
CHAMELEoN §MART HoME zÁnrxönűnn uúrönó nnszvnNrrÁns,q.sÁc
ALApsZAnÁr,yl ncysncns SZERIGzETBEN

A Chameleon §mart llome Zártkörűen Működő Részvénytársaság (,,Társaság") részvényesei
(,,Részvényesek"), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (*Ptk') rendelkezéseinek
megfelelően a következők szerint állapitjákmeg a Tarsaság alapszabályát (,,Alapszabály").

PREAMBULUM

A Társaság, az MFB Növekedési Tőkealap és a Társaság további részvényesei között 2021. október 13.
napján Befektetési és Szindikátusi Szerződés jött létre, melyet a Társaság és a Részvényesek az MFB
Növekedési Tőkealap további részesedésszerzése és a Társaság közös működtetése céljábó| 202L
november 19. napján módosítottak és módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltak (a továbbiakban a
Befektetési és Szindikátusi Szerződés és annak valamennyi módosítasa együttesen: ,,Befektetési és
Szindikátusi Szerződés"), A Társaság részvényesei a Befektetési és Szindikáfusi Szerződésben előírt
rendelkezéseket többek között a jelen Alapszabályban előírtak szerint és általuk elvállalt
kötelezettségvállalásaikkal kívánják teljesíteni. A jelen Alapszabályban használt nagybetűs kifejezések
a Befektetési és Szindikátusi Szerződésben használ:t jelentéssel bírnak. A Részvényesek a
jogviszonyukra kötelezőnek ismerik el a Befektetési és Szindikátusi Szerződést.

l1. A TARSASAG cnGNEvE, SZEKIIELYE,IDoTARTAMA '

1.1 A Társaság cégneve: Chameleon Smart Home Zártkörűen Működő Részvény,tarsaság

A Társaság rövidített cégneve: Chameleon Smart Home Zrt.

L2 A Társaság székhelye: 1l55 Budapest, Óda utcaZ2.

1.3 A Társaság fióktelepe: 2l20 Dunakeszi, Repülőtéri út 1.

1.4 A Társaság határozatlan időtartamra jött létre, zártkörően működő részvénytársaság formájában.

2. A TÁRsA§Ác nnszvnrvyosrr ns az Ár,rar,ux Árvrcnnrr vÁLLALT
nBszvÉxyrx

2.1 Szarvas Péter (,,Alapító 1")

Lakóhelye: 1147 Budapest, Telepes utca 38., fszt.2.

ÁWett részvények száma:

10.306.504db l,- Ft névértékű, névre szóló dematerializ ált,,A" sorozatú törzsrészvény;

l db 1,- Ft névértékű , névre szóló demateializált_,,D" sorozatú elgőbbségi résn,ény, amely a 4.5
(iii) pontban foglalt elsőbbségi jogokat biztosítja; l

2.2 Biró Róbert (,,Alapító 2")

Lakóhelye: l l4ó,Budapest, Thököly út 1l7.,2. em 19.

Átvett részvények száma;

964.8§8 db 1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializálttörzsrészvény;

1 db 1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált,,D" sorozatú elsőbbségi részvény, amely a 4.5
(iii) pontban foglalt elsőbbségi jogokat biztosítja;

Alap ító I -2 a tov ábbiakban e gyütte sen :,,A lapítók".
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2.3 §tartup\ilorld l{ungary Z,rt; (,,Kisrészvényes'')

Székhelye: 2017 Pócsmegyer, K<issuth I-aj os atca27.

Átvett részvénYek száma: 456.1IS db l,- Ft névértékű, névre szóló dematerializ ált,,A,, sorozatú
törzsrészvény.

2.4 Beke Zoltán [stván (,,Tulajdonos l'')
Lakóhelye: 2040 Budaörs, Zombori ultca 73.

Atvett részvények száma: 342.086 ab tr- Ft névértékű, névre szóló dernaterializ ált ,,A- sorozatűtörzsrészvény.' 
,

2.5 Treuer András (,,Tulajdonos 2'')

Lakóhelye: 2086 Tinnve, Honfoklalós uíca V=

Átugtt.észvények száma; 78g.$a db l,- Ft névértékű, névre szóló dematerializ ülL,,A,, sorozatú
törzsrészvény,.

2.6 CsiaLá§zló(,,Tula3donos.3'')

Lakóhelye : 20C0 Szentendre. Faprik abírő utea 17 l a.

Átvett részvények száma: 7i.Z§§db l,- Ft névértékű, névre s2óló demat erializál;t,,A,, sorozatú
törzsrészvény.

