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ALAPSZABALY

o 2561 '08 Fémfeliilet-kezelés
. 3012'08 §zabadidő-, sporthajó gyártása
. 4322'08 yiz-, cáz-, fiités-, légkondicionáló-szer€lés
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amely készü]l a Polgári Törr,érrykönl,vrő1 szóló 2013, évi V, tör\,én_r-. (,.Ptk.'') rerrdelkezéseir.el
ősszhangbal az alábbiak szerint:

1. A TÁRsAsÁG NEVE

t,1 A-I'ársaság cégnevel MEGAKRÁN Kcrcskedelmi és S7o]gáltaló Nyilvánosan Nlűködő
RésZ\,énytársaság

l 2 \ llril,,rg -i,\lUl,ell cfcle\e \lI C \(d \\ \\Il

l i A Tar.a:ag idcg<rl nr<lvu c.lgrrcte:

angolul: MBGAI(RÁ\ Public Corrrpan}, Lilllitcd by Shares
nómctül: MEGAKRÁN ÖiGntlichc Akliengescllschali

2. A TÁRs.{s.{C; sZÍ]KtIELYE, TE|,EPIiELYEI

2.1 A lársaság székhclyc: l]0ó0 l\Iór, Nclnes utca 23,

A Társaság széklrelye egyb.rr a kirzpollti ügyinlézés lrelyc,

2,2 A Társaság tióktelcpc (i)l

80.+] lszkaszentgyölg,\ , 601/4 hrs7.

3. \ rÁRsAs{(, ll)ólARL{\4A Fs t/_LfTrÉ\E

3,1 A 'l áísaság halározadan időre a]akL|ll,

3,2 A Tá,saság üzlcti éve rnegegyczik a naptári ér,veL

]. ,\ T (RSASÁC l E\ ÉKEN\ sÉcl l\Öl{[l

A Társaság tevókcn!,sógi kőie a Kstl által meghatározott statisíikai nomenklatúra szerinti
besololás alapiiill:

4, l 
^'l'iirsaság 

tóte\,éken),séE!e:

. ,1] 99'08 Egyéb spcciális szirképitéS in. ,s, (|ótevékenység)

,1,2 A Társaság további levókcn}ségei:



. 4333 08 Padló . t'albulkolás

. 43],1 08 F.slós. ü\.egezés

. 4519 0f] llgyéb gép.jármű-k.rcskedelen
o 4ó6] '08 Btin},ászati . ópítóipali !lép nagykcreskedelme
. 4ó69'08 Eg).éb m,n,s, gép. bercndezós llagJ,kereskedelmc
. 7739'08 Lgyéb góp. tárp)i eszköz kölcsönzése
. .1329'08 Eg},éb ópüielgépészeti szcrelés
. 2,133 '08 1Iidcgen hajLított acélidoln 8yártása. f5l 1 '08 Fémszcrkezet g},'utása
. 25l2'08 liétn épületclcm g},áíása
. 2562'08Fómnlegmunkálás
. i i l ' '{j8 lpJri |,cn. hel(l]d(,,él j l\ l, ,,
. it - 08 |,!\.b Lii,,lekedesi e,zkcz_,,trr,,
. ]]20 '08 Ipati góp. belendezós üZembe helyczóse
. ]831 01J I laszúá]l eszköz bontiisa
. 4120 '08 Lakó- ós nem lakir épü]ct épílése
. ,l2l 1 '08 tjt. aulópálya épitóse
. ,1212 '0ll Vasílt épilése
. ,12]] '08 Ilid. alagút ópitóse
o 1221 '08 Foll.adók szállitására szolgálti köznii épílése
. 4299 '08 F.gl,éb nr,rr,s, építós
. ,,13l ] 08 Bonlás
. 4312 '08 F.pítósi terület elókészítése
. 4j2] '08 Villanyszcrelés
r 4332'08 I]piiietasaalos-szerkezet szcrclóse
. :lj39'08 Eg]éb bcfcjczij épités nl,n.s.
. 439l '08 'l'ctőfedés. tetószqkezel-építés
. 451 l'08 Szenél,vgópjármúi, könn},űgépjá nl:lkercskcdelen
. 45]]'08 Gépjárműalkatrósz-nirgykereskcdclcn,t
r 4532'08 Gépjárm|itrlkatrész kiskereskedelen'
. ;l94l '()8 KöZúti áruszállítás
. 49.12 '08 KöItö7tetés
.'7'1 l)'08 Gép.jiínúkijlcsön7és (3,5 tonna fi liitt)
. 8020 '08 Biáonsági lendszer szolpáltatís
. 479] '08 Csomegküldő. intefueles kiSkercskcde]enr
r 6209'08 Egl,ób jnibnnáció,techno]ógjai szolgáltat'is
. 6] 1 ] '08 Adaüéldolgozlts. u,eb-hoszling s7olgáltatás
. 522] '08 Sz.irazíöldi szlillítltst kiegészíló szolgáltatás
. 8559'03 N4ns, cgyób oktatás
. 4719 '08 Ipalcikk i cllegii bolti veg,vcs kiskereskedelenr
. .+77l '08 Ilulrázat kiskereskedelcrl
.,1772 08Lábbeli-.bórár,u-kiskereskedelcrn
o 5210 '08 Raktározás. tárolás
. 6820 '08 Saját tulajdonú. bérelt ingatlan bér,beadiisa. üzeme]tetése
. 46]2 '08 Tiizelő- és ihe lah)ng, érc, fén és wgyipaíi alapah!-ag üg)llölli

nagykereskedelne
. 4613 '08 Fa-, építési anyag iigynöki naglkeleskedelfue



A'l'ár,saság alaptókójc 777,263,000 HU! (hótszáZhetvelüétmillió_kcttőszázhatvanhárome7el
lbrint) pónzbeli hozzájárullts.

5 ,2 Részvények

A Társaság alaptőkéle 777-263.000 db (hélszázhetvenhétlrrillű-ketfuíszázhatvanháfomezef
darab), egyenkérrt 1 HUF (?gl forint) névéfiékű, nóvle §Zóló töIzsrészvényből á1l.

A Trársaság részvényei demate alizát értékpapírként kerülDek előállításra.

Semmis az a részvény, amelyet a Tiáísaságnak a nyilvántartlisba történő bejegyzése és az
alaptőke vagy a lészvények kibocsátási édékének te|es befizetése előtt állítanak ki,

Az egy részvényfajtába, illetve részvényosááyba tanozó, egymással megegyező névértékíi
lészvények azonos tafialmú é§ méítékú tagsági j ogokat testesítenek meg.

Az egyes részvények más részvényfajtába, illelve részvényosáályba vagy részvénysorozatba
tartozó részvényle töIténő átalakításfuól a Közgyűés leialább %-es szótöbbséggel - beleértve
az érintett íészvéíyfajtába, illetve ré§zvényosztályba vagy részvénysorozatba tarlozó
szavazásra jogositó lészvények utlíni szAyazatokat - hozotl hatfuozatával dönthet. Elóbbieken
felül a határozat meghozatal.ihoz az átalakítással hátíányosan áintett részvényfajla, illetve
Ié§zvényosáály vagy részvénysorozat lészvényesei egyszerű többségének hozzájárulása is
szükséges.

A 'l'áLlsaság alaplókéiénck fclenrelésére. ieszállílásáIa a vonatkozó jogszabályok szerint
keúlliet sor,
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. 4615 '08 Bútol, háZtartási álu,íémdru iignöki nagykercskedelhre

. 4618 '08 Ecyéb termék ügyaöki nagykereskedelme

. 4619 '08 VegEs temékkörű ügynöki tragykeíeskedelem

. 4672 '08 Félrl-, érc-nagyketeskedelem

. 4673'08 Fa-, építőlnyag-, §zahitelátu-fuagykereskedelem
l 4674 '08 Fémáru, §zeíelvény,ííitési beíendezés naglkefeskedeln e
. 4690'08 Veg)es te hékkörű nagykercskedelel?,
. 4752'08 Vasóru-,festék-, üveg-kiskereskedelem
. 4799 '08 Ecyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

5. A TÁRSASÁG ALAPTöKÉJE Es REsZvÉN\Tl

5.1 Alaptőke

6, A TÁRsAsÁG nriszltil yrsrr

A Tfusaság alapító részvényese| Langmábr Tamás

A lészvény€seket a Társaság ré§zvénykönyye tafialmazza.

7. AZ ALÁPTŐKE FELEMELÉSE ÉS LESZÁLLÍTÁSA



A Társaság alaptőkéjét közgyűlési l\atéltozallal, illetve az Alapszabálybarr vagy közgyűlési
határozatban adott felhatalmazás esetében az \EazgatósághaíárrózaÁyal bárrnikor felemelheti,

Az alaptőke tilcmelése töIténhe1

tr) új részvéll),ck lirrgalorr' ba lrozatalár,al.
b) aZ alaptőkén 1é]ü]i vag)-on tcrhéíe.
c) dolgozói rész\,én}, tbrgalomba hozatalával.
d) 1éltétclcs alaptőke-enreléSkónt. át\,á]loZlalhaki vag} á1\,áltozó kót!,ént, lbrga]onba

hozalalíval,

7.1 Ignzgató§ág felhatlrlnrrzilsr

Az Alapszabály vagv a KöZpyúlés felhalalnla7hatja az lgazgal(isácot a7 alaptóke t'elemelésére

AZ Igazgaki§ág fclhatalnazása va]anlcnnyi alaptőke-cmclési esetre és móClra vonatkozhat-

A Iélhatalmazásbarr nTeg kcll határ,ozni:

a) a legrrragasabb összeget. amclyre aZ lgirzgat{iság a lészvén!,társaság álaptőkéjét
fe]emelheti.

b) a vonatkozó alirptijkc cnelés ]nódját (pI.: íú résZVén}ek lorgalonlba hozata]ával.
alaptökélr fclüli vagvon terhórc. stb,) és a lbrealolDba l]ozatali m(idol (zártktjluell \ap\
nYilvánosaú). és

c) azt a legfel.jebb óté\,cs idótaítamoL. amch, alatt aZ alaplóke-emeiésre Sor kedilhet.

