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Tisztelt Részvényeseink! 

 
 
A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 
Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043104, nyilvántartó 
bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) 
Igazgatótanácsa Huber István részvényes kezdeményezésére a Társaság 
rendkívüli közgyűlését 2022. december 30. napján délelőtt 9:00 órai 
kezdettel, 3932 Erdőbénye, Mátyás király u. 49. – Magita Hotel 
konferenciaterme helyszínnel, személyes jelenléttel történő megtartási 
móddal hívta össze. 
 
A közgyűlés napirendje: 
 

1)  Az alaptőke felemelése az alaptőkén felüli vagyon terhére. 
2)  Az alaptőke leszállítása az eredménytartalékkal szemben.  

(Az alaptőke leszállítás oka: a saját tőke más elemének (az 
eredménytartaléknak) a növelése, végrehajtásának módja: a 
részvények névértékének csökkentése, mértéke: részvényenként 18 Ft 
csökkentés.) 

3)  Döntés osztalék, illetve osztalékelőleg megállapítása és kifizetése 
tárgyában. 

4)  Döntés a közgyűléssel kapcsolatos költségek viseléséről. 
5.) A javadalmazási politika módosítása. 
6.) Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított javadalmazási 

politikájáról. 
7.) Az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 

9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak módosítása), az egységes 
szerkezetű alapszabály elfogadása. 

 
A közgyűlési meghívó 2022. november 29. napján jelent meg a Budapesti 
Értéktőzsde (www.bet.hu) és a Társaság (www.nutex.hu) honlapján. Az 1.-4. 
napirendi pontok a közgyűlési meghívóban kerültek meghirdetésre, míg a 
többi napirendi pont a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok legalább egy 
százalékával rendelkező részvényesnek a napirend kiegészítésére vonatkozó 
javaslata alapján került napirendre tűzésre, melyről a Társaság 2022. 
december 7. napján hirdetményt tett közzé. 
 
Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, az Igazgatótanács a 
megismételt közgyűlést 2022. december 30. nap délelőtt 10:00 órai kezdettel, 
az eredeti napirenddel és az eredeti helyszínre hívta össze. A megismételt 
közgyűlés megtartásának módja: személyes jelenléttel. A megismételt 
közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes, a fentiekben rögzített feltételek mellett. 
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Jelen dokumentum a napirendi pontokhoz kapcsolódó rendelkezésre álló 
előterjesztések összefoglalóját, valamint határozati javaslatokat tartalmazza. 
Tekintettel arra, hogy mind a közgyűlés összehívására, mind a napirendi 
pontok felvételére (a 4. napirendi pont kivételével) részvényesi javaslatra 
került sor, a napirendi pontok jelentős részében a részvényesek jogosultak 
határozati javaslatot tenni. A közgyűlési dokumentum az egyes napirendi 
pontok közötti jobb eligazodást kívánja elősegíteni, illetve tájékoztatást ad a 
részvényesek számára a közgyűlésen tárgyalásra kerülő kérdésekről. A 
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirenden 
szereplő ügyeket tárgyalja ugyanezen előterjesztési összefoglalókkal és 
határozati javaslatokkal. 
 
 
A közgyűlés összehívásának időpontjában meglévő részvények és 
szavazati jogok számára vonatkozó összesítések 
 
 
A Társaság alaptőkéjének összetétele 2022. november 29. napján: 
 
 

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) 
Kibocsátott 
darabszám 

Össznévérték (Ft) 

„E” sorozat 
(törzsrészvény) 

12 148.110.766 1.777.329.192 

„F” sorozat 
(szavazatelsőbbségi 
részvény) 

12 35.000 420.000 

„G” sorozat 
(szavazatelsőbbségi 
részvény) 

12 2.665.000 31.980.000 

Alaptőke nagysága 12 150.810.766 1.809.729.192 
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A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok száma 2022. november 29. 
napján: 
 
 

Részvény-
sorozat 

Kibocsátott 
darabszám 

Szavazati 
jogra 

jogosító 
részvények 

Részvényen-
kénti  

szavazati jog 

Összes 
szavazati  

jog 

Saját 
részvények 

száma 

„E” sorozat 
(törzsrészvény) 

148.110.766 148.110.766 12 1.777.329.192 0 

„F” sorozat 
(szavazatelsőbb-
ségi részvény) 

35.000 35.000 120 4.200.000 0 

„G” sorozat 
(szavazatelsőbb-
ségi részvény) 

2.665.000 2.665.000 120 319.800.000 0 

Összesen 150.810.766 150.810.766 - 2.101.329.192 0 

 
 
 

1. napirendi pont: 
 
Az alaptőke felemelése az alaptőkén felüli vagyon terhére. 
 