,:2.7 VG3 Consulting Korlátolt,Fele|ősségű Társaság (,,Tulajdonos 4")

Székhelye: 201 7 Fócsm egyer,Kossuth,Laj oi utca 27 
"

képviseietre jogosult neve: dr. Gái góczy Gerge iy ügyvezető önállóan

Áwett részvények szárna: 622.Z7_3_db 1,- F-t névémékű, névre szóló dematerializ ált ,,Au sorozatú
törzsrészvény.

2.8 §zűts Katalin (,,Tulajdonos 5")

Lakóhelye: 2463 Tordas, Csillagfi,irt lakókert 6. ]

Átv.tt részvények szátma: 47,7t7 db 1,- Ft névértékű, névre szóló demat eria|izált,,A'' §orozatútörzsrészvény,:,::

Lakóhelye:2092Budakeszi,.ErkélFerenctutea64.

ANett részvény.ek qzáma:. 47"7IZdb l,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált ,,Au sorozatú
törzsrészvény,

Lakóhelye:' 1224 Budapest, Bartók Béla út l37, -

Átvett.észuények száma: 117.883 db l,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált,,A- sorozatú
törzsrészvény,

2,11 lVláriássy Áaem Cvti"gv (,,Tulajdonos 8'') :

Lakóhelye: 7122Budapest, Maros u. 6/8.,:
Atvett részvények száma: 47.7t7 db l,- Ft névértékű, névre szóló dematerializilt,/,', sorozatú
törzsrészvény,

2.12 Dr. Józsa Balázs Gábor (,,Tulajdonos 9'')
.

Lakóhelye: la2l Badapést, Bl|f,akesz§ út 5§D,8. épiilgLfumalet 4. !i!é
a ,:

Atvott iészv,ények száma: l12"2U db 1,- F't névértékű, névre szóló dematerializ aiit ,A- sorozatu
törzsrészvény,
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2.13 Domonkos Anett (,,Tulajdonos 10")

Lakóhelye: 9700 Szombathely, Szent lstván király utca 45.

Átuett részvények száma,. 56.137 db l,- Ft névértékű, névre szóló demateializált,,A" sorozatú
törzsrészvény. 

:

2.I4 Dr. Bondár Attila (,,Tulajdonos 11")

Lakóhelye: l l41 Budapest, Öv utca9llC.
Átvett részvények száma: 70.172 db 1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált,,A" sorozatú
törzsrészvény,

2.15 Dr. Rácz Imre Gábor (,,Tulajdonos 12")

Lakóhelye: 6000 Kecskemét, Szilágyi Erzsébet utca 101.

Átvett részvények szátma: 75,785 db 1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált,,A," sorozatú
törzsrészvény.

2.16 B-VENT[JRE Kockázati Tőkealap (,,Tulajdonos 13'')

MNB nyilvántartási száma : 6122-1 45

Képviseletre jogosult neve: B-FUND Ingatlan és Befektetési Alapkezető Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Székhelye: 1l l8 Budapest, Ménesi út 22,

ÁWett részvények száma:

943.543 db 1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializ ált ,,A- sorozatu törzsrészvény.

1 db 1,- Ft név- és kibocsátási értékű, névre szóló dematerializ ált ,,E" sorozatú elsőbbségi
részvény, amely a 4.5 (iv) pontban foglalt elsőbbségi jogokat biztosítja;

2.I7 Boér László (,,Tulajdonos 14")

Lakóhelye: 2040 Budaörs, Fodros utca 43lB

Áwett részvények száma:47.7t7 db l,- Ft névértékű, névre szóló dematerializá|t,,A" sorozatú
törzsrészvény.

2.I8 Bozsó József (,,Tulajdonos 15")

Lakóhelye: 2096 Üröm, Tücsök utca4.

ÁWett részvények szátma; 47.717 db l,- Ft névértékű, névre szóIó demat erializált,A" sorozatú
törzsrészvény.

2,19 Soós István András (,,Tulajdonos 16")

Lakóhelye: 8900 Zalaegerszeg, Pőz\laűt 43.

Átvett részvények száma: 47,717 db l,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált,,A" sorozatú
törzsrészvény. *

2.20 Forray Júlia Nikolett (,,Tulajdonos l7")
Lakóhelye: l039 Budapest, Pünkösdflirdő utca 38-40.

Átvett részvények száma: 75.785 db 1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált,,A' sorozatú
törzsrészvény.