Az lEazgaíóságfiak az alaptőke felemelé§éIe töIténő felhatalmaz ása esetén az Igazgatóság dönt
az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabay szerint egyébként a
Közgyúlés hatásköIébe tartozó kérdésekől is, ideértve különö§en a jegyzesi elsőbbségi jog
kizárását, illetve kollátozását, közbenső mérleg elfogadását,

7.2 EIsőbbségi jog

Az alaptőke pénzbeli hozzájárrrlás ellenében, új törzsrészvények kibocsátásával tödénő
f€lemelóse esetén a Ié szyéíry eseke' m{ú.l az átvóltozíatható kötvények talajdonosdit - ebbeh a
sotrendben - az újoltttut kibocsátandó részvényekjegJJzéséíe illet e átvételére elsőbbségijog
illeti me9, az alaptóke felemelésérű rendelkező határozalban megjelölí íeltételek sze nt.

Amennyiben a részvényes részvéíykönyvbe bejegyzett Iészvényei darabszímlínak a Tlfusaság
.íltal kibocsátott valamemyi részvény darabsztnnáhozyiszoí\yítoíl alánya alapján a lészvényest
nem egész számú ré§zvény illetné meg, úgy a lészvényes által az elsóbbségi jog gyakorllísa
nyom|án átvehető részvények dalabszámát a legközelebbi egész száúüa lefelé kerekítve kell
meghatározni,

5

Az lgazgatóság az alaptőke pérubeli hozzájátulás ellenében töfiénő felemeléséről §zó]ó
közgyúlési döntést követő 3 (három) muntanapon belül honlapjrin és az alkalmazandó
jogszabályok átal előílt közzaaeli helyeken táiékoztalia a ré§zvényeseket |algminí az
álváItoztatható kötvények tulajdotlosdil az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és
módjáró1, így a megszereáető részvények névéfiékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint
e jog érvényesítésére nyitva álló 15 (tizenöt) napos időszak kezdő és zárónapjáról.



Az etsőbbségi jog gyakorlásáról szóIó nyilatkozatnak legkésőbb a 15 (tizenöt) napos idószak
zarónapján meg kell érkeznie a Társaság Igazgaósi,€il\oz.

Az elsóbbségi jog a 15 (tizenöt) napos hatá.ridőn tul éNényesen nem gyakorolható.
Ameruryiben a részvényes valaminí az .iíláltozíllthaű kötvények tufurj.lonosa a fent],hatáidőn
belül nem gyakorolja elsőbbségjjogát (azaz aZ elsőbbségijog gyakorlásrtól szóló nyilatkozata
legkésőbb a 15 (tizenöt) napos időszak zárónapjan nem érkezik meg a Tifusaság
Igazgatóságához), úgy kell tekinteni, mint aki erróI ajogáról lemondott.

Az elsőbbségi jog a Tlírsaság Igazgatóságához címzett íTli§beli jognyilatkozattal gyakorolható.
A jognyilatkozat a TáIsaság lgazgalóságához történt megérkezését követően nem módosítható
és ah}roz mellékelni kell a részvények átvételére vonatkozó kötelezettsé8válaló nyilatkozatot
is. A részvények átvételére vonatkozó kötelezettségválaló nyilatkozat nélkül megtett
jognyilatkoZat haíál}talan,

Amennyiben a lészvényes valauint dz át áltoztatható köt ények lulajrlono§a több íészalén re
kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát, mint ahány részvényre ajelen Alapszabáy szerint az
elsóbbségi jog gyakorolható lenrre, úgy a lészvényes valaminí az ót álloztalhdtó kötvéhyek
tulüdonosd elsőbbségi jog gyakollására vonatkozó jognyilatkozata haáytalan azon
részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a lészvétryes nem volt jogosult elsőbbségi
jog gyakortásrára,

A KöZgyúlé§ az elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kzírhatja a Közgyúlésen
jelenlévő részvényesek átal leadható szavazatok egyszeni többségével.

8. A nÉszvÉNYnxrrnz TAPADó PJisZvÉN\TsI
KÖTELEZETTSÚGEK

JoGoK lis

8.1 A részr,énl,esek jogai

E,I.1 Á r'észr,énycsi .jogok g),akorlltsának illtaLános í'ehélelei. a rész\,ényköll],\,

A részvényes a Társasággal szemben lészvényesi jogai gyakorlására tulajdonosi igazolás
alapján, a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult. A bejegyzé§ elmaradá§a a
részvén) leleni tulaidonjogor nem érinli,

A részvénykönyvi bej egyzés akkor tagadható meg, ha a részvényes a lészvényét jogszabálynak
vagy az Alapszabálynak a részvény áíruházá$a vonatkozó szabályait sértő módon szeleáe
meg.

A részvéíyes ré§zvénykönyvi bejegyzését kére]rnéIe törölni kell.
A Tá.saság részvénykőnyyét a2lgazEatósáE vezeti, illetve amak vezetésére megbízást adhat,
Utóbbi esetben a megbízás tényét és a részvéoykönyv vezetőjének adatait a Táísa§ág honlapján
közzéteszi.
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Á r,ész_r,,énykönyvben l'e] kell tiintctlli



a) a Iészvén),es. il]ctlc a lész\,ényesi mcghatalmazott - közös tLrliijcltlnban álki részr cn1
esctón a köZös képviseló - nc\,é1 (.égne\,ét) ós ]akóhel_"-ét (sZékhelyét). r,alamint az
e]T e Vala) kapcsolatta],lás igén} c csetén e-miril címót.

lr) r'ósZvénvsoroZatonkónt a résZ\én},es r'ószr,ényeinek darabszámát.
c) a rész\,éi},es tulaidoni részesedéSénck nló]lékél,

Dematcia]izálr lész\,ény csetébei az értókpapír-szárrrlavezctó a rész\,énykön_yvbe törlénő
bejegyzés iúnti kércit]1et aZ ér,lékpapií-számlán tijrténó ió\,áíl.ásl kö \,e tii két munkanalron belii1
nyújtja be. AZ értékpapir-Szám]avczelő e kiite]czcüsége nenr áll fenn. ha a részrcntes.r
részvénvkönwbe löíénő b!-ieg)Zés mcgti]tásáró] kiltjezettcll rcndelkezik, vagy ha a
rósz\,énves a bejelcntésre rrem jogosíljir l'el az ér,tékpapirsziinlaYezetót,

A részr,ényköny,r,be való bejegl,zéskor e7 Igezgalós.ig a kórclem. az ér.lékpapír-szárnlal,czető
igazolása és aZ iilruhá7ás valódis.í!Lá1 ncm kaile]es viZsgiilni,

A Tá,saság nen vállal lelelósségct
következményeiért,

értékpapíI-sziimlavezetők mulasáásának

A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Tá.saság jogosult esete! <ént az akfuáis
részvén}tulajdon igazolását kéríi a részvényestől.

A részvénykönyvből törölt adatoknak megálapiüatónak kell maradniuk.

A részvényes részvényesi jogosultságait képviselő útján is gyakorolhatja. Egy képviselő több
részvényest is képüselhet, egy rószvényesnek azonban csak egy képviselője lehet, Nem lehet
képviselő a Társaság vez€tő tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és a könyr,vizsgálója.

A képviseletre sZóIó meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokilatba
kell foglalni.

A részvényes a részvényesi jogainak Tfusasággal szemben töfiénő gyakorlágíra részvényesi
meghatalmazottat bíáat meg, A részvényesi meghatalmazott a Iészvényesi jogokat saját
nevében, a lészvény€s javfua gyakorolja, A lészvényesi meghataLnazottat a lészvénykön}.vbe
be kell iegy€zni,
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A Társaság a saját részvé lye1 rós7vén\esi jo8okat nem gyakorolhat. A KöZgyűlésen a
határozatképesség ncgállapításánál, \,alamint a jeg},zési elsóbbsógi jog gyakorlásáíá] a saját
rész\,én],t 1igyelmen kir,ül kell haglni, A sajít IésZ\én,vle esij osáalókot aZ osztaléka.jogosult
lésZvénycseket megilletii lószesedésként kell számitásba venni,

8, 1,2 A rés7vónyest tnegilletó vagr,oni.jogok:

Osztalékhoz való jog

A Iészvénye§t a Tiáx§aságrlak a felo§Ztható és a Közgyűlés átal felosáani rendelt eredményéből
a ré§zvényei névéfiékére jutó alányos hályad (osáalék) illeti meg, feltéve, hogy az Igazgató§ág
által meghatározott és osáalékfiZetésre vonatkozó közleményben meghirdetett foldulónapon
lefolytatott tulajdonosi megfeieltetés alapján a részvénykönywben szerepel.



A Közgy{ilés a §zá_rnviteli szabáyok szerint elkészített beszámoló elfogadásával egyidejúleg az
Igazgatóságnak, a Felügyelőbizottság .áItal előzetesen jóváhagyott javaslatláía dönt az
osztalékfizetéslől. A KELER Általános ÜzletszabáIyzatA értelmében a Közgyúlés napja és az
osáalékfizetés kezdőnapja között legalább 10 (tíz) munkanapnak kell eltelnie, Az osztalék
fizetés pontos napjá1 az lgazgatóság l\atéíozza ííÉg és erról közleményben tájékoztatja a
részvényeseket, Az osáalék teljesítésére nem pénzbelijuttaás fomájában nincs lehetóség.

