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Rendkívüli tájékoztatás 

 

 
A NUTEX Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) értesít mindenkit, akit illet, hogy a 
Társaság 2020. január 19. napján megtartott folytatólagos rendkívüli 
közgyűlése az alábbi határozatokat hozta:  
 

- A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv 
hitelesítőt. 

 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 

 
- A Közgyűlés elfogadta a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére és 

módjára vonatkozó javaslatot. 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A Közgyűlés elutasította a Társaság 35.000 darab „F” sorozatú és 
2.665.000 darab „G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvényének „E” 
sorozatú törzsrészvénnyé alakításáról szóló határozati javaslatot. 

 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 37,8%, Nem: 62,3%, 
Tartózkodás: 0,0%) 

 
- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság „F” és „G” sorozatú 

szavazatelsőbbségi részvényeinek átalakítására nem kerül sor, tekintettel 
arra, hogy a Társaság a szavazatelsőbbségi részvények kivezetését 
tőkeleszállítás útján kívánja rendezni. 

 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 

 
- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 5.2.3. pontja a 

jelen közgyűlési határozat hatályba lépésének napjával az alábbiak szerint 
módosul: 

 
„5.2.3 A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok 
legalább öt százalékát képviselő szavazásra jogosult részvényes részt 



   

vesz. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az 
eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt 
szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti 
időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követő 
időpontra hívják össze.” 

 
A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha legkésőbb 2020. 
december 31. napjáig a Társaság közgyűlése, vagy igazgatótanácsa dönt 
a Társaság alaptőkéjének legalább 10.000.000.000 Ft, azaz legalább 
tízmilliárd forint kibocsátási értékben történő felemeléséről és a 
tőkeemelést a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi. 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 5.2.6. pontját 
nem módosítja, és abban a részvényesi előterjesztés által korábban 
módostani kívánt részt, miszerint „A közgyűlés elnöke a vezérigazgató 
által kijelölt személy. A vezérigazgató önmagát is kijelölheti közgyűlés 
elnökének.” változatlanul hagyja.  
 
A közgyűlés indoklásként rögzíti, hogy ez a szabályozás biztosítja, hogy 
rögtön a közgyűlés megkezdésétől folyamatosan legyen olyan személy, 
aki a közgyűlés elnöki feladatait jogszerűen elláthatja, továbbá a jelenlegi 
rendelkezéshez hasonló van egyébként érvényben a Budapesti 
Értéktőzsdén jegyzett más társaság alapszabályában is. 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 62,3%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 37,8%) 
 

- A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Társaság alapszabályának 2.4.1. pontja 
törlésre kerül a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésének napjával.  
 
A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha legkésőbb 2020. 
december 31. napjáig a Társaság közgyűlése, vagy igazgatótanácsa dönt 
a Társaság alaptőkéjének legalább 10.000.000.000 Ft, azaz legalább 
tízmilliárd forint kibocsátási értékben történő felemeléséről és a 
tőkeemelést a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi. 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A közgyűlés felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a következő éves rendes 
közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű módosítását, hogy 
a részvényesek számára a közgyűlési részvétel a KELER Zrt. által kiadott, 
a közgyűlést megelőző 3. napig aktualizált részvénykönyvi lista és az 
értékpapírforgalmazók által kiadott letéti igazolás alapján – egyszerűsítve – 
történjen. 



   

(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A Közgyűlés felszólítja az igazgatótanácsot, hogy a következő éves 
rendes közgyűlésre terjessze be az alapszabály olyan értelmű 
módosítását, hogy a Társaság közgyűlései a továbbiakban Budapesten 
kerüljenek megtartásra. 

 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 

 
- A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által 

végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az 
akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó 
részvénymennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a 
gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése, illetve a 
részvénystruktúra egyszerűsítése céljából, valamint az Igazgatótanács 
által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére.  