 
E napirendi pont vonatkozásában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni. 
 
A napirendi pont kezdeményezőjének a Társasághoz eljuttatott indoklása az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
„A NUTEX Nyrt. 2022. szeptember 30-án közzétette a féléves jelentését, 
melyben a társaság saját tőkéjének értéke kb. 5,2 milliárd Ft volt. Mivel a 
társaság kb. 150 millió darab kibocsátott részvénnyel rendelkezik, ez alapján 
az egy részvényre jutó saját tőke értéke kb. 34,6 Ft.  
 
Ehhez képest a részvények árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén a fenti 
értéktől jó ideje lényegesen elmarad, az utóbbi napokban egy törzsrészvény 
tőzsdei árfolyama kb. 9-10 Ft körül mozgott. Tehát az egy részvényre jutó 
nettó vagyonhoz képest a jelenlegi tőzsdei árfolyamok kevesebb, mint 
egyharmad értéket képviselnek.  
 
De még ha nem is a cég teljes vagyonát, hanem csak annak likvid részét, a 
nettó forgótőkét nézzük, az is a féléves jelentés szerint közel 4,4 milliárd Ft, 
ami alapján számolva az egy részvényre eső likvid nettó vagyon értéke kb. 
29,3 Ft lenne. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett tőzsdei árfolyam az utóbbi 
időszakban ehhez képest is csak körülbelül egyharmados szinten tartózkodik. 
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Ezek miatt javaslom, hogy amint az jogilag lehetséges, a NUTEX Nyrt. 
közgyűlése döntsön részvényenként 25 Ft, összesen 3.770.269.150 Ft 
osztalék, vagy osztalékelőleg kifizetéséről. Ez a részvényeseknek 
részvényenként 25 Ft bevételt jelentene és még így is maradna a cégben 
közel 1,5 milliárd Ft saját tőke, vagyis részvényeként kb. 10 Ft-nyi érték.  
 
Annak érdekében, hogy a fenti mértékű osztalék jogilag kifizethető legyen, el 
kell érni, hogy a NUTEX Nyrt. rendelkezzen ehhez elegendő 
eredménytartalékkal, mivel osztalék az eredménytartalékból fizethető, de 
például jegyzett tőkéből, vagy tőketartalékból nem. Ilyen eredménytartalékkal 
a társaság jelenleg nem rendelkezik, mert a féléves beszámoló szerint az 
eredménytartalék összege csak kb. 1,2 milliárd Ft. Ezért javaslom, hogy a 
közgyűlés először döntsön az alaptőkének a tőketartalék terhére történő 
felemeléséről, majd a felemelt alaptőkének az eredménytartalékkal szembeni 
leszállításáról. Ezzel a kellő mértékben megnövelésre kerülhet az 
eredménytartalék, ami az osztalékfizetés feltétele.  
 
Tehát először az alaptőke felemelésre kerülne a tőketartalék ellenében a 
részvények névérétékének 24 Ft-ra történő növelésével, majd az alaptőke 
leszállításra kerülne az eredménytartalék terhére a részvények névértékének 
6 Ft-ra történő csökkentésével. Ezzel részvényenként további 18 Ft 
osztalékfizetésre használható eredménytartalék keletkezne, ami összesen 
2.714.593.788 Ft. A már meglévő eredménytartalékkal együtt a NUTEX Nyrt. 
eredménytartaléka így elérné a kb. 3,9 milliárd Ft-ot. Sem a tőkeemelés, sem 
a tőkeleszállítás kapcsán nem kerülne sor új részvény kibocsátására, sem 
részvények bevonására, a részvények darabszáma nem változna. 
 
A fenti tőkeműveletekkel a jelenlegi 12 Ft-os részvényenkénti névérték 6 Ft-ra 
csökkenne. Ugyanakkor ezáltal megnövelésre kerülne a társaság 
eredménytartaléka, aminek a terhére kifizethető lenne a fenti osztalék.” 
 