A Tfusaság köteles a minderrkol hatályos Budapesti ÉfiéLlőzsde Xtend Általános
Üzletszabáyzatában meghatrtozott ex-kupon nap előtt 2 (kettő) kereskedési nappal
nyilvrinosságra hozni az osáalék végleges mértékét. Az ex-kupon nap legkotékbal a kupon
mértékét megállapító közgyűlést kóvető harrnadik kereskedési nap lehet.

o§ztalékelőleg

A Közgyűlés két, egymást követő szímviteli törvény szerinti beszámoló €lfogadása közötti
időszakban osáalékelőleg fizetésérőI akkor hatfuoáat, ha amak jogszabályi feltételei
feí)llállnak.

osztalékelőIeg fiZ9téséről aZ Igazgatóság javaslata alapján lehet hatálíozrli. Az llazlatóság
javaslatához a Felügyelőbizottság jóvláhagyrisa szükséges.

Haaz osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható meg, hogy
osáalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a Társaság felhívására
kötelesek visszafizetni,

Likvidációs hányadhoz való jog

A jogutód nélkül meg§zűnt Tlfusaságnak a hitelezők kielégítése utiin fennmaTadt vagyona a
Társaság részvényeseit illeti meg olyan arályban, anilyen arányban ők vagy jogelódjiik a
Társaság javára vagyoni hozzájárrrlást teljesítettek, figyelembe véve a Ptk. 3:322. §-ában
foglaltakat is,

8.1 ,:] A ],ószvén},est megiLlető köZgyűlési .iogok:

Közgyúlésen való részvétel joga

A részl,é n_,"es .iogo sult a Közgyillésen résZ1 venni, ítlvilágosítást kérni. valamint észrevételt és
indítván_vt tenni. szavazatijoggal rendelkezij r,észvény birtokában szavazni,

Tájékoztitáshoz Yaló jog

A Közgyúlés napirendjére túzött ügyle vonatkozóan az lga4aíóság kötele§ minden
részvényesnek a napirendi pont tá]gyalásához a sztikséges tájékoztatlíst megadni, úgy, hogy a
ré§zvényes - a Közgyúlés napja előtt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kéfelmúe -
a szük§éges felvilágositást legkésőbb a közgyúlé§ napja előtt 3 (három) nappal megkapja.

A beszámoló, illetve az Igazgatóság ós a Feiügyelőbizottság jelentésének lényeges adatai
vonatkozásában a tíjékoztatás határideje a Közgyúlést megelőzó 15 (tizenöt) nap,
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§zaYazá§hoz való jog

,A Tár,saság a részvónvkiirly\beü jelöli. ha szar.azati iog ncm g},akoro]ható rósz\,ón_Yckhc7
kapcsolóclóan,

8.1 .4 A részvényeseket megillető kisebbségijogok

Közgyúlés összehivásának joga

A Tlírsaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazati jogok legalább
egy széaalékfu,al rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bámikol kérh€tik a Tfusaság
KöZgyűésén€k összehíyásaí. Ha az lgazgatóság a kérelem kézhezvételétől szárnított 8 (nyolc)
napon belül nem intézkedik a Közgyúlés lehető legkorábbi időpontra törlénő összehívása
érdekében az iilést az indítviinyozók kéIelmére a nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a
nyilv|íntaító bíIóság felhatalmazza az indítvlínyozókat az ülés összehívására.

Napirend kiegészítéséhez való jog

Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek
a napirend kegészítésére vonatkozó - a napilend részletezettségére vonatkozó szabiilyoknak
megfelelő - javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal
kapcsolatos határozattelvgzetet a KöZgyűlés összehívásáról szóló hirdetnéíy megjelenésétől
számított 8 (nyolc) napon belül közlik az lgazlatósi&gal, az lgazgatőság a kiegészített
napirendről, a részvényesek által előterjesáett határozattervezetekől a javaslat vele való
közlését követőel hirdetmén}t tesz kózzé. A hirdetményben me&jelölt kéIdést napirendre
tíízötbek kell tekinteni.

Egyedi könlrwizsgálat kezdeményezésének joga

Ha a Társaság Közgyúlése elvetette vagy nem bocsátotta határozathozataba azt az iíütyéúyt,
amely szeri[t az utolsó beszrlmolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével
kapo§olatos valamely gazdasági esemén}t vagy kötelezettségváIalást ezzel külön megbízatldó
könywizsgáló vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy sztaalékáva|
rendelkező részvényesnek vagy rószvényeseknek a Közgyúléstől számított 30 (harminc) rrapos
jogvesáő határidőn belill benyújtott kérelmére a nyilvántafió bíróság a Társaság költségéIe
köteles elrendelni és a köny\,Yizsglílót kijelölni.

A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy szrizalékával lendelkező részvényesei a
részvényesek javáfa a Társaság saját tőkéjéből, a részvényesek tagsági jogviszonyá]a
figyelemmel teljesített kifiZetés jogszelúségének vizsgálata céljából, a kifizetéstől §Zánított
egyéves jogvesáő határidőn belüI kölry\,vizsgriló kirendelésél kérhetik a nyilvíntaltó
bíóságtól, ha a kifizetés következtében a Társaság saját tőkéje nem éri vagy ár1é el a Trirsaság
alaptőkéjét vagy veszélyeztetné a Társaság tizetőképességét.

Igényénényesítés kezdemónyezé§éhez yaló jog

Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozataha azt az indífuányt, hogy a
Társaságnak valamely lészvényes, vezető tisztségviselő, felügyelő bizottsági tag, továbbá a
köny\,Yizsgáó ellen táma§áható követelését érvényesítsék, a követelést a szavazaü jogok egy
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szizalékával rendelkező részvényesek a Közgyúléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztő
hatáíidőn beltil a Társaság képviseletében a Tásaság javála maguk is érwényesíthetik.

8.2 A részvényesek kötelezettségei és felelőssége

Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának kötelez€ttsége

A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve
kibocsátrisi értékének megfelelő pénzbeti és nem pénzbeli vagyoni hozájárulást a Trirsaság
rendelkezésére bocsátani.

Ha a részvényes a válalt vagyoni hozzájtínlásáí az előíit időpontig n€m §zolgáltatja, az
Igazgatóság 30 (harminc) napos határidő kitílzésével és a jogkövetkezmények felttintetésével
felszólítja a részvényest a teljesítésre. A hat|íidő eredménl.telen elteltével a lészvényes
részvérryesi jogviszonya megszűnik, A teljesítés elmulasztásával a Trirsaságnak okozott kárér1
a volt részvényes a szelződésszegéssel okozott károkéft való felelősség szabáyai szerint felel.

9. A KöZGYúLÉS

9,1 Általános rendelkezése\ részvétel a Közgyúlésen

A részvényesek a jogszabály vagy az alapszabíly alapján az őket megillető döntési jogköröket
a részvényesek összességéből álló KöZgyúlésen gyakoroljrik. A Közgyúlés a TáJsaság legsbb
szelve.

A Közgyúlésen való részvényesi részvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest, illetve a
részvényesi meghatalmazottat a TIársaság lészvénykönyvébe b1jegyezzék legkésőbb a
KözgyúIés kezdőnapját megelőző második munkarrapon,

A Közgyiilést megelőzó részvénykönlvJezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés
esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdorrosi megfeleltetés
időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés
eredményének megfelelő adatokat a részvényköry.vbe bejegyzi, és azt a tulajdonosi
megfeleltetés adataival lezárja. Eá követően a részvényköry.vbe a részvényes
részvén}tulajdonál érintő bejegyzést leghamalabb a Közgyúlés belekesztését követő
mulkanapon lehet tenni,

A részvénykönyvbe bejegyzett személy Közgyűlésen töIténő részvételi é§ a Közgyűé§en
gyakorolható részvényesi jogait nem érinti a részvénynek a Közgyúlés napját megelóző
átruházása.

9.2 A Közgyűlés összehívásának sz|bályai

A Közgyúlést az lgazgatóság meghívó közzétételével hivja össze, illetve gondoskodik a
Közgyűlésre szóló meghívónak a Közgyűlés kezdő napját legalább 30 (haxminc) nappal
megelőző közzéíételérőI a Trirsaság honlapjrin, valamint az alkalmazaadó jogszabályok által
:lőílÍ. közzétéllti helyeken. A részvényesek lO0%-ának hozzájárulása e§etén a Köz$.tílés
korábbi időpontra is ö§szehívható.
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A Ktjzgvű]óst évente legalább cgysze., a sz.illviteIi törvónv Szerinli beszánoló elibgadása
ótdekében - ijssze kc]1 hívni

A Közgyúlés helye a Társaság székhelye, de az Igazgatóság jogosult más helyet meghatfuozni.

Az lgaz5atóság bámely személ}t meghívhat a Közgyűlésre, számára véIeményezési,
hozztiszólási jogot biáosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a
Észvényesek tájékoztatását, illetőIeg segíti a közgyűIési döntések meghozatalát.

A rneghívó tartalmazza

a) a lársaság ne\,él és székho1}.ét.
b) a Közgl,iilós idejé1 és bcllöldi l]el)szjnét.
c) a KóZgyűlés napilenüét,
d) a rTapircrrd kiegészitósóre való jog g,vakorlásának ttltételeit,
e) a Közgvú]és mc8tanásának nródjár.
t-) a szavazatijog gl,akorlásához irz alapszabál!,bar1 előir1 1iltóteleket.
g) a határoZattelvezctck és a Kijzg}.iilós e]é 1er.jesácndő dokumentumok crcdctj és te]jes

tcrjedcllrlú szö\ ege elérhctőségének hcll,ót.
h) a KöZgyűlés hat.iloza|képte]enSégc eselén a mcgisnlélell KöZgtűlés hc],vót ós idejél,

Ha a Társaság részvényeile tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásloglalás
miatt vagy aZ eredményes nyilvános vételi ajánlaíételi eljárást követóen a befolyásszerző
kezdeményezésére rendkívüli Közgyúlés összehívásifua kelül sor, a Közgyúlést annak
kezdőnapját legalább 15 (tizenöt) nappal megelőzően kell összehívni.

