nyilvántartásában

Kamárai Azonosító Szém: 360667 97

DR PAPÓC§IKATALIN
ügyvéd

iársasá€i szakiogá,sz
1026 Budapest, Pő3réri út I3i.

Eobiltel.; 06 20 936 982ó
c-nail: bfo@drpapoc§i.t.online.hu
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