 
Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi 
részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére 
kiterjed, a felhatalmazással érintett részvények névértéke a Társaság által 
a részvények megszerzésének időpontjában kibocsátott bármely 
részvénysorozatba tartozó részvények névértéke lehet. A részvények 
megszerzése valamennyi részvénysorozat tekintetében történhet tőzsdei 
ügylet keretében, vagy tőzsdén kívül is, illetve lehetőség van arra, hogy a 
Társaság a részvényeket csak egy adott személytől, vagy személyektől 
szerezze meg. A Társaság által megszerezhető részvények darabszáma 
legfeljebb annyi lehet, mellyel a Társaság az alaptőke huszonöt százalékát 
meg nem haladó mértékben szerez saját részvényeket.  

 
Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek 
során alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, törzsrészvény 
esetén legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőzően a Budapesti 
Értéktőzsdén rögzített utolsó záró ár 150%-a és a Budapesti Értéktőzsdén 
az előző 180 napos forgalommal súlyozott átlagár 150%-a közül az 
alacsonyabb érték, egyéb részvény esetén legfeljebb az egy részvényre 
eső saját tőke 150%-a lehet. 

 
Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen 
határozat keltétől számított tizennyolc hónapos időtartamon belül élhet. 

 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 

 
 
 



   

- A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét pénzbeli hozzájárulással, 
részvényenként 46 Ft kibocsátási értéken felemeli az alábbiak szerint: 

 
A Közgyűlés megállapítja, hogy a részvényesek a Társaság korábban 
forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási 
értékét befizették, és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást 
maradéktalanul a Társaság rendelkezésére bocsátották. 

 
A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét zárt körben, új részvények forgalomba 
hozatalával, pénzbeli hozzájárulás ellenében 237.000.000 Ft-tal (azaz 
kétszázharminchétmillió forinttal) felemeli, az alábbiak szerint. A 
részvények kibocsátási értéke részvényenként 46 Ft, a kibocsátandó 
részvények kibocsátási értéke összesen: 454.250.000 Ft (azaz 
négyszázötvennégymillió-kétszázötven forint). 

 
A kibocsátandó részvények darabszáma, névértéke, fajtája és sorozata: 
9.875.000 (azaz kilencmillió-nyolcszázhetvenötezer) darab 24 Ft (azaz 
huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény. 

 
A kibocsátandó részvények fajtájához, részvényosztályához, 
részvénysorozatához kapcsolódó jogok: a korábban kibocsátott „E” 
sorozatú törzsrészvényekkel mindenben megegyező jogok, úgymint:  
• A Társaság közgyűlésein a névértékétől függő mértékű szavazati jog 
• A névértékétől függő mértékben osztalékhoz való jog 
• A névértékétől függő mértékben likvidációs hányadhoz való jog 
• A Ptk., illetve az Alapszabály rendelkezései szerint a törzsrészvények 

által megtestesített egyéb jogok 
A kibocsátandó törzsrészvények névértéke: 24 Ft (azaz huszonnégy 
forint). A kibocsátandó törzsrészvények előállítási módja: dematerializált. A 
kibocsátandó törzsrészvények részvényenkénti kibocsátási értéke: 46 Ft 
(azaz negyvenhat forint). 

 
A kibocsátandó részvények kibocsátási értéke befizetésének módja: 
befizetéssel, vagy átutalással a Társaságnak az OTP Bank Nyrt. (1051 
Budapest, Nádor u. 16.) hitelintézetnél vezetett 11794008-20505174 
számú bankszámlájára, határideje: a pénzbeli hozzájárulás 25%-a erejéig 
a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 30 napon belül, de 
legkésőbb a tőkeemeléssel kapcsolatos cégbírósági változásbejegyzési 
kérelem benyújtását megelőzően, míg a pénzbeli hozzájárulás 
fennmaradó 75%-a erejéig a jelen közgyűlési határozat keltétől számított 
hat hónapon belül, de legkésőbb a kibocsátott részvények előállítását 
(keletkeztetését) megelőzően. 