A 'l'ársaság honlapján. a KöZg,vűlés1 nregelózően ]egalább 2] (huszoneg),) nappa]
nvih,ánosságla hozza:

a) az összehívás időpontjában meglévő lészvények sziimifua és a szavazatijogok aTiinyára
vonalkozó ös§zesített adatokat, ideértve az egye§ részvényosáályoka vonatkozó külön
ö§szesítéseket;

b) a rrapirenden szereplő ügyekkel kapc§olatos előtedesáéseket, az azokJa vonatkozó
felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokatj

c) a képviselő útjáú, illetve levélben töfiénő szavazáshoz hasalílandó nyomtatványokat,
ha azokat közvetlenül nem küldték meg a lészvényeseknek.

Azoknak a részvényeseknck. akik ezl kivánják. a közzéteendii köZgyúlési an,vagokat a
közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozata]ival cg}, idóben elektronikus úton is mcg kell
kiildeni.

9.3 Jelenléli iv

A Közgyiilésen megjelent íószvényesekről iclcnléti í\,et kell kés7itcni

A,jelenléli ír tartallnazza:

a részvényes, illetve képviselője nevét;
a részvényes, illetve képviselője lakóhelyét vagy székhelyé1;
a részvényes Iészvényeinek számát;

a)

b)
c)
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d) a részvényest negillctii s7avazatok szánlát:
e) a KöZgyű]és taltana a]alt a jelclllé\,iik szemó]vóben bekijvetkezctt változásokat.

A.jelenléti í\,ct a Közgvűlés clnöke és a jcsv7ijkönvvvczctő aláir/rsá\,a] hitclcsiti.

9.4 Á Közg},űlés haráskörébe tartozó kérdések

A Közgyiílós hatáSköróbe tiúozik minden ol_van kérdés. arnitjogszabály vagy az alapszabál,v
a Közgyiilés kizárólagos hatáskörébe utal,

A Közgyiilés hatáskörébe különösen aZ a]áblrj kérdósck tartoznak:

a) alapszabál,v rnódosírlts
b) átalakulás
c) működési fonna\,áItás
d) egycsülés.
c) .jogutód nélkt]li lncgsZiinés
1) alaptőkeleszáilítás
g) pénztig},i segítsógn],iútás haüIadik szc]nó]vnek a Társaság rés7_vónyeinek

nregszcrzéshez
lr) részvétlek kivczetése a s7abáhozott piacról
i) Igazgalóság. Auditbizottság és a }re]üg},eltibizonság tagjainak. valirmint a

ktiltv\'vizsglrlórlak a nlcgválasZliisa. vissZahí\,ása
i) Igazgatóság tagiainak lélmcnt\,én), a.lása
k) bcsZ|i,.noló ió\,!íha8yása, döntés osZta]ékró1, és osZlalékelólcgíól
l) Feltj gy c lőbizottság |ig1 rendj ónek j ór,áhael ása
n1) \,ezeró úsáségViselő\,cl. 1ilügyelóbiZottsági taggal. kön,Yvlizsgálóval szernbcni

kártórítési igónY éNénycsítése
n) Iga7gatóság t]rlhata]mazása sajá1 rószvén! l,ásárlásra 18 (tizcnnvolc) hónapos

idótafialnig
o) a.iavadalmezási politikáról.jaYadalInazási ie]entóslól\aló Vélemónvnvilvánitó s7a\azaS
p) át\,áltoztatható és jeg_vzósi jogot blZtUsltLl kanenrek kihócsatc\a. I3.Lzgatóság

1élhatalmaZása átvá1lozlatható kölvén\. ki bocsátlisára
q) egyes rész]vérl)rSorozatokhoZ kapcsolódó jogok nleg,,,áltoztatása
r,) alaptókel'clcmelése
s) az lgazgalóság felhatalmazása a]apliikc cnelésére
t) l'elelós társaság irán],ítási j e lenté5 ellögadása
u) ílj társasági szerv fclállíűsa
v) pónziigyi Segitség. illetvc kö]cstjn vagy hite] ll!,újtása aZ aiaptóke 5 %-ít rneghaladó

nT értékben
\.v) cégcsopolton kíviili külsii lólér1 1ő énij. a Társaság n.iindenkori alaptókéjének 5%-./ü

eléró, r,agy nreghaladó 11]értékii köteleZettség\,állalás \.agy garaüci.lvállalás,

A Közgyúlés legalább háromnegyedes szótöbbséggel határoáat az a)-h) és p)-q) pontokban
foglalt kérdéskörökben.

Az s) pontot érintó döntés tekint€tében - vagyis az Igazgatóság felhatalmazásfuól alaptőke
emelésle a Ptk, 3:294,§_ban foglaltak sze nt - hráromnegyedes szótöbbséggel hozott határozat
sztik§éges ak*ol, ha az lgazgaíósáEoí ZítköIben töfiénő tőkeemelé§re |\aldmazza fel a
Közgyűlés. A közgyúlési haálozatnak taltalmaznia kell a legfeljebb ötéves időtaltamot, am€ly
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a]alt aZ alap!őke felc]ncléSre kcl.ti]het éS annak öss7egól a megjelijlr időtartan alatt. valamint.
hogy aZ lga7gatóság döntésében a r.ész\,én\,ck át\ éteIérc voiittkozó clsóbbségi jo8ot kjZárhalja-
e vagv ncm,

Az s) pontot érintő döntés tekintetében _ vagyis az lgazgalósáE felhatalúázásfuól alaptőke-
emelésre a Ptk. 3:294.§-ban foglaltak sze nt - egyszerú szótöbbséggel hozott határozat
§Zükséges akkor, ha az lgazgatóságot nyilvánosan töfiénó tőkeemelésre hataímazza fel a
Közgyúlés. A közgyűlési hatfuozatnak tafialmaznia kell a legfeljebb ötéves időtaltamot, amely
alatt az alaptóke felemelésle kelillhet nyilvánosan és annak összegét a megj elölt időtartam alatt,
valamint, hogy aZ Igazgatóság a lészvények átvételére vonatkozó elsőbbsegijogot kizárhatja-e
vagy úem,

Egyebekben a Közgyúlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

A h) pont vonatkozásában a T&saság kifejezetten vállalja, hogy a tőkepiacról szóló 2001, évi
C)O( töNény (továbbiakban: ,,Tpt.") 63. § (7) bekezdésében a kivezet-ésről szóló közgyűlési
döntést n€m tánogató részvényesek szíím|ía biáosított eladási jogot biáosítani fogja; Tpt.-
ben ílt feltélelekkel azonos feltételek szerint. E tekint€tben a j;len pont rendelkezéséi a
Budap€íi Értéktőzsde Zfulkörüen Működő Részvén}.társaság, mint piacmúkodtető és a
Társaság a Ptk. 6: 136, § szerinti, a Trirsaság által harmadik sze,mély jav&a szóló szerződéses
kölelezensegvá]lalásna,l, Lekinti].. amelynek során a Társaság elfoeádia. hoev a mindenkor
hatályos Budapesti tnéLlö7sde Xtend ÁltaIános Üzletszabályzatitrá hívaLkoÁsal az érinten
lészvényes köZvetlenül követelheti a Tli.rsaságtól, hogy a részvényeit a Tpt, 63. § (7)
bekezdésé_nek, illetőleg 63/A §-ának megfelelően tőle vegye meg. A részvényes a jivára
kikötött fenti vételi kötelezettség teljesitését a Társaság kivezetésről szóló köZgyúlési
hatfuozatáróI töflént tudomlísszerzését követően követelheti,iekintettel arra, hogy a részvényes
javlím szóló jelen pont szelinti kötel€zettségvállalásról töItént értesítésérrek egyrésá a
mindenkor hatályos Budapesti Értéktőzsde xtend Általlínos üzletszAbályzata báki szrirrrára
elérhető módon történt közzététele, másrésá a részvényesnek a Társaság kivezetési döntéséIől
való tudomásszerzése minősül,

A q)-s) pontok szerinti döntésekhez az é ntett ré§zvénysorozatok részvényeseinek egyszerű
többséggel meghozott hozzájárullisa sziüséges.

A t) pont szelinti €lfogadottjelentést a Társaság a honlapján közzéteszi,

9.5 Határozatképesség, a szavazati jog gyakortásának általános szabályai

A Közgl,tilés hat!írozatképes, ha azan a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazá§rajogosült lészvényes résá vesz. Minden 1 HUF (egl forint) névértékú részvény egy
szavazaha iogosít.

A határozatképességet minden határozat meghozataláná vizsgáni keil.

Ha egy részvényes valamely kérdésben nem sza\azhat, őt az adotthatáf:ozal me}hozataléf.rál a
hatfuozatképes§ég meglállapításakor fi gyelmen kívül kell hagyni.

A határozat meghozatalakor nem §zavaáat az,
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a) akit a határozat kólelezettsóg \ ag], iélelősség aló1 mentesit Yag},a l'ársaság terhére
lnásfajta eiőn}rbcn íésZesit:

b) aki ellen a határozat ala|iáí] perl kelI inclitani:
c) irkinek o]_van hozzattaío7ojir él,dckclt e dönlésbcn. aki a 'I'arsas'rgnak ncm reszven) csc,

A Plk, ]:l9, \\ (2) bekc7dés b). e) és í) ponúaiban szelep]tj korlátozások - l,agl,is. hog_v nem
szaYazhal. akivcl a ha!ároza1 szerint szerzóclést kell kötnj: aki a döntést]cr] érdeke]l mlts
szervezcttel többsógi beíblyáson alapuló kapcsolalban atll: vag).aki eg,vóbként személ),esen
érdekclt a döntésben - nem alkalnrazandók a hatáIozat meghozatalakor. kil,éve a 9,4 bg). v) és
W) pontok szerinli hatá,oZalokat. amc]v esetben a Ptk, lenti kor]átozásail figyeIembc kell venni,

A részvényes szavazati jogin, a Közgyűlést megelőzóen postai úton nem gyakorolhatja, a
Közgyrilésen csak személyes megjelenéssel lehet résá venni.
Ha a KözgyúIés nem hatfuozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől fuggetlenül határozatképes, ha
azt az efed,eti időpontot legalább 10 (tíz) nappal és legfeljebb 21 (huszonegy) nappal követő
időpontra hívják ö§sze,

A Közg}üés egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfiiggesáheti ülését, A
felffiggesztett ülés fol}tatásaként megtartott Közgyűésen a határozatképeiiéget ugyanúgy kell
vizsgálni, mint a Közgyűés m9gkezdésekor. A felfiiggesáett ülés foiytatásaként megtartott
Közgyúlés esetén a Közgyűlés össz€hívásfua és a Közgyúlés tisáségviselőinek
megváa§áásiira vonatkozó §zabáyokat nem kell alkalmazni.