Tulajdonos 1 -Tulajdonos 1 7 a továbbiakban együttesen:,,Tulajdonosok"
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2.21 MFB Növekedési Tőkealap (,,Befektető'o)

Székhe|ye: 1027 Budapest, Kapás utca6-12.

Képv i se I etre j o gos r l lt neve : H i ve ntu re s Kocká zati T őkealap -kezelő Ztt.

Székhelye: l027 Budapest, Kapás utca6-12.

Atvett részvények száma:

4:704.558 db l,. Ft névértékű, névre szóló dematerializált ,,A- sorozatú törzsrészvény;

l db l.- Ft névértékű. névre szóló dematerializált,,C" sorozatú több elsőbbségijogot magában
foglaló elsöbbségi részvény, annely a 4.5 (ii) pontban foglalt. elsőbbségi jogokat biztosítja.

Az Alapitők, a Kisrészvényes, a Tulajdonosok, a Befektetó a továbbiakban együttesen:
"Részvényesek':.

3. A TÁR§A§Ác rrvnKu\rYSEGI KÖREO
3.1 A Társaság főtevékenys ége: 2672'08 Elektronikai áramköri kárga gyártás

3.2 A Társaság egyéb tevékenységek:

18l3 '08 Nyomdai előkészítő tevékenység

1820'08 Egyébsokszorosíás

2611 '08 Elektronikai alkatrész gyártása

2620'08 Számítógép,periferiásegység gyártása

2640'08 Elektronikusfogyasáásicikkgyártása

465l'08 Számítógép,periféria,szoftvernagykereskedelme

5320 '08 Egyéb postai, futarpostai tevékenység

5829'08 Egyéb szoftverkiadás

5912'08 Film-,videogyrártás,televíziósműsorfelvételutómunkálatai

5920'08 Hangfelvételkészítése,kiadása

620l '08 Számítógépes programozás

6202'08 Információ-technológiai szaktanácsadás

6209'08 Egyéb információ-technológiaiszolgáltaás

6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7022'08 Üzlewiteli,egyébvezetésitanácsadás

7II2'08 Mérnökitevékenység,műszakitanácsadás

7120'08 Műszaki vizsgálat,elemzés

72l l '08 tsiotechnológiai kutatás, fejlesztés

7219'08 Egyébtermészettudományi,műszakikutatás,fejlesáés

7220'08 Társadalomtudományi,humálkutatás,fejlesztés

7320'08 Piac-, közvélemény-kutatás

7420'08 Fényképészet

7733'08 Irodagépkölcsönzése(beleértve:számítógép)

8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

K\.-:
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4.

4,I

4,2

4.4

A TÁRsAsÁc lr,aprőrÉrn És nnszvÉNynr
A Társaság alaptőkéje 20.000.000,- Ft.

A Társaság alaptőkéjgteljes mértékben rendelkezésre bocsátásra keriilt a Tdrsasdg részére.

A Részvényesek kötelezettséget vállalnak a 2. pontban meghatározott darabszámú részvény
átvételére és a részvények kibocsátási értekének a megfizetésére. A részvények kibocsátási értéke
a Társaság alapításakor megegyezett a részvények névértékével.

A Társaság alaptőkéj e az alábbi részvényekből áll:

(i) D.gg9.gg6db l,- Ft névértékű, névre szóló demat erializált,,A" sorozatti törzsrészvény.
amelyhez aKözgyűlésben 1 db szavazaíi jog kapcsolódik és amely a jelen Alapszabáiy
rendelkezései szerint j o go sít o sztalékra, i l letv e l i kv idác ió s hány adr a;

(ii) l db 1,- Ft névértékű, névre szóló dematerializált ,,C" sorozatú elsőbbségi részvény,
amelyhez aKözgyűlésben 1 db szavazati jog kapcsolódik, és amely az alábbi elsőbbségi
jogokat biaosítja (a továbbiakban:,,C-Elsőbbségi Részvény"):

( 1 ) Közgyűléshez kapcsolódó elsőbbségi jogok

o A C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosát a 7,3 pont szerint gyakorolható, a
Közgyűlés összehívására vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg;

o A 7 ,7 pont szerint a Közgyűlés kizárólagos hatásköréb e tartoző, a 7.6 pontban
felsorolt tárgykörökbe tartozó kérdésekben a Közgyilés kizárőlaga C-Elsőbbségi
Ré szvény tulaj donosának ré szvéte l e m el lett tár gy alhat e lőterj e sáé st.