 

 
 

2. napirendi pont: 
 
Az alaptőke leszállítása az eredménytartalékkal szemben.  
(Az alaptőke leszállítás oka: a saját tőke más elemének 
(az eredménytartaléknak) a növelése, végrehajtásának 
módja: a részvények névértékének csökkentése, mértéke: 
részvényenként 18 Ft csökkentés.) 
 
 
A napirendi pont vonatkozásában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni. 
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A napirendi pont kezdeményezőjének a Társasághoz eljuttatott indoklása az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
„A NUTEX Nyrt. 2022. szeptember 30-án közzétette a féléves jelentését, 
melyben a társaság saját tőkéjének értéke kb. 5,2 milliárd Ft volt. Mivel a 
társaság kb. 150 millió darab kibocsátott részvénnyel rendelkezik, ez alapján 
az egy részvényre jutó saját tőke értéke kb. 34,6 Ft.  
 
Ehhez képest a részvények árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén a fenti 
értéktől jó ideje lényegesen elmarad, az utóbbi napokban egy törzsrészvény 
tőzsdei árfolyama kb. 9-10 Ft körül mozgott. Tehát az egy részvényre jutó 
nettó vagyonhoz képest a jelenlegi tőzsdei árfolyamok kevesebb, mint 
egyharmad értéket képviselnek.  
 
De még ha nem is a cég teljes vagyonát, hanem csak annak likvid részét, a 
nettó forgótőkét nézzük, az is a féléves jelentés szerint közel 4,4 milliárd Ft, 
ami alapján számolva az egy részvényre eső likvid nettó vagyon értéke kb. 
29,3 Ft lenne. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett tőzsdei árfolyam az utóbbi 
időszakban ehhez képest is csak körülbelül egyharmados szinten tartózkodik. 
 
Ezek miatt javaslom, hogy amint az jogilag lehetséges, a NUTEX Nyrt. 
közgyűlése döntsön részvényenként 25 Ft, összesen 3.770.269.150 Ft 
osztalék, vagy osztalékelőleg kifizetéséről. Ez a részvényeseknek 
részvényenként 25 Ft bevételt jelentene és még így is maradna a cégben 
közel 1,5 milliárd Ft saját tőke, vagyis részvényeként kb. 10 Ft-nyi érték.  
 
Annak érdekében, hogy a fenti mértékű osztalék jogilag kifizethető legyen, el 
kell érni, hogy a NUTEX Nyrt. rendelkezzen ehhez elegendő 
eredménytartalékkal, mivel osztalék az eredménytartalékból fizethető, de 
például jegyzett tőkéből, vagy tőketartalékból nem. Ilyen eredménytartalékkal 
a társaság jelenleg nem rendelkezik, mert a féléves beszámoló szerint az 
eredménytartalék összege csak kb. 1,2 milliárd Ft. Ezért javaslom, hogy a 
közgyűlés először döntsön az alaptőkének a tőketartalék terhére történő 
felemeléséről, majd a felemelt alaptőkének az eredménytartalékkal szembeni 
leszállításáról. Ezzel a kellő mértékben megnövelésre kerülhet az 
eredménytartalék, ami az osztalékfizetés feltétele.  
 
Tehát először az alaptőke felemelésre kerülne a tőketartalék ellenében a 
részvények névérétékének 24 Ft-ra történő növelésével, majd az alaptőke 
leszállításra kerülne az eredménytartalék terhére a részvények névértékének 
6 Ft-ra történő csökkentésével. Ezzel részvényenként további 18 Ft 
osztalékfizetésre használható eredménytartalék keletkezne, ami összesen 
2.714.593.788 Ft. A már meglévő eredménytartalékkal együtt a NUTEX Nyrt. 
eredménytartaléka így elérné a kb. 3,9 milliárd Ft-ot. Sem a tőkeemelés, sem 
a tőkeleszállítás kapcsán nem kerülne sor új részvény kibocsátására, sem 
részvények bevonására, a részvények darabszáma nem változna. 
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A fenti tőkeműveletekkel a jelenlegi 12 Ft-os részvényenkénti névérték 6 Ft-ra 
csökkenne. Ugyanakkor ezáltal megnövelésre kerülne a társaság 
eredménytartaléka, aminek a terhére kifizethető lenne a fenti osztalék.” 
 