9,6 A Közgyúlés lebonyolítá§a, a jeg;r'zőkön},v

A Közgyűlésen a7 lgazgat(iság elnóke vag), i]Z lga7gatóság á]tal ezzcl a leladattal megbizott
személy elniiköl,

A Közgyúlés elnöke:
. megnyiúa a Közgyúlést;
. megvizsgája a Közg}üés ös§zehívrisának §zabályszerűségét;
r ellenőrzi a részvényesek képviselőinek meghatalmazását, képviseletijogo§ultságát;
. megálapítja a Közgyíílés határozatképességét és a leadható szavazatok számát, illetve

határozatképtelenség esetén a KöZgyúlést elnapolja;
. javaslatot tesz a KöZgyúlésnek ajegyzóköiyyyezető, a szayazatszámliiló személyére és

a jegyzőkönyv-hitelesítő részvényes személyére;
. a meghívóban megielölt tlírgysorendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a halitrozalí

java§latokat;
. ehendeli a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;
. szilnetet rendel el, megálapítja a Közgyúlés felffigg€sáését, illetve belekesái;
o gondoskodik a közgyűlé§i jegyzőkönyv és ajelenléti ív elkészítéséről.

A Közgyítlésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A jegyzókönyv tarta]mazza

a) Tár§aság nevét és székhelyét;
b) Közgyúlés megtaftá§ának módját, he]yét és idejéti
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c) a Kö7g,v"űlés levezető clnökének. a j eg_! Zókön),\,\ eze tőnc k. a sZaYazatszámlálónak és a
jegYzókönyv hitclesitőjének a nevéti

d) a Kdzgyűléscn iezajIott ]egl'ontoSabb eSenlón),ekel. aZ elhangzott indít\,ányokal:
e) a határozari j avaslalo kat, minden határozathozatal \!natkozásában az érvónvesen

leadl' ató ós ]eadott szavazatok számát. lrz czen szlr.rz.rtok áltll l<pl iselt allptőke
részesedés mé ékót. a lealdott szavazatok. e]lenszalazatok és a szava7ástóI
taílóZkoclók sZámát.

Ajegyzókön).\,ct a KijZgyűlés elnöke. valanliüt a jcgvzőkijll],\,\ ezel ij irja a]á. és a hitelcsítónek
mcg\,álasztott lészvón),,es hite]csíli,

AZ Igazgatóság a kö7gl,iilési jegyzőkóny vet ós ll ielenlóti ivet a Kő7g},űlés betqezését kö\,etó
30 (lTarminc) naporr bclül kölelcs a nyill,ántanó biróságnak benyírjtarii,
t]árme]y rósz\,énycs kérhctj lr ki'zg!.iilési jcg} zóköl),\, rrlásolatínak r.agy a .jegyziikön1,,v egy
részét l ülalmazó kivonalának a kiadáSál a7 lgazgatóságlól. ncll,et az Igazgatóság köteú
kiadni.

A Társaság a Közgyűlésen hozott halározatokat honlapján ós a jogszabályban mcgimtározott
közzótételi helveken közzétcszi.

l0. AZ IGAZGATÓSÁG

10.1 Az Igazgatóság jogállása

AZ lgazgatóság a'l'ársaság ügvVc7etii szerve,

A7 lgazgala)ság tagiai í!]adataikal a I'ársaság órdekeinek meg[eIclően kirlelesck ellálni,

Az Igazgatóság tagjai az üglr,ezctósi tevókenl,ség során a'l'ársaságnak okozott károkérl a
szcrződésszegésseI okozott káré r,aló l'elelősség szabályai szerini l'elclnck a Társaságga1

,\Z lgazgakiság tagjai c jogkörükben eljiirva lrarnradik személl,nek okozott károkért á.l ársaság
íélel. Az igazgatóság tagia a jogi szemell)c] e!\etcm]Égcsen tclcJ. ha a kir1 szánclékosan

10.2 
^z 

lgazgató§ág tagjni

AZ lgazgatóság,1 (nég!) tagbó] áll. Az Igazeatóság ta§ait a Közg),úlés ncvezi ki, Az
Igazgatóság elrröke T-angmrihr 'l'amás, Az lgazgatóság dijntóseit egr szcní szótt;bbsóggel hozza.

Az.Igazgaltiság tagiai a KöZgYűlés itltal bánniko1 r,isszahivhatóak. azonban a Közg,vűiés
legiéljcbb eg1, igazgatósági tag \,jsszahí\,ásál.ó] hatáíozhat érvénvesen. azzal. hogy az egy
igazgatósági tag visszahí\,ásáró] dön|ó Közg\ tllest kin(rn 6 (b;t) hi,rlaporr belü1 további
,FJZg.ltÓ.á3i r696[ l iLs7on1l!rj13 n<.Il kcrü|lr| 5,,r,

Az l3azgatriság tagjai hatáIozatlan idólarlanlIai

Lakóhelye 8000 Székesfehérvár, Csó /Régi/ út 46
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Szűletési hcly és itló:
,\nyja nevel Szűcs Eva

Név Léhmann Henriett
lakóhelye 8000 Székesiéhérvár, CsórilRéj]i/ út ,16

sziitetési hely és jdő

Gö]örrcsér Eva

Név Lobogó§ Jáno§
Lakóhelye 8l72 Balatonakarattya, csitténYhegyi utca 6
sziiletési he ly és idó ] 949,05, 17

a neve Beke Lenl<e

Név Taldcs Mariann
!4!1telye 8060 l\,lót,. Cserhát rrtc:r 28

1970,06.02
komseé Mária

10.3 Az Igazgatóság tagjai m€gbízatásának megszűnése

AZ IEazEaíósáE tagjainak megbízatlisa az alábbi esetekben szúnhet meg:
a) azl9azgatóság tagait a Közgyűlés visszahívhatja;
b) amerrnyiben megbízaLisukat határozott időre kapják, úgy a határozott idejú megbízris

időtartamának lej á.tával;
c) megsziintető feltételhez kötött megbízaás esetén a feltétel bekővetkezésével;
d) lemondással;
e) az Igazgatóságtaárinak halálával;
D az lgazgatósáE tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához sziikséges

kóTben történő korlátozásával;
E) az Igazgaíóság taqjával szembeni kizáró vagy ósszeférhetetlenségi ok beköve&eaével.

Az igazgatÁságl tag megbizatlásáról a Társasághoz círnzett, a Társaság másik igazgatósági
ta&iához vagy a Közgyűlé§hez intézett nyilalkozattal blírmikor lemondhal

Ha a Társaság miiködőképessége eá megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag
kijelolésével vagy megválasztásáVal, ennek hiányában tegkésőbb a bejele;téstől számított
hatvanadik napon váik hatáyossá.

Ha az lgazgatósílg tagjainak szráma hfuom fó alá csökkerure, vagy a míiködés egyébként
ellehetetlenü], vagy nincs, aki az ülését összehivja, Bz lgazgatóság köteles tájék;áahi a
Társaság Közgyúlését.

10.4 Igazgatóság tagjainak jogai és kötelezett§égei

AzlgazgaíóSágtÁa a Táísaságéval azonos tevék€nységet iótevékenységként is megjelölő más
gazda§ági tlfusa§ágban ré§zesedést nem sz€Iezhet, továbbá nem l€het vezető ti§Ztségviselő,
felúgyelőbizottsági tag a Tár§a§ágéval azonos fiitevékenységet végző más gazdasági
társaságban, kivéve, ha a Közgyúlés határozatával jóváhagyja,

l973,08.2ó,

1975,01,19.
AnyIa ncve:

születési hely és idó:
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IIa a7 igazgalóság tagja \ezelij tisztsógvise]ói megbi7ást fogadna el. akkor a2 új vezeti'
tisztségviselói megbíZás clfogadásáról elii7ctcsen íl.ásban lájékoZtafui köteles a Társaságot,

AZ Igazgatóság tagjai kötclcsck a te\,éken}sógük során tüdomiisukra jlltott üzleti titkot
mcgőr,izni időbeli korlábzás nélkül,

10.5 Az Igazgató§ág hatásköre, feladatai

Az Igazgató§ág f€ladata mindaz, amit j ogszabály vagy jelen Alapszabáy nem utal a Közgyúlés
kizárólagos hatásköIébe, így ktilönösen, de nem kizáíólag feladata:

a) vezéágaz5aíó, és yezéigazgato-hely ettes(ek) kinevezése és feletttik a munkáltatói
jogok gyal<orlása;

b) az ügyvezeté§ ellátása, Yezéfigazgaíó, yeúíllazlató-helyettes(ek) tevékenységének
ellenőrzése;

c) a Társaság részvénykönyvének vezetése vagy arrnak céliából megbízás adása;
d) ügyek meghatáozott csopoltjaila nézve a Tásaság munkaválalói részere cégjegyzési

jogosultság adása;
e) a Társaság SzeNezeti és Mírködési Szabályzatának kidolgozrisa és a Trirsaság

muntaszervezetének kialakítása;
D a Tlírsa§ág számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény

felhaszniiliisiira vonatkozó javaslatának az elkészítése, elóterjesáé§e;
g) a Társaság ilzleti könyveinek szabályszerú vezetése;
h) a közgyúlési döntést igénylő kérdésekben előzetes állrisfoglalris kialakítrása, javaslat

előterjesztése; a Társaság éves és hossá távú szakmai progamjainak, az éves péí\ziigyi,
fejlesáési és üzleti terveknek és ijzletpolitikai koncepcióknak az elókészítése, illetőleg
azok végrehajtá§ának ellenő.Zése;

i) a Trirsaság könywizsgálójának megváasáá§ita vonatkozó hatiirozati javaslat
előterje§áése;

j) a Társaság trirsaságininyítási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde szereplői
sámára előírt módon elkészített jelentés előteiesáése az éves íendes KöZgyúlés elé;

k) a Tfusaság vagyoni helyzeléról és üZletpolitikájáról évente egyszer a Közgyúlés és
hiiromhavonta a Felü8yelóbizoftság részére jelentés készitése;

l) hatóságok és egyéb szervek felé előírt kótelező jelentések teüesítése;
m) saját részvény meg§zeúése a Közgyúlése felhalalmazása alapján vagy a Tlí§aságot

megillető kővetelés kiegyenlítését célzó bírósági e!árás keretében vagy átalatrrlrás
soián;

n) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyet a jog§zabály, a Közg}.tilés vagy az
Alapszabály nem utal a Kózgyúlés hatáskörébe.