(2) Tulajdonosi Bizottsághoz kapcsolódó elsőbbségi jogok

o d 7lA,1 pont szerint a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa Tulajdonosi
Bizottságba a tagok egyharmadának, azaz háromft5s Tulajdonosi Bizottság esetén
egy fió bizottsági tag kijelölésére jogosult, azzal, hogy az általa kijelölt tagot a
Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe tartoző, a 7 lA/ pontban felsorolt kérdésekben
vétójog illeti meg.

(3) Könywizsgálő kinevezésére vonatkozó elsőbbségi jog

o A C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa a l0.4 pont szerint rendelkezik a
könywizsg áIő kinev ezésének kezdeményezése jogával.

(4) Könyvelő kielölésére vonatkozó elsőbbségi jog

o { C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa a l1.2 pont szerint jogosult a Társaság
könywezetésével foglalkozó személy kijelötésére és ésszerű indokolás mellett
történő visszahívására.

(5) Vezető tisáségviselő visszahívrására és kijelölésére vonatkozó elsőbbségi jog (,,Flip-
overjog")

o A C-Elsőbbségi Részvény tuiajdonosa a 8.6 pontban meghatározott esetekben
jqosult a vezető tisáségviselő visszahívására és új vezető tisztségviselő
kijelölésére

(6) Igazgatóság vagy ügydöntő felügyelőbizottság létrehozásának kezdeményezésére
vonatkozójog

o § C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa a7|A,6.pont szerint bármikor jogosult a
Társaságnál három főből álló igazgatőság vag} felügyelőbizottság litrehozását
kezdeményezni.

(7)_Likvidációs és megtérülési elsőbbség

o A C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosát az 5.I pontban foglaltak szerint a
Megtérülési Összeg erejéig hozamelsőbbsöbbségi jogok illetik meg a Társaság

4.5
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likvidációja és Exit Esemény bekövetkezése egetén

(8) Osáalékelsőbbség

o l\ C;Elsőbbségi . Rgszyény: tulajdgq,osát "a lt{egtértiiési Összeg erejéig' osáalékelsőbbségi jog illeti meg az 5,2 pont szerint.

(9} Hígulás elleni védélem joga (,,Anti-dilr,rtion"1

o Abban az esetben, ha,a Tár§aságba a Befektetési és szindikátusi szerződés szerinti
franzakciót kövelően a Befektétii által megfizetett Befektetés alapján számított
bekerülési értéknél (Iol|os,:tnaz egy száza!ékos részesedésre vetítvi) , azaz aPíe-
money tőkeénéknél alaosonyabb bekerülési értéken fektet be tőkét harmadik
személy, akkor a C-Elsőbbségi Részvény tula.jrtonesát megilleti az 5.3 pontszerinti
hígulás elleni védeleTn joga. ., ,

( l 0) Drag-a i .lng Jog (Eladásra'való kötelezés joga)

a A C-Elsőbbségi Részvény,tulajdonosát a O.: pont szerint gyakorolható Drag-
Along jog illeti meg.

(11) Tag-Along Jog (Együttértékesitési jog)

o A C-Elsőbbségi Részvény ttrlajdonosát a 6.4 pont szerint gyakorolható Tag-Along
jog illeti meg,

( t 2) Tőkeemelésben való részvetelre vonatkozó elsőbbségi jog

. , Új tői(ebevonás esetén a C-Elsóbbségi Részvény tula"jdonosát elsőbbségi jog illeti
meg a 6.5 pon! szerint. 

_

( l 3) Csoporton belüli átruhazás joga

a : A C-Elsőbbségi Résn,ény,tuiajdonosát megilleti a csoporton b€lüli átruházás joga
a 6.2 pont szerint,

(iii) 2 db 't,- Ft névértékű, névre sóló dematetiaibált,,D" sorozatú elsőbbsegi részvény,
amelyhez a Közgyűlésben l-i:db slnvazAtijog kapcsolódik, és amely aiulajdonosi
Bizottság Tagjai k|jelöléséhe z fílvődő, a 7/A, !'.lpónt sierint gyakorolhatO etóOUUsegi jogot
és új tökebevonás esetén a 6.5 pont szerint a tökeemesléberr való részvételre uon'ÁJrO
elsőbbségi .j ogot b iztosít (a továbbiakban :,,,D-Eisőbbségi Részv ény'');

(iv) 1 db l,- Ft névértékű, névre szóló demat,erializált,,E" sorozatú, eisőhbségi részvény,
amelyhez a Közgyűlésben l db szavazati jog kapcsolódik, és amely új tőkebevonás esetén
a 6.5 pont szerint tőkeemelésben való részvételre vonatkozó elsőbbségi jogot biztosít (a
továbbiakban: ,,F-Elsőbbségi RészvÉny]'). , 

:

4.6 Szavazatijogok

A Társaság által kibocsátott valanrennyi részvény a névértéke szerinti számű szavazatotbiztosít.