 

 
 

3. napirendi pont: 
 
Döntés osztalék, illetve osztalékelőleg megállapítása és 
kifizetése tárgyában. 
 
 
A napirendi pont vonatkozásában a részvényesek jogosultak javaslatot tenni. 
 
A napirendi pont kezdeményezőjének a Társasághoz eljuttatott indoklása az 
alábbiakat tartalmazza: 
 
„A NUTEX Nyrt. 2022. szeptember 30-án közzétette a féléves jelentését, 
melyben a társaság saját tőkéjének értéke kb. 5,2 milliárd Ft volt. Mivel a 
társaság kb. 150 millió darab kibocsátott részvénnyel rendelkezik, ez alapján 
az egy részvényre jutó saját tőke értéke kb. 34,6 Ft.  
 
Ehhez képest a részvények árfolyama a Budapesti Értéktőzsdén a fenti 
értéktől jó ideje lényegesen elmarad, az utóbbi napokban egy törzsrészvény 
tőzsdei árfolyama kb. 9-10 Ft körül mozgott. Tehát az egy részvényre jutó 
nettó vagyonhoz képest a jelenlegi tőzsdei árfolyamok kevesebb, mint 
egyharmad értéket képviselnek.  
 
De még ha nem is a cég teljes vagyonát, hanem csak annak likvid részét, a 
nettó forgótőkét nézzük, az is a féléves jelentés szerint közel 4,4 milliárd Ft, 
ami alapján számolva az egy részvényre eső likvid nettó vagyon értéke kb. 
29,3 Ft lenne. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett tőzsdei árfolyam az utóbbi 
időszakban ehhez képest is csak körülbelül egyharmados szinten tartózkodik. 
 
Ezek miatt javaslom, hogy amint az jogilag lehetséges, a NUTEX Nyrt. 
közgyűlése döntsön részvényenként 25 Ft, összesen 3.770.269.150 Ft 
osztalék, vagy osztalékelőleg kifizetéséről. Ez a részvényeseknek 
részvényenként 25 Ft bevételt jelentene és még így is maradna a cégben 
közel 1,5 milliárd Ft saját tőke, vagyis részvényeként kb. 10 Ft-nyi érték.  
 
Annak érdekében, hogy a fenti mértékű osztalék jogilag kifizethető legyen, el 
kell érni, hogy a NUTEX Nyrt. rendelkezzen ehhez elegendő 
eredménytartalékkal, mivel osztalék az eredménytartalékból fizethető, de 
például jegyzett tőkéből, vagy tőketartalékból nem. Ilyen eredménytartalékkal 
a társaság jelenleg nem rendelkezik, mert a féléves beszámoló szerint az 
eredménytartalék összege csak kb. 1,2 milliárd Ft. Ezért javaslom, hogy a 
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közgyűlés először döntsön az alaptőkének a tőketartalék terhére történő 
felemeléséről, majd a felemelt alaptőkének az eredménytartalékkal szembeni 
leszállításáról. Ezzel a kellő mértékben megnövelésre kerülhet az 
eredménytartalék, ami az osztalékfizetés feltétele.  
 
Tehát először az alaptőke felemelésre kerülne a tőketartalék ellenében a 
részvények névérétékének 24 Ft-ra történő növelésével, majd az alaptőke 
leszállításra kerülne az eredménytartalék terhére a részvények névértékének 
6 Ft-ra történő csökkentésével. Ezzel részvényenként további 18 Ft 
osztalékfizetésre használható eredménytartalék keletkezne, ami összesen 
2.714.593.788 Ft. A már meglévő eredménytartalékkal együtt a NUTEX Nyrt. 
eredménytartaléka így elérné a kb. 3,9 milliárd Ft-ot. Sem a tőkeemelés, sem 
a tőkeleszállítás kapcsán nem kerülne sor új részvény kibocsátására, sem 
részvények bevonására, a részvények darabszáma nem változna. 
 
A fenti tőkeműveletekkel a jelenlegi 12 Ft-os részvényenkénti névérték 6 Ft-ra 
csökkenne. Ugyanakkor ezáltal megnövelésre kerülne a társaság 
eredménytartaléka, aminek a terhére kifizethető lenne a fenti osztalék.” 
 