Az Igazgató§ág köteles 8 (nyolc) napon belül _ a Felügyelőbizottság egyidejú értesítése rnellett
- a szükséges inlézkedések megtétele céljából a KöZgyúlést értesiteni és hatálozAlhozatalt
kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomrására j ut, hogy

a) a Társa§ág saját tőkéje az alaptőke kétharmadára c§ökkent, vagy
b) a Társaság §aját tőkéje az alaptőke törvényb€n meghatírozott minimrilis összege alá

csökk€nt, vagy
c) a Tlísaságot fizetésképtelenség fenyegeti vagy flzetéseit megsziintette, vagy
d) a Trársaság vagyona a tartozásait nem fedezi.
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AZ Igazgatóság tagjai kórhctik a bíri)ságtó1 a KiiZg),űlós és a Társaság cgyéb szervei állal hozott
határozat hatál}ron kívii] hchezését. ha a határ,ozat jogszabálysórtij vag}, az Alapszabályba
ull\o/lk

Az Igazgatóság múködésének részletes szabályait az lcaz}atóság átal készített ügyrend

11. VEzÉRICAZGATÓ, vEZÉRIGAZG^TÓ- HELYETTEs(trK)

^Z 
lgazgatóság döntése alapjllrr a'l'ársaságnál eg), Vezéri8a7gató és eg}, vagy több

Vczérigazgató-hel) ettcs tevéken}kcdik. akikct a7 Igazgatóság vá]asá mcg-

A Vczérigazgató és Vczórigazgató-he1},ettes(ck) a '1ársasággal munkaviszontban állnak és
lélettűk a fuunkáltatói jo8okat aZ lgazgatóság g_vakorolIa,

A Tá],s.rsá8 munkar,á]]alói télett a fuunkáltatói jo3okat a Vezérlgazqató és a Vczórigazgató-
hel),cttesek önállóarl gyakolol ják,

] 1,1 A Társaság eIsaj Vczérigazgatója 20l E, aUgusztus 21. napjától lratáro7atlan időtafiamraI

Iartalmazza.

11.2-

Név Maróti István
2,133 Sárosd, Jókai utca 3ó
1969.08,05
cséza Julianjta

11.3 Továbbá, a Tár§aság Vezédgazgató-helyettese a Tiirsaság nyilvánosan működó
részvén},társa§ággá alakulásának hatálylínak napjától hatáTozatlan időtaítamía:

Nér, viola csilla
Lakóhelye 8053 Bodaik, Arany J. u. l0/c

1911.06.a1
Málits Veronika

12. A TÁRsAsÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

12.1 A Társaság képviselete

A'l'ársaság törvó.yes képviseletét
. az lgazgatóság elnöke ajnállóan.
. aZ Igazgatóság tilgjai cgyl:ittescn.
. a Társaság ve7érigazgatója. valanlely veZériqazgató-helyettesscl együttesen.
. a Társa§ág kót ve7érigazgatrihcll,cttese egyi]ttesen 1átják e],

Az Igazgatósáe az xgyek meghat.áxozott c§opofijára nézve a Tlírsaság munkaválalóit íIásbeli
nyilatkozattal a Társaság képviseletére jogosíthatja fel, Az ügyek meghatáíozott csoportjáía
képviseleti joggal felruházott munkaválaló képviseleti jogát minden esetben csak együfiésen
gyakololhatj a.
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].akóheh,c:
Sziiletési idó:
An_vja nc..,el

Szülelési idő:
Anyia ncve:



A Társaság cégjegyzésére jogosult:
a) Langmráfu Tamás önállóan;
b) Az Igazgatóság tagiai , kivéve az lgazgatóság elnökét, Langmáhí Tamást -együttes
cégjegyzési joggal rendelkeznek az alábbiak szerint:

i, LehmarlTl Henrieű és Lobogós János egyiittesenjogo§ultak a cégjegyzésle;
ii. Lobogós János és Takács Mariann együttesenjogosultak a cégjegyzésre;
iii, Takács Mariann és Lehmanrr Herrriett együttesenjogosultak a cégjegyzésle;

c-d) A Társaság vezérigazgatőja é5 vezérigazgató-helyettese együttes cégjegyzési
joggal rendelkezrek az alábbiak szerint:

- a Vezétigazgató bátmely Vezérigazgaű-helyettessel együttesen jogos It a
cégjegl7éste;

- a Vezérigazgató-hel)Eííese* ketten eg!üttesen jogosultak a cégieg)zésre;
e) Az ügyek meghatározott csopoújára képviseleti joggal fe]nházott munkavállatók
*eríeu együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

13. A FELÜGYELÓBIzoTTsÁG

13.1 A Felügyelőbizottság jogállása

A Felügyelóbizottság a Trísaság ellenőrző testiilete. Ha a Felügyelőbizottság szerint a Tfu§aság
ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az AlapszabáIy valarnely rendelkezésébe
ütközik, ellentétes a KözgyűIés határozatalyal vagy egyébként sér.ti a Társaság vagy a
Közgyúlés érdekeit, elaől a Közgyúlést haladéktalalul tájékoztatja és javaslatot tesz annak
intézkedésér€.

A FeIügyelőbizottság maga á]]apítja meg miikajdéSénck szabál_vait, iisyreidjét a Közgyülés
hac!iajóvá,

A Felügyelőbizottstig testiilelként jár el Ellcnórzési tiladatait állandó ie]]eggel vagy escti
döntések alapján tagiai köZaitt nlcgoszthatja,

A Feltigye]óbizottság tagjai a I.'clügveliibizottság rnunkájában szemólyesen kijtelesek rószt
venni. A Feliig)eli;biZottság ta&jai a TáIsaság ülyvezetésétól li rrgetlcDek, tevékenységük solán
nem utasithatóak,

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőzési kötelezettségük elmulasáásával vagy nem megfeleló
teljesítésével a Táxsaságnak okozott károkéfi a szerződésszegéssel okozott kárér1 való
felelősség szabáyai szerint íelelnek a Társasággal szemben,

19

A 1ársaság a cégjcg,vzékbe bcicgyZell képvisclője képl,isclcti joglrnak korlátozása ós
rrvilatkozatának f'cltéleIheZ Yag!, j óVfiagl,ásh,lz kötése harmaclik szenrélyckkcl szembei nen
hat ;-os_ kir,óve. ha a lTarnladik szerlólr. J|n.tk szüks.qe5\clrclol es clmllridesercil luc]ott vasv
tudnia kellct1,

l2.2 A Tár§a§ág cógieg],zésc

^ 
'l ársaságot a kópviseleti .joggal l'e]ruházott személYek irásba[ cógieg},Zés útján képvlsclik.

A Tálsaság cégjegyzósére jogosultna],i a l ársaság nevébcn olyan módon. illctve í'ormában kc1l
aláirlia, alrogyan azt a hiteles cégal./iirási n}ilatko7ata ta alma7za,



l3.2 A Fclüg],előbizotts:ig tngiai

^ 
Fcliigyelóbizottstig legtiljcbb négl tcrtnészetes személ},tagból á11, 

^ 
FeLiigvclőbiZottság

tagjainak ncgbizatása halái,ozott ves\, halározatlan ic]ijtartamra szitlhat,
A FelügveliibiZottság lagjait a Kózgyűlós !r'L]asztja. clnökét a tagok l1]aguk közül válaszüák,

A Felüg,vclóbizottság elsti tagjai a l-ársaság nviivánosan niikódó rész\én\.táísasággá
alakulásárrak hatáll,ának napjálól 202l , szeptenrttr 30. rrapjálg:

Név vitkovics póter
Lakóhelye 8900 Zalae Kis utca 1.3. cm. ó4
Anjaia neveI Za os Ciizel]a

Dr. Szabó
1067 B Podm u. 39.2a

Alryja neve SZabó Mária

Tarabiah dám

Kovács Etelka

A Fcl a 20t9 ber l6 ákjl 202l bcr 30

13.3 Felü§/előbizottsági tag megvála§ztá§ának feltételei

Az|gazgatósáEtagjaés hozzítartozója nem választható meg a Társaság Felügyelőbizottságába.

13.4 A Felügyelőbizottság tagiai megbízatásának megszűnése

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szúnhet meg:
a) a Felügyelőbizottság ta&iait a Közgyúlés visszahívhatja;
b) határozott idejú megbízatás esetén a megbízás időtartam.lrrak lejártával;
c) megsziintető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
d) lemondással;
e) a Felügyelőbizottság tagiának halálával;
f) a Felügyelőbizottság ta&ja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához sziikséges
körben történő korlátozásával;
g) a Felügyelőbizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,

A felügyelőbizottsági tagság megszűnése esetén a felügyelőbizottsági íag lemondó
íy ilaíkozata az I gazlatósághoz intézi.