4.7 Exitorienáltégépítés

4.7.1 A Részvényesek egyetértenek abban, hogy a Társaság működtetése'annak érdekében történik,
hogy egyre növekvő cégérték és így:fg|6rtékelődő tulajdonosi pozíciő valósuljon meg. A
Részvényesek közös célja egy Exit Esemény bekövetkezése, ahol realizálnitudják a Társaságban
meglévő részesedésük értékét a legmagásabb hozamot biztosító módon. A Részvény-esek
szándékában áll, hogy a Társaságban fennálló részesedésüket értékesítsék egy fiiggetlen szakmai
vagy pénzügyi befektető részére, vagy tőzsdei bevezetés keretében a Befektetési és Szindikátusi
Szerződé§ aláírásának időpontjától számíÍottS (,oq éven tielül (,,Exit cél"). A Felek az Exit cél
elérése érdekében tráÁyítjáú<a Táisaságot és együtt keresnek exit lehetőségeket a legmegfelelőbb
exit módóz,at álkalmazásával. -:-
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4.7.2 Felek megállapodnak, hogy az Exit Eseményre vonatkozó tranzakciő során a Befektető a
tulajdonjog, a per-, teher- és igénymentesség, valamint a megfelelő felhatalmazás
szavatosságokon túl további szavatosságot nem köteles vállalni az Exit Eseményre vonatkozó
tranzakciós dokumenfu mokban.

5. A C-ELSÓBBSEGI nnszvrxYHEZKAPcsoLÓoÓ HozAMELSóBBSEGI JoGoK
TARTALMA

5.1 Megtérülési és likvidációs elsőbbség

5.1.1 Exit Esemény bekövetkezése esetén befolyt összes ellenértékből (ideértve, de nem kizárőlaga
pénzt,résményt,opciós jogokat, stb.) az E-Előbbségi Részvény tulajdonosát elsőbbségi kielégítés
(,,Megtérülési elsőbbség") il leti meg az a lábbiak szerint:

o Először a c-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa kapja meg a Megtérülési Összeget;
o Másodszor a Társaság minden tulajdonosa (beleértve az Esop-tulajdonosokat is)

részesedik oly módon, hogy a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosán kívüli részvényesek
a további kifizetések 80%-át kapják egymás közt pro-rata alapon addig, arleddig az
összes részvényes a Társaságban meglévő tulajdonrészük egymáshoz viszonyított
arányában (pro rata) nem részesedik azonos módon (full catch-up);

o A megmaradó összegből a Részvényesek a céltársaságban meglévő részesedésük
arányában (pro rata) részesednek.

5.1.2 A Megtérülési Összeg a C-Elsóbbségi Részvén} tulajdonosának adott pillanatban fennálló, a
Társaságnak átadott vagy a Társaságba tiársasági részesedés ellenében a Befektetési és

Szindikátusi Szerződés szerinti Befektetés keretében befektetett összeg évi 15%-os hozammal
megnövelt összegét jelenti.

5.1.3 A Megtérülési elsóbbségre vonatkozó szabályokat a Részvényesek a Trársaság jogutód nélküli
megszűnésének esetére (likvidációjára) - ideértve akátr a felszámolás, akár a végelszámolást - is
alkalmazni rendelik.

5.1.4 A Részvényesek kötelezettséget vállalnak arrq hogy az az Exit Eseményre vonatkozó
dokumentumokban olyan struktúrát fognak kialakítani, amely (i) a C-Elsőbbségi Részvény
tulajdonosának elsőbbségi jogát a lehető legnagyobb mértékben biztosítja, és (ii) biztosítja, hogy
a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa a Befektetésből szírmaző hozanát pénzben (és nem
részesedésben, opcióban, stb.) kapja meg. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzitik, hogy a
Részvényesek tekintetében a 2.2 pontban rögzitett tulajdoni hányadok szerinti részvények
képezik a számítás alapját.

A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből osztalékra
mindaddig kizárőlag a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa jogosult, amig a C-Elsőbbségi
Részvény tulajdqnosa részére így kifiáett osztalék összege eléri a Megtérülési Összeget. A C-
Elsőbbségi Részvény tulajdonosa részére kifizetett osztalék összege a Megtérülési Összegbe (az
Exit Eseményből a C-Elsőbbségi Részbény tulajdonosa részére befolyó összegbe) beszámit.