 
A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.1 pontjának első 
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: 
„12.1 A Társaság alaptőkéjének felemeléséről a közgyűlés, vagy a 
közgyűlés felhatalmazása alapján az igazgatótanács dönt. A részvények 
átvételére olyan személy is kijelölhető, aki nem tett a részvények 



   

átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó 
előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatot.  Nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatása esetén nincs szükség könyvvizsgáló, vagy 
szakértő jelentésére.” 
 
A Közgyűlés rögzíti, hogy a Társaság Alapszabálya 12.3 pontjának első 
mondata az alábbiak szerint rendelkezik: 
„12.3 Az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése 
esetén a részvényesek, valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot 
biztosító kötvények tulajdonosai a részvények átvételére elsőbbségi joggal 
nem rendelkeznek.” 

 
Az alaptőke emelésben kibocsátásra kerülő valamennyi részvény 
átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására Huber István úr 
(anyja neve: Takács Ilona, születési ideje: 1955/08/21, lakcíme: 1113 
Budapest, Kökörcsin utca 13.) kerül kijelölésre. (Huber István úr korábban 
a Társaság igazgatója, igazgatótanácsi tagja volt.)  
 
A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 
darab 24 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft 
névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény, valamint 2.665.000 
darab 24 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény testesíti 
meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változik. 

 
A jelen zártkörű alaptőke-emelés során kibocsátásra kerülő részvényeket 
a Társaság be kívánja vezetni a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 
működtetett szabályozott piacra. A kibocsátásra kerülő értékpapírok 
ugyanabba az osztályba tartoznak, mint a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által 
működtetett szabályozott piacra már bevezetett értékpapírok. A 
forgalomba hozatal, illetve a részvényekre vonatkozó felajánlás és kiosztás 
indokai: forrásbevonás és a Társaság tőkehelyzetének javítása, a 
felajánlás és kiosztás részleteit a jelen határozat tartalmazza. 

 
A jelen zártkörű alaptőke-emeléssel kapcsolatos alapszabály módosítás 
tervezete az alábbi: 
A Társaság alapszabályának 2.1. és 2.3. pontjai az alábbiak szerint 
módosulnak: 
„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-
százkilencvenhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-háromszáznyolcvan-
négy forint.” 
„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-
negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy 
forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer 
darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 
2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft 
(huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot 
biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító 



   

részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő 
mértékű szavazati jogot gyakorolhat.” 

 
A Közgyűlés a Társaság Alapszabályát az alaptőke-emeléssel 
összefüggésben – a részvények átvételére vonatkozó kötelezettség-
vállalások eredményétől függően – a nyilatkozat megtételére 
rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosítja (feltételes 
Alapszabály-módosítás). A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanács 
elnökét, illetve a vezérigazgatót, hogy az alaptőke-emelés feltételeinek 
teljesülését megállapítsa. 

 
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére nyitva álló 
időtartam a jelen közgyűlési határozat keltétől (2020. január 19.) számított 
1 (azaz egy) nap. 
 
(Összes leadott szavazat: 65.849.976, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A Közgyűlés elhatározza a Társaság alaptőkéjének leszállítását és ezzel 
egyidőben a Társaság alaptőkéjének az alaptőkén felüli vagyon terhére 
történő felemelését a jelen közgyűlési határozat hatályba lépésével az 
alábbiak szerint: 
 
A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a jelen közgyűlési határozat hatályba 
lépésével 596.889.192 Ft-tal leszállítja az alábbiak szerint. Az alaptőke 
leszállításának oka a Társaság saját tőkéje más elemének (az 
eredménytartaléknak) növelése. Végrehajtásának módja a részvények 
névértékének csökkentése.  
 
Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 24 Ft névértékű „E” sorozatú 
törzsrészvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a részvényenként 
fennmaradó 12 Ft – összesen 564.489.192 Ft – pedig eredménytartalékba 
kerül, a Társaság 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot 
megtestesítő részvényeinek névértéke 12 Ft-ra csökken, a 
részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 420.000 Ft – pedig 
eredménytartalékba kerül, míg a Társaság 24 Ft névértékű „G” sorozatú 
szavazatelsőbbségi jogot megtestesítő részvényeinek névértéke szintén 
12 Ft-ra csökken, a részvényenként fennmaradó 12 Ft – összesen 
31.980.000 Ft – pedig eredménytartalékba kerül.  
 
Az alaptőke leszállításának végrehajtására tehát valamennyi 
részvénysorozat vonatkozásában a részvények névértékének 
csökkentése útján kerül sor.  
 
Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 
darab 12 Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 12 Ft 
névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény, valamint 2.665.000 



   

darab 12 Ft névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény testesíti 
meg, így a Társaság alaptőkéje összesen 596.889.192 Ft-ra változik. 
 
A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az 
alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. 
 
A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az 
Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az 
alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá. 
„2.1 A Társaság alaptőkéje 596.889.192 Ft, azaz 
Ötszázhatvankilencmillió-nyolcszáznyolcvankilencezer-százkilencvenkét 
forint.” 
„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-
negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 12 Ft (tizenkét forint) 
névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab) 
egyenként 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „F” sorozatú, 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 
2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 12 Ft 
(tizenkét forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító 
elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító 
részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő 
mértékű szavazati jogot gyakorolhat.” 
„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 12 Ft (tizenkét forint) névértékű „E” 
sorozatú törzsrészvény 12 (tizenkét) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét 
forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító 
elsőbbségi részvény 120 (százhúsz) szavazatra, minden 12 Ft (tizenkét 
forint) névértékű, „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot biztosító 
elsőbbségi részvény 120 (százhúsz) szavazatra jogosít az alábbi 
kivétellel:”   
 
Az alaptőke leszállítással egyidejűleg, azzal együtt a közgyűlés úgy dönt, 
hogy az alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén a Társaság 
alaptőkéje az alaptőkén felüli vagyon terhére felemelésre kerül 
596.889.192 Ft összeggel, olyan módon, hogy a Társaság „E” sorozatú 
törzsrészvényeinek, valamint az „F” és „G” sorozatú szavazatelsőbbségi 
részvényeinek névértéke részvényenként 24 Ft-ra emelkedik. Az 
alaptőkén felüli vagyon terhére történő alaptőke-emelés során az alaptőke 
felemeléséhez szükséges 596.889.192 Ft a tőketartalékból kerül 
biztosításra. 
 
Az alaptőke felemelése során a részvények kicserélése, névértékének 
felemelése történik úgy, hogy a Társaság alaptőkéjét 47.040.766 darab 24 
Ft névértékű „E” sorozatú törzsrészvény, 35.000 darab 24 Ft névértékű „F” 
sorozatú szavazatelsőbbségi részvény, valamint 2.665.000 darab 24 Ft 
névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény testesíti meg, így a 
Társaság alaptőkéje összesen 1.193.778.384 Ft-ra változik.  
 



   

A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az 
alaptőke felemelésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. 
 
A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke-emelésnek megfelelően az 
Alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjának alábbi módosítását, mely az 
alaptőke-leszállítás feltételeinek teljesülése esetén válik hatályossá. 
„2.1 A Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft, azaz Egymilliárd-
százkilencvenhárommillió-hétszázhetvennyolcezer-
háromszáznyolcvannégy forint.” 
„2.3 A Társaság alaptőkéje 47.040.766 db (Negyvenhétmillió-
negyvenezer-hétszázhatvanhat darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy 
forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer 
darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 
2.665.000 db (Kétmillió-hatszázhatvanötezer darab) egyenként 24 Ft 
(huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot 
biztosító elsőbbségi részvényből áll. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító 
részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő 
mértékű szavazati jogot gyakorolhat.” 
„2.4 A Társaság közgyűlésén minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű 
„E” sorozatú törzsrészvény 24 (huszonnégy) szavazatra, minden 24 Ft 
(huszonnégy forint) névértékű, „F” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot 
biztosító elsőbbségi részvény 240 (kétszáznegyven) szavazatra jogosít, 
minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „G” sorozatú 
szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 
(kétszáznegyven) szavazatra jogosít az alábbi kivétellel:”   
 