Név
Lakóhelye 1149 ts 'l'cn,nál u,2/b,
Any,ja ncve: l{aragity RozáIia
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LaktiheI_ve: 9011 Győr, Vaida J, u. 32,
Anvia nevc:

I(ovácsics Iván



Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma - bármely ok miatt - három fő aIá csökken,a Trirsaság
ügyvezetése a Felügyelőbizottság lendeltetésszerű míiködéséíek helyreállítr{sa érdekében
köteles enől tájékoáatni a Társaság Közgyúlését.

13.5 Felügyelőbizott§ág tagiainak jogai é§ kötelezett§égei

A Felügyelőbizott§ág tagia a Társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként is
megjelölő más gazdasági társaságban részesedést nem szeleáetnek, továbbá nem lehetnek
vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok a Ta6aságéval azonos fiitevékeny§éget végző
más gazdasági tiirsaságban.

Ha a } eltigy elő bizottság taEia !eZetó tis7tséglisclói rnegbízást lbgaclrra el. akkol aZ úi vezctő
tiszlségviselói megbizás ell'ogadástilól clőZelesen írásban tájékoZlatni kötelcs a Társaságot,

A Felügyelőbizottstig tagjaj kölelesck a levóker1!.ségük soíán tudomásukJa iUtott üZleti titkot
megőlizni időt,tli korlátoZás néIkiil.

l3.6 A }'elügyelőbizottság hatáskör€l feladata

A Felügvelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a KöZg,vú]és és a ]'ársaság eg],éb szetvei á]tal
ho7ott hatáIoza| hatályon kivü] lrell,ezését. ha a határozat jogszalál"vsélii vag1, az
A]apsZab.il!,ba ülköZik_

Anlenn,vibcn a KöZgyiilés. vagy a Társaság egyéb szenei által hozott határozatot a Társaság
valameh, \'czetij tisztsógviseliije tlrmadná lleg. és nem lenne a Társaságnak más olyirn vczet8
tisztség!iseliije. aki a 'lársaság képvisclelél elláthalná, a perben a 'l.ársaságot a
Ielúg},c]őbiZol1ság á]ta1 kijclölt 1élü8},e]óbiZottsági tag képviseli.

A Feliig,velőbizottság kötcles a Közgyűlés lagy irz lgazgatóság clé kerülő valamcrrnvi
fonlosabb clóteljeSztósl megvi7sgálDi és §Zek}(el kapcsolatos á]láspontját a Kózgyűlés vagy
I8azgatósá3 i]lósén ismcítetii,

A számvitelrő] szóló 2000. óvj C, ttjrvén}.szerinti beszámolóról és az adózott credménv
fcl]usználásá,ó] a Közgtűlés csak a l'cliig}eliibi7otlság írásbcli ielenléséncl birtokibc;
határozhat,

Osztálékclólegle vonatkozó igazgati]sági javaslathoz a Fcliigyelőbizottság jóváhagyása
sZükséges.

A iclügye]ijbi7ottság a7 elrendelt e]]enijrzóseket tagjai köZreműködéséve]. vagy külső
sZakéft ók be\,()násával \,é gzi,

A ]]e]Lig},clóbizottság a Kózgyiilós részére c]]enóIzi a'I'ár.saság iigvvezelését,

A Felügyelőbizottság a Tfusaság iÉtaiba_ számviteli nyilvántaíásaiba, könyveibe betekinüet,
a vezető ti§Ztségviselőktől és a Tfusaság munkavállalóitól felvilágosítá§t kérhet, a Tár§aság
fizetési sz.imláját, pénztárat, éItékpapír- és áruállomrinyát, valamint szerződéseit
rrregvizsgálhatja és szakértőVel megvizsgáitaüatja.
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t.l. Al]DITBIZoTTsÁG

1,1.1 Az Auditbizott§ág jogállása

AZ Auditbizotlság a Társaság ellenő17ó leslű]ete, AZ Audilbizottság a |eliig),elóbizottságot.
i]letve az IgazgatótaIlácsol a pónzügyi beszánolórendszer cllenórzésébcn. a könl,vlizsgáló
ki\,álasáásában és a kölrYvvizsgálrival vaLó c9ytil! iiköclósben segiti,

Az Aüditbizottság teslüetként j ár el, Ellenőrzési feladatait álandó j elleggel vagy eseti döntések
alapján tagjai között megoszthatj a.
Az Auditbizottság tagiai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek résá venni, Az
Auditbizottsá8 tagiai a Társaság ügyvezetésétől ffiggetl9nek, tevékenységiik során nem
utasíthatóak.

A7 Auditbizottság 111aga á]lapílja mcc 111ijkij.lósóllek szabál},ait. üg},rendjét,

14.2 Az Auditbizottság tagiai

AZ Atldithi7o1lság lcgíiljebb négy ternlészeles s7elié]v tagbó1 áll. tagjainak megbizatása
határozoll vag,v hatiilozatlan idiitaftamn sZólhat,

AZ AuditbiZottság tagjait a KöZgyúlós választja a Felügyclóbizottság tagjai kirzű1.

Az 
^uditbjZottság 

legalább cgyik tagiának sziimviteli vagy körll,r,vizsgálói szakképesítéssc]
kell rendclkeznie,

AZ Auditbizottság tagiainak eg),iittcsen rendclkehitik kcl] a Társaság tevékenysége szcrinti
ágLuattal kapcsolatos sZaktudással.

Az Auditbi7ottsiig elnökét aZ Auditbizottság tagjai r,álasaják meg maguk köZül,

Az 
^uditbjzol1ság 

clsó tagiai a'rársaság n!,i]\ ánosan nl[iködő lészr,élvtiirsasággá alakulásának
hatál),fuak napjálól 2021. szeptcmbcr 30, nap jáigI

Név: vitkovics péter
Lakóhelye 8900 Zal ze Kis utca 1. 3, em. 64
Anyja neve Za os Gizella

Dr. szabó Gyula
Lakóhelye 1067 Budapest, Podrnaniczky u. 39. 2a

!4yja rreve Szabó Mária

Név:
Lakóhelye: 91] l I or da J. u. 32.
An,rja ncve: Kovács Etelka

Név:
Lakólrelye l l49 Budapest, Termá u. 2ó
Anyja neve Karagi1}, llozália

AZ Auditbizotts a 2019 l6, na ától202I ber J0
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14.3 Auditbizott§ági tag megváIasztásának feltótelei

Azlgazgatóság íAgJa és hozzátartozója nem váasáható meg a Társaság Auditbizott§ágába.

14.4 Az Auditbizottság tagiai megbízatásának megszúnése

Az Auditbizottság ta&iainak megbízatása az alábbi esetekben szíinhet meg:
a) az Auditbizott§ág tagjait a Közgyúlés visszahívhatja;
b) határozott idejű megbizatás esetén a megbizás idótartamánaL leiártával;
c) meg§züntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
d) lemondással;
e) az Auditbizottság tagjiának haláával;
t) az Auditbizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához §zükséges körben
töúénő kollátoásával;
g) az Auditbizott§ág tagjával szembeni kiziáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

14.5 Az Auditbizottság tagiainak jogai és kötelezeút§égei

Az Auditbizottság tagia a Társaságéval azonos tevékenységet ötevékenységként is megjelölő
más gazdasági tár§aságban részesedé§t nem szerezhet, továbbá nem lehet veiető tisaségviselő,
felügyelőbizottsági tag a Társaságéval azonos fótevékenysé get végző más ga;dasági
társaságban.

Ha az Auditbizottság tagia vez€tő tisáségviselői megbízást fogadna el, akkor aZ új vezető
tisztségüselői megbízá§ elfogadásfuól előz€tesen írá§ban tájékoáalni köteles a Társaságot.

Az Auditbizottság tagiai kötelesek a tevékenységük során tudomásuka jutott üZleti titkot
megőTizni időbeli korlátoás nélkiil.

l4.6 Auditbizottság hatásköre, feladata

Az Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzügyi beszímolórendszer ellenőrzésében, a
könyr.vizsgáló kiválasztásában és a könywizsgálóval való együtbníiködésben segíti. E körben:

. figyelemmel kíséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési rcndszeleinek
hatékonyságát, valamint a pénzügyi beszámolás folyamatá1 és sztikség e§etén
ajánlásokat fogalmaz meg;

. figyelenmel kíséri aZ éves beszámoló jogszabályi kötelezettségen alapuló
könywizsgálatát, íigyelembe véve a Magyar Köny"lvizsgrálói Kamarráról, a
könyr,vizsgálói tevékenységről, valamint akönywiz§gálói közfelügyeletről szóló 2007,
évi LXXV. tőrvény (a továbbiakbani Kkt,) szelinti könFr,,izsgáói közfelügyeleti
f€ladatokat ellátó hatóság által lefol},tatott, a Ktt. szeliíti minőségellenőrzési Óljárás
soíán tett megállapítlásokat és következtetéseket;

r feltilvizsgálja és figyelemmel kíséri a könywizsgáó vagy a könywizsgáló cég
ffiggetlenségét, ktilönös tekintettel a közérdeklődésle sztnot talíó gazdálkodó Ógységek
jogszabrályban előírt könywizsgálatiira vonatkozó egyedi kOveteJrnények8i és a
2005/909EK bizott§ági hatrirozat hatáyon kivül helyezéséről szóló, 2014, áprili§ 16-i
53712014/EU európai parlam9nti és tanácsi lendelet 5. ciktében foglaltak teljesülését,
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AZ At]dilbizottsáp aZ éves ],endcs KöZgyúlést megelózó lcgalább 21 (huszoneg},) nappal a
téladatköróbe tafiozó kér,dósekiel kapcsolatos ltlegálIapitásairól irásos jelenlést készit a
Közgvűlés rószéle.