5.3 Hígulás elleni védelem (anti-dilution)

Abban az esetben, ha a Társaságba a Befektetési és Szindikátusi Szerződés szerinti Tranzakciót
követően a Befektető általmegfizetett Befektetés alapján számított bekerülési értéknél (lolo-os,
azv egy százalékos részesedésre vetítve), azaz a Pre-money tőkeértéknél alacsonyabb bekerülési
értéken fektet be tőkét harmadik személy, akkor a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa jogosulttá
válik ana, hogy az általa fizetett tőkeérték a Befektető és az űj befektető á|tal megszerzett
részesedések mértéke alapján arányosan, a C-Elsőbbségi Részvényesen kívüli részvényesek
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részesedésének túére , az'űj befekíető .által fizetett. bekerülési értékhez kerüljön kiigazitásra
(broad-based weigi,;ad uu".uge anti-dilution). Felek az egyértelműség kedvéért iogzitik-, hogy a
Részvényesek tekintetélien a 2.2 poníban rögzitett tulajdoni hrányadok szerinti részvénl}ek
képezik a számítás alapját.

Ez atapjánaz értékelés módszere az alábhiakszerint alakul:
Ú3 erfotyam: Rógi árfolyarn x (Ü + FCs) / (Ü + TCS), ahol
JÜ: a jelenlegi részvényekszáma;
FCS: az új befektető befektetése osztva a Tőkeértékkel;
TCS:,amennyi részvénlt az új befektető ténylegesen kap.

tAz 'anti-dilution kiszámításának fenti formulája az alábbi linken található:
https://www.dlapiperaccelerate.com/knowtedge/2OI7lwhat-are-the-price-based-
anti-dilution-formulas.htm l] .

6. n nrszvniTYEK ÁtnuuÁzÁs,r
6.1 Adásvétel útján történő átruházás, elővásárlásijog kizárása

6,1.1 A Társaság részvényei kizárőlagadásvétet útján ruhrázhaók át, azzal akivétellel. hogy: a C-
Elsőbbségi Részvény tulajdonosa jogosult a részvényeit korlátozás nélkül átrvházni a jelen
Alapszabály 6.2. pontjaiban meghatározott esetekben. A Társaság részvényeinek az adásvéielen
kívüli jogcímen történő átruházása (pl. csere, ajándékozás) - a fenti kivéteúől eltekintve - kizárt.
A jelen pontra tekintertel, a Társaságban részesedés kizárólag adásvétel vagy tőkeemelés útján
szerezhetŐ, kivéve valamely természetes személy részvényes halálaesetén történő öröklést vágy
jogi személy részvényes átalakulása, jogutód nélküli megszűnését követő vagyonfelosáást.

6.1.2 A C-Elsőbbségi Részvényen kívüli részvények a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájáruiása nélkül nem ruhááatók át harmadit< szemelyó a C_Blsőbbsegi
Részvény fulajdonosának- Exit Eseménye előtt. (A bozzálérulás értelemszerűen megadottnak
tekintendő, amennyiben az átrubáaandó részvény tulajdonosa egyúttal a C-Elsőbbségi Részvény
tulajdonosa is.)

6,l "3 A jelen Szerződésben foglalt átruháaásikorlátok betartását követően is (pl. tag along jog, stb.) a
Társaság"részvényeinek átruháaása csak akkor érvényes,ltaaszerző fél legalább teljes bizonyíó
erejű magánokirati formában, olyan nyilatkozatot ír alá, amely szerint a Befektetési és
Szindikátusi Szerződésben és az abban definiált Tranzakciós Dokumentumokban - így a jelen
Alapszabályban - foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el és ezen dr:kumentumok
rendelkezéseit maradéktalanul betartj a (deed of adherence).

6.1.4 A Felek kifejezelten kizárják az elővásárlási jogot. azaz a Részvényeseket, a Társaságot és a
Társaság által kijelölt személy,t nem illeti meg elővásárlási jog a pénzszolgáltatás ellenében
átruhá.zni k ívánt ré szvény(ek )re.