Az alaptőke-leszállítás és az alaptőkén felüli vagyon terhére történő 
alaptőke-emelés egyidejűleg történő végrehajtására tekintettel a Társaság 
alaptőkéje, valamint a részvények száma és névértéke nem változik. Sem 
az alaptőke leszállítása, sem az alaptőkén felüli vagyon terhére történő 
alaptőke-emelés nem jár vagyoni hozzájárulással, vagy a Társaság 
vagyonából bármilyen juttatás kiadásával, mindkét művelet csupán a 
számviteli saját tőke belső szerkezetének átalakítását jelenti.  
 
A két ügylet eredőjeként valamennyi részvény névértéke változatlanul 24 
Ft marad, csak a Társaság számviteli nyilvántartásaiban a saját tőkén belül 
a tőketartalék csökkenne 596.889.192 Ft-tal és ugyanennyivel emelkedne 
az eredménytartalék. Összességében a Társaság vagyoni helyzete nem 
változna.  
 
A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha a Társaság 2020. 
január 19. napján megtartott rendkívüli közgyűlésén elhatározott új 
részvények forgalomba hozatalával történő zártkörű alaptőke-emelés 
(melynek során a Társaság alaptőkéje 1.193.778.384 Ft-ra változik) a 
cégbíróság által bejegyzésre kerül. 
 



   

(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 

- A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét a jelen közgyűlési határozat hatályba 
lépésével 64.800.000 Ft-tal leszállítja. Az alaptőke leszállításának oka 
tőkekivonás. Végrehajtásának módja a részvények darabszámának 
csökkentése.  
 
Az alaptőke-leszállítás során a Társaság 35.000 db (Harmincötezer darab) 
egyenként 24 Ft névértékű „F” sorozatú szavazatelsőbbségi jogot 
megtestesítő részvénye, továbbá a Társaság 2.665.000 db (Kétmillió-
hatszázhatvanötezer darab) 24 Ft névértékű „G” sorozatú 
szavazatelsőbbségi jogot megtestesítő részvénye bevonásra kerül, a fenti 
két részvénysorozat az alaptőke leszállításával megszűnik. A 
tőkeleszállítás során bevonásra kerülő részvények ellenértékeként a 
bevonásra kerülő részvények tulajdonosai részére a Társaság 
tulajdonában lévő, a KVT Invest Zrt.-ben fennálló részesedése, vagy 
annak egy része kerül átadásra. 
 
Az alaptőke leszállítását követően a Társaság alaptőkéjét kizárólag 
törzsrészvény testesíti meg. 
 
A közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy gondoskodjon az 
alaptőke csökkentésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. 
 
A közgyűlés elfogadja a fenti alaptőke leszállításnak megfelelően az 
alapszabály alábbi módosítását, mely az alaptőke-leszállítás feltételeinek 
teljesülése esetén válik hatályossá. 
 
Az alapszabály 2.1., 2.3. és 2.4. pontjai úgy módosulnak, hogy a Társaság 
alaptőkéje 64.800.000 Ft-tal csökken.  
 
Az alapszabályból a szavazatelsőbbségi részvényekre történő utalások 
törlésre kerülnek. 
 
A jelen közgyűlési határozat akkor lép hatályba, ha legkésőbb 2020. 
december 31. napjáig a Társaság közgyűlése, vagy igazgatótanácsa dönt 
a Társaság alaptőkéjének legalább 10.000.000.000 Ft, azaz legalább 
tízmilliárd forint kibocsátási értékben történő felemeléséről és a 
tőkeemelést a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi. 
 
(Összes leadott szavazat: 79.475.904, Igen: 100,0%, Nem: 0,0%, 
Tartózkodás: 0,0%) 
 
 