 

 
 
4. napirendi pont: 
 
Döntés a közgyűléssel kapcsolatos költségek viseléséről. 
 
 
A rendkívül közgyűlés összehívását kezdeményező részvényes a közgyűlés 
összehívása iránti kezdeményezésében az 1) - 3) napirendi pontokra tett 
javaslatot. 
 
A Ptk. 3:103. § (2) bekezdése szerint „a gazdasági társaság legfőbb szerve a 
kisebbség kérelmére összehívott ülésen vagy az ülés tartása nélküli 
döntéshozatal során dönt arról, hogy a költségeket az indítványozók vagy a 
társaság viseli-e.” Erre tekintettel, a jogszabályi megfelelés érdekében a 
Társaság a rendkívüli közgyűlés napirendjére tűzte a 4. napirendi pontot is. 
 
 

 
Határozati javaslat: 
 
A Közgyűlés úgy dönt, hogy a rendkívüli közgyűlés összehívásával 
kapcsolatos költségeket [a Társaság / az indítványozó] viseli. 
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5. napirendi pont: 
 
A javadalmazási politika módosítása. 
 
 
E napirendi pont a Ptk. 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok 
legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek a napirend 
kiegészítésére vonatkozó javaslata alapján került napirendre tűzésre, melyről 
a Társaság 2022. december 7. napján hirdetményt tett közzé. 
 
Bár a napirendi pont tárgyalására a fentieknek megfelelően részvényesi 
kezdeményezésre kerül sor, a kezdeményezői szándék arra irányult, hogy 
amennyiben a Társaság részéről osztalék, vagy osztalékelőleg kifizetésére 
kerül sor, úgy a Társaság vezetőit megillető javadalmazás önmagában emiatt 
ne csökkenjen érdemben.  
 
Ennek oka, hogy az osztalékról, illetve osztalékelőlegről szóló döntés a 
részvényesek döntése, mely kihatással jár a Társaság saját tőkéjére, illetve 
részvényeinek árfolyamára is, és ezeken keresztül érdemben befolyásolhatja 
a vezetők javadalmazását.  
 
Ennek megfelelően indokolt a Javadalmazási Politika olyan módosítása, mely 
a vezetők javadalmazása vonatkozásában semlegesíti az osztalék, vagy 
osztalékelőleg hatásait, és ezáltal elősegíti vezetők érdekeltségének a 
részvényesek érdekeihez történő igazítását. 
 
A jelenlegi Javadalmazási Politika tartalmaz rendelkezéseket részvényopció 
alapú díjazásról, melynek során az arra jogosult vezetők vételi opciót 
szerezhetnek arra, hogy egy adott részvényenkénti árfolyamon (lehívási ár) a 
Társaság által kibocsátott részvényeket vehessenek. A vételi opció 
megszerzésére legkorábban két év elteltével van lehetőség, amennyiben a 
Javadalmazási Politikában szereplő feltételek teljesülnek.  
 
Amennyiben azonban a vételi opció megszerzését megelőzően a Társaság 
osztalékot, vagy osztalékelőleget fizet, úgy a Társaság saját tőkéje ezek 
összegének megfelelő mértékben csökken, és ez kihathat a részvények 
árfolyamára, ezen keresztül pedig a részvényopciók értékére is, függetlenül 
attól, hogy a juttatásban részesülő vezetők a Javadalmazási Politika feltételeit 
teljesítették és az osztalék kifizetésére a részvényesek saját hatáskörben 
meghozott döntése nyomán kerül sor.  
 
Mindezek alapján indokolt a Javadalmazási Politika olyan tartalmú 
módosítása, hogy a részvényopció alapú javadalmazás esetén a vételi opció 
lehívási ára korrigálásra (csökkentésre) kerül az adott időszakban kifizetett 
osztalék, illetve osztalékelőleg egy részvényre eső értékével, azzal, hogy a 
korrekció mértéke nem haladhatja meg a korrekció előtti ár összegét.  
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Hasonlóan indokolt, hogy a részvényopció alapú javadalmazás esetén a vételi 
opció mértékének meghatározásakor figyelembe vett tőzsdei árfolyam-
emelkedés számításakor is korrigálásra (növelésre) kerüljenek az időszak végi 
árfolyamértékek az adott időszakban kifizetett osztalék, illetve osztalékelőleg 
egy részvényre eső értékével. 
 