6.2 A C-Elsőbbsógi Részvények tulajdonosának csoporton belüli átruhr[záshoz való joga
s

A C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa jogosult a tulajdonában álló valamennyi, a Társaság által
kibocsátott részvénlt a saját vagy a C-El3őbbségi Részvényest kezelő Alapkezeló vagy az MFB
Magyar Fejlesáési Bank Zrt. vagy az M.FB Invest Zrt. Kapcsolt Vállakóz ására vagy bármely
más, az MFB Csoport által kezelt más tókealapra vagy más tagiára korlátozás nélkül átruházni,
Ilyen esetben a többi tagot a Tag-Along Jog nem illeti meg és a jelen pont szerinti
részvényátruházás esetén a C-Elsőbbségi Részvényes nem jogosult gyakorolni a Drag-Along

Drag-Along Jog (Eladásra való kötelezés joga)6.3
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6.3,1 Ha a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa harmadik féltőt ajánlatot kap a Társaságban meglévő
részesedésére (,,Drag-Along Ajánlat"), a(kor az alábbiak szerint meghatiározott feltételek
fennállta esetén egyoldalú nyilatkozatával kötelezheti a Társaság ttlbbi réJzvényesét, hogy azok
a Társaságban fennálló teljes részesedésüket vagy azok egy részét a C-Elsőúbségi RJszvény
tulajdonosával együtt harmadik Személy részére a c-plsobbségi Részvény tulajáonosa áltál
elfogadott feltételekkel értékesítsék (a többi részvényest ezen eladásra kötelező jog a
továbbiakban a,,Drag-Along Jog"), azzal, hogy :

(i) a Befektetési és Szindikátusi Szerződés aláírását követő 5. (ötödik) év elteltéig a C-
Elsőbbségi Részvény tulajdonosát a Drag-Along Jog nem illeti meg; továbbá

(ii) a Drag-Along Jog a Befektetési és Szerződés aláírásátkövető 5. (ötödik) év elteltével
korlátozás nélkül illeti meg a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosát annak érdekében,
hogY fiiggetlen harmadik fel részére értékesítse a többi Részvényes részesedését is
ugyanazon árazással és feltételekkel, mint amivel a saját részesedését értékesíti.

6.3-2 AFelek rögzítik, hogy a fenti 8.a (a) pont (ii) alpont szerinti Drag-Along Jog gyakorlása esetén a
C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa egy meghatározottvételáron (,,Minim;; Drag-Along Ár,,)
vagy annál magasabb áron gyakorolhatja Drag-Along Jogát.

6.3.3 A Minimum Drag-Along Ár megállapítasa akként történik, hogya C-Elsőbbségi Részvény
tulajdonosa kijelöl egy alábbi kritériumoknak megfelelő tanácsaűt, akivel Tárúság köteles
szerződést kÖtni (ennek megszegése a Befektetési és Szindikátusi Szerződés szerinii Súlyos
Szerződésszegé9). A tanácsadó egy cégértékesítési folyamatot folytat le. A tanács adő vagy a
Részvényesek által hozott vevőjelöltek közül a legmagasabb ajániatot adó kerül kiválasztisra,
melY ajánlati ár a Minimum Drag-Along Ár, A C-Elsőbbségi Részvény tulajdono sa a számára
kedvezőtlen ajánl9t esetén dönthet úgy, hogy megtartja részeiedését és nem g}akorolja ebben az
esetben a Drag Along Jogot, A tanácsadóra vonatkozó kritériumok:
(i) BIG4 tanácsadó (Deloitte, KPMG, EY, PwC);
(ii) vagY olYan TanácsadÓ, amely rendelkezik referenciával cégértékesítésben legalább

egyenként a tranzakciő becsült értékét elérő 5 (öt) különálló ügylet mérté[éig a
megbízását megelőző 3 6 (harminchat) hónapban.

6-3,4 Ha a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa a Drag-Along Jogát gyakorolja, akkor a Részvényesek
kÖtelesek részesedésüket vagy annak a Drag-Along Á3,aniut ÉielegitÁehez szükséges részét a
Drag-Along Ajánlatban foglalt feltételek mellett a Befektetővel e§utt a Drag-Along Ajánlatot
tevőnek értékesíteni.

6.3.5 AmennYiben brármely Részvényes (egy vag} több Részvényes) a fentiek szerinti kötelezettsége
ellenére részesedését vagy annak a Drag-Along Ajánlat t<ieiegitesenez szükséges részét a Dra!_
Along Ajánlatban foglalt feltételek mellett a C-Elsőbbségi Részvény tulajdónosával együtt-a
Drag-Along Ajánlatot tevőnek nem értékesíti, akkor a C-Eisőbbsegi rieszvenyes jogosuliennek
a nem teljesítő Részvényes részesedéséből a Ftk. 6;225". § (1) bekeidé." ,"".irrt annyi részvényt
megvásárolni (1-,,Drag-|,long Vételi Jog") a Drag-Along,Ajánlatban szereplő arányós vételáron,
amelY a megítélése szerint ahhoz szükséges hogy a Drag-atóog Joga által migtestesí,tett jogügylei
létrejöjjön. A Drag-Along Vételi Jog alapján megvásárÓlt reszven}etet a C_Úsőbbsegi keszveny
tulajdonosaaDrag-AlongAjánlatottevőnekértéi<esÍti.