A szímvitehől szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény
felhasználásáról a KöZgyúlés csak az Auditbizottság írlásbeli jelentésének birtokában
határoáat.
Az Auditbizottság a Társaság iTataiba, szímviteli nyilvántartásaib4 könyveibe betekinthet, a
vezetó tisztségviselőktől és a Trfusaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Tlírsa§ág
fizetési szlímláját, pénznfuát, értékpapír_ és áru,íllomlínyát, valamint szerződéseit
megvizsgáhatja és szakéfiővel megvizsgátaüatja.

15. Á],LANDó KöNY\,.\r'IzsGÁLó

15.1 A kön).r,viz§gáló feladata és felelőssége

A Társaság álandó könyvvizsgálójának feladata, hogy a Társaság könywizsgálatIának
elvégzését követően fllggetlen jelentésben foglaljon álli§t arról, hogy a gazdasági táísaság
beszímolója megfelel-e ajogszabályoknak és megbiáató, való§ képet ad-e a Társaság vagyoni,
pénzügyi és jöved9imi helyzetéről, múködésének gazdasági eredményeiről,

A könywizsgáló a feladatai ellátása érdekében betekiíth9l a Társaság íataiba, szlírnviteli
nyilvántafiásaiba, könyveibe, az lgazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság ta&jaitól és a
Társaság munl(avállaióilól fetvilágosítást kérhet, a Társa§ág fi,zeíési számláját, pélBtárát,
értékpapír- és riruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja.

Ha az álandó kOnyr,vizsgáló a Táísaság vagyoniának olyan vátozását észleli, amely
veszélyeáeti a Tárassággal szembeni követelések kielégítését, vagy olyan körülményt észlel,
amely az igazgatósági tagok vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségiikben kifejtett
tevékenységiikéfi való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles aá
lgazgatóságrLál kezdeményezni a Közgyúlés döntéshozatalához sztikséges intézkedé§ek
megtételét,

Az állandó köny\.r'izsgáló a Társaság részére nem nyújthat olyan szolgátatást, és nem alakíthat
ki olyan együttmúködést azlgazgatósággal, amely feladatának táTgyilagos és fflggetlen ellátását
veszélyeztetné,
Az álandó köny\,.vizsgáót a Közgyúlés beszámolót tárgyaló ülésére meg kell hívni, melyen
köteles részt venni, Távolmaladása az tilés megtanását nem akadályozza.

A lrelügye]ijbiZottság ülésén a kijn!,\,\,izsgáló 1anácskozási joggal lészt vehet, ilIctvc arra a
i'elüg},előbiZoltsá8i tegok rrreghivhatják. nrely, esetbcn az iilésen kötcIcs részt venii.

A könwYizsgáló általjavasolt ügyekct a l]eliigyelijbiZottság köteles napircndjóre tíizni.

15.2 A könFryiz§gáló m€gvála§ztá§a

A l'ársaság áIlandó kónywizsgálóiát a kijzg,vúlés r,álasztja logíéljebb 5 (öt) éves határozott
idótartamra,
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A könl,r,r,izsgálór,al a nlegblzási szerzijclóst aZ Igazgatóság kijti mcg a KijZgyúlés által elijíI1
í'eltéteIckkcl és díjaz.ls mellcl! x nreg\,álasztásátó1 szánrjtott 90 (kilencven) nirpcrn belül,

Ha az clőirt llatáricLón beliil a szer.ződós rnegkötóse nem töfténik me8. a KöZ§ü]éS kötcles íú
könyv\ izsgálót \á]aSztani,

A !álasztott köll!,\,vizs!!áló mcgbizatása nem lchcl lijvidebb. mint a köZgyűlés által tdrtént
meg\,álasztásától d kö\,etkezij hcszátnolót clíbgadó tilésig terjcdó idószak.
Az á!landó kön,v\,\,izsgáLó a könyvl,izsgálói nYih,ánta iisban szereplő cég rag} cgleni
köny,vvizsgáló lchet. Ha a kön},vvizsgálatot cée látja cI, ki keil jclölnje 

"rt " 
..r",r,élyt. iki 

"könyvviZSgá]ak)t személyében r,égzi,

Nel]1 ]ehet állandó kijn_Yvlizsgáló a fársaság rószvén},esc. igazgatósági tagja.
1'e]ügvelóbizottsági tagja és e személyek 1lo.zzátartozóla. Ncnr 1eiret állanáó ionyvvizsgáú a
Társaság nrrrnkal,álialója e jogr.iszonl,a fcnnállrlsa idején. és anttak nrcgszűnése Lltán hálom
evlq.

A-IáJsaság kön),v\.iZSgálaia 2019, s7cpten1ber ] 6, napjlüól 202;1. nlájrrs 3l, napjáig
INT]..ILAUDI'I OR Neuncr. Hen7l. llonti Tanácsadó Korlátolt |eleliissógii Társasag
szókhelr : 1074 Budapest. Vör,ösnaIlv u, ló 18. ,\, ép, l\z, tl}.
cégjcgyzékszárn: 0 1 _09-0632 t ]

kamaraj nyi]vánta ási szám: 00017l

személyében felelős könywizsgáló:
Freiszberger Zsuzsama
anyja neve: Böczkös RóZ§a Mária
lakóhely : 2440 SzáÁalombatta, Rózsa u, 7
kafiaí ai tagszé!ín,. 0 0'1 229

16. TÁRsAsÁG MEGSZúNÉSE

A Társaság megsziinik, ha
a) a Kijzgyűlós elhatározza jogutód nélkiili megszűnósél:
b) a Közgl,űIós elhatározza j ogutó d]ással tölléiií megszűnését:
c) a cégbíróság negsziintnek nvi1,",rinítja:
cl) a bíróság iilszárnolási eliárás során megs7tirlteli,

Ha a T.irsaságjogutód nélküI megsánik - a tartó§ fizetésképtelenség miatt indított felszímolási
eljrirás esetét kivéve - végelszimolásnak van helye.

17. vEG\Ts RENDELKEZÉSEK

17.1 Értesítések

Azokban az esetekben, amikor a Ptk, vagy a cégnyilvlínosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006, évi V, törvény vagy a tókepiacró1 §zóló 201l.évi C)C(, törvény
(,,Tpt.') vagy egyéb jogszabály a Tátsaságot kötelezi al1a, hogy köZlemén},t tegyeíközzé, a
Társaság e kötelezettségének a Tlfusa§ág honlapján (1vww,megakran.hu), a BÉT honlapján
(Wlvw,belhu) és amennyiben jog§zabáy kifejezetten így rendelkezik, a Magyar Nemzeti Bank
által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelelihu) tesz elege1.
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17.2 A részvényesek Társaság felé telt jognyi]atkozatai irkl(or énényesek. ha azokat
közokiratba vagy tel.jes bizonyító erejú magálokiratba foglaiják.

.Iclen Alapszabáll,ban nem szabá]yozotl kérdésekben a Prk. és a Tpt, reDdelkezései ilányadóak,

Mór" 2020. július 3.

A cégnyilvánosságró|, a bírósági cégeljárásról é§ a végel§zámolá§ról szóló 2006. évi V.
törvény 51. § (3) bekezdé§e szerint igazolom, ho§r az Alap§zabály jelen, esr'séges
szerkez€tbe foglalt szövege a Közg}.űlé§ 2020. jrúlius 3.D1. számi Közgyúlé§i
hetározatával úegállapított hatályo§ tartalomnak megfelel. Az Alapszabályt a 2020. július
3.n. §zámú Köz§,.űlé§i határozat szerint az 5. pont (A Tár§aság alaptőkéje é§ ré§zvényei)
5.2. a|pontját, a 2020. júliu§ 3./8. számú Közryúlési határozat §zerilt a 9. pont (Á
Közgyúlés) 9.S. alpontját, a 2020. július 3J14. §zámú Közgyúlési határozat szerint a 4.
pont (A Tár§a§á8 teYékenységi körei) 4.2. alpontját, á 2020. júliu§ 3./15, §zámú Köz§r'űlési
határozat szerint a 7. pont (Az alaptóke f€Iemelése és leszállítása) 7.2. alpontját, a 2020.
július 3./1ó. §zámú Köz§/űIé§i határozat §zerint a 8. pont (A ré§zyényekhez tapadó
ré§zvónyesi jogok é§ kötelezettségek) 8.1.2, alpontját, a 2020. július 3.117, száílú
Közgjrűlési határozat §zerint a 11. polt (v ezéngazgatő, vezérigazgató_helyette§(ek)) 1 1.1.,
l1.2. és l1.3. alponljait, a 2020. júüus 3./18. számú Közgyúlési hatáíozat §zerint a 12. pont
(ATár§a§ág kópviselete, cégjeslzé§e) 12.2. c), d) é§ e) atpontjeit, a 2020. jliüu§ 3./19. §zánú
Közryűlé§i határozat §z€rint a 13, pont (A Felú§elóbizottság) 13.2. alpontját v&lamint a
2020. július 3.120- sámú Közgyúlési határozat §zerint a 14. pont (Auditbizott§ág) 14.2.
*lpontját érintő törlé§ekkel é§ - félkövér, dőlt betiiszedéssel jelölt - módositásokkal
e§r'sége§ §zerkezetbe foglalíam é§ ellenje§,zem:

Mór. 2020..iú]ius 3,

iig}a,éd
l026 Budapesl. Pasaréti ílt 131,
Kanrarai Azonosító Szám: 360667 9'/

D& PAPÓCSI KATALIN
ús}ai!

tA,{§ápi Vakpga§z
1026 Budno;§l, }őüéLi úl l3l,

nob t i:06 20 9]69t2ó
É.ú&ü| ido@dr!.9ef ái,1,onql,,!l
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