A fentiekre tekintettel a Társaság javasolja, hogy a Javadalmazási Politika 4. 
fejezetének „Egyéb rendelkezések” alfejezete egészüljön ki az alábbi 
szövegrésszel: 
 
„A részvényopció alapú díjazás (javadalmazás) esetén a vételi opció lehívási 
ára korrigálásra (csökkentésre) kerül az adott időszakban (ciklusban) 
kifizetett osztalék, illetve osztalékelőleg egy részvényre eső értékével, azzal, 
hogy az e rendelkezés szerinti korrekció mértéke nem haladhatja meg a 
korrekció előtti lehívási ár összegét.  
 
A részvényopció alapú díjazás (javadalmazás) esetén a vételi opció 
mértékének meghatározásakor figyelembe vett tőzsdei árfolyam-emelkedés 
számításakor korrigálásra (növelésre) kerülnek az időszak végi 
árfolyamértékek az adott időszakban (ciklusban) kifizetett osztalék, illetve 
osztalékelőleg egy részvényre eső értékével.” 
 
 

 
Határozati javaslat: 
 
A Közgyűlés a Javadalmazási Politika módosítását elfogadja. 
 

 
 
6. napirendi pont: 
 
Véleménynyilvánító szavazás a Társaság módosított 
javadalmazási politikájáról. 
 
 
E napirendi pont a Ptk. 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok 
legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek a napirend 
kiegészítésére vonatkozó javaslata alapján került napirendre tűzésre, melyről 
a Társaság 2022. december 7. napján hirdetményt tett közzé. 
 
A Ptk. 3:268. § (2) bekezdése szerint: „Nyilvánosan működő részvénytársaság 
esetén a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a javadalmazási 
politikáról való véleménynyilvánító szavazás. A javadalmazási politikát annak 
jelentős változása esetén, de legalább négyévente a közgyűlés napirendjére 
kell tűzni.” 
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A fentiek alapján a jogszabályi megfelelés érdekében a közgyűlésnek formális 
döntést szükséges hoznia – véleménynyilvánító szavazás formájában – a 
módosított javadalmazási politikáról. 
 
 

 
Határozati javaslat: 
 
A Közgyűlés a Társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti módosított 
Javadalmazási Politikáját elfogadja. 
 

 
 
7. napirendi pont: 
 
Az alapszabály módosítása (az alapszabály 1., 2., 3., 4., 5., 
6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. pontjainak 
módosítása), az egységes szerkezetű alapszabály 
elfogadása. 
 
 
E napirendi pont a Ptk. 3:259. § (2) bekezdésének megfelelően a szavazatok 
legalább egy százalékával rendelkező részvényesnek a napirend 
kiegészítésére vonatkozó javaslata alapján került napirendre tűzésre, melyről 
a Társaság 2022. december 7. napján hirdetményt tett közzé. 
 
Bár a napirendi pont vonatkozásában a részvényesek jogosultak javaslatot 
tenni, de a Társaság rendelkezik olyan alapszabály-módosítási javaslattal, 
melyet a soron következő közgyűlés napirendjére kívánt tűzni, így most 
megragadva az alkalmat ezt e közgyűlésre is előterjeszti. 
 
Az Igazgatótanács javasolja, hogy az Alapszabály alábbi részei a következők 
szerint módosuljanak:  
 
Az alapszabály 4.2. pontjának utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

„A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott 
időre szólhat és a képviseleti jogosultságot hitelt érdemlően kell 
igazolja. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a felfüggesztett 
közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten 
összehívott megismételt közgyűlésre. A képviseleti meghatalmazás 
megfelelősége tárgyában az igazgatótanács a Társaság dönt.”   

 
(A javasolt módosítás indoka szövegpontosítás, illetve a jogszabályi 
megfelelés biztosítása.) 
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Az alapszabály 4.3. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: 
 

„A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott 
időre szólhat.” 

 
(A javasolt módosítás indoka a 4.2. pont utolsó bekezdésének első 
mondatával történő összhang megteremtése.) 
 
 

 
Határozati javaslat: 
 
A Közgyűlés a Társaság alapszabályát a javaslatnak megfelelően 
módosítja. 
 


