Felhívás
a 2020. november 23-i megismételt közgyűléssel kapcsolatban

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1163 Budapest, Cziráki
u. 26-32. II. emelet 144., cégjegyzékszám: 01-10-043313, a továbbiakban „Társaság”) Igazgatósága a 2020.
november 9-i rendkívüli közgyűlés határozatképtelensége miatt szükségessé vált megismételt közgyűlést a 2020.
október 7-én közzétett közgyűlési meghívóval ez esetre 2020. november 23. napján 10 órára, az EMG Irodaház
II. emeleti nagy tárgyalójába (1163 Budapest, Cziráki utca 26-32.) hívta össze.
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.
rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése alapján rendezvény, gyűlés szervezése illetve tartása, a helyszínükön
tartózkodás tilos. A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó
eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése
szerint a közgyűlés közzétett napirendjén szereplő ügyekben az ügyvezetés (a Társaság vonatkozásában az
Igazgatóság) jogosult dönteni.
A fentiek alapján a Társaság tájékoztatja tisztelt Részvényeseit, hogy a 2020. november 23. napján 10
órára összehívott megismételt rendkívüli közgyűlés megtartására nem kerül sor, a közgyűlés közzétett
napirendjén szereplő ügyekben a Társaság Igazgatósága dönt, majd a Társaság az Igazgatóság közgyűlési
hatáskörben meghozott határozatait - a közgyűlési határozatok közzétételére vonatkozó szabályok szerint közzéteszi.
Az 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet szabályai alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napos
jogvesztő határidőn belül a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek kérhetik a közgyűlés
összehívását az Igazgatóság által a fentiek szerint meghozott közgyűlési határozatok utólagos jóváhagyása
céljából. A közgyűlés összehívásának joga azokat a részvényeseket illeti meg, akik a 2020. október 7-én
közzétett meghívóval összehívott közgyűléssel összefüggésben lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés alapján a
Társaság részvénykönyvében szerepelnek. Ha a veszélyhelyzet megszűnése és a következő naptári év április 1.
napja közötti időtartam kevesebb, mint 180 nap, a közgyűlés összehívásának fentiek szerinti kezdeményezésére
nincs lehetőség, azonban a soron következő közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet ideje alatt
meghozott közgyűlési határozatok jóváhagyása napirendre tűzhető.
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