6.3.6 A Drag-Along Vételi Jog gyakorlása érdekében a Felek a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosának
javára bármely Részvényessel vagy a Trársaság§al szemben gyakoóható, a ptk. czzs. 5 1r;
bekezdése szerinti vételi jogot alapítanak. A C-Elsőbbségi Részvény tuiajdonosa .jogos.rli a
Részvényesek bármelyikéhez és/vagy a Társaságh oz intézett egyoláalú, irásbeli, ináokolást
tartalmaző nYllatkozattal, a Drag-Along Ajánlatban szeieplő aranyós vételáron (mint vételáron)
megvásárolni az adott Részvényes vagy a Tarsaság tulajdonában álló részvényt. Felek a Drag-
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Along Vételi Jog gyakorlása 'esetén,'kizárják a Ptk"'6:98, §-ban szabályozotl feltűnő
értékaránytalanság jogcírnén történő megtámadás jogát.

6,3.7 A C-Elsőbbségi Részvény tulajd§nqsa a Drag-A.long'Vét"li Jog alapján megvásárolt
részesedés/részesedéshányad vételáráxal . az órintett Részvényessel 

- aá követően" köteles
elszámolni, hogy a C-Eisőbbségi fr.é,izvény tulajdonosa a Diag:4igng 4anUtot tevő személytől
a vonatkozó vételárat tnegkapta, . ,: ., , ' , ,, i ,

6.3.8 Amennyiben a Drag-AlongAjánlat gyakorlásához bármilyen'rársasági cselekmény szükséges, a
további részvényesek -kötelesek ebben a rébzvényeit eiadni kíváú C-Elsóbbsegi Rész'vény
tulajdonosának fgii,,1v{5iira vele 9gyütt sziva,zni,"és a Drag-Along {jánlat érvényesítéséhez
szükséges nyilatkozatokat, cselekmén}ekpt nlegtenni,,

6.4 Együtt értékesítósi jog (Tag-AÜrg "í*á) ' '

6.4.1 A C-Elsőbbségi Részvérry tulajtlolrosának,ioga van ,aíTa, hogy ha bármely másik Részvényes a
Társaságban rneglévö részesedését,vá'g} arrnak e§,részéi,külső harrriadik személy tiszére
értékesíti, akkor ugyanolyan feltételekkel csatlakozzon ahhoz az eladáshoz. Az értékesíteni
kívánó Részvényes mindaddig nem jogosult részesedését a fiiggetlen harmadik személy vevő
részére eladni, amígazadott fijggetlen harmadik személy vevő Óir tesz ajánlatot a C-Elsőbbségi
Részvényes tulajdonában álló részv-ényeek azonos feitételekkel, részesedésarányos vételárú
ltlrtf.ntl 1esvásárlására.,és ennek azegl-ütrértékesíteni kívánó C-Eisőbbségi Részvdny tulajdonos
áltatri elfogadása esetén, azthem vásálolja meg (,,Együttértékesítési Jog'')l

6.4.2 Ejog alap.ján, amennyiben a C-Elsőbbségi Részvény tulajdon osa az Együttértékesítési Jogát
gyakoolja, rlgy jogosult ana, hogy arályosan, tiárseladóként, a Társaűgban fennálló telies
részesedését vagy annák egy részet ugyanolyan feltótelek nrellett adja'el a kü'Íső harmadik félnék,
mint anrilyen feltételeket az átnházni kívánó Részvén5,esnek a külso harrnadik fel ajánlott. Ha a
részesedését vagy annak ery részét áffiúáani kívánó Résn ényes a külső harmadik félle| az
EgYüttértékesítési Jogot gyakoroló C-Etsőbbségi Részény tulajd-onosn ak az részllény-eladáshoz
történő csatlakozását eifogadtatni nem tudj4 ait*or részesédéséi vag} azok egy részétezen, külső
harmadikfélrészérenemértékesítheti..::..

6.4.3 A fentiek szerint átruhá.zni kívánó Részvényes írásban köteles tájékoztatni a C-Elsőbbségi
Részvény tulajdonosát az adottftiggetlen harmadik szernély vevő ajálatr{nak teljes tartalmáról,
és átadni a kötőerejű ajánlatot.

6.4.4 Afentitájékoztatást követően az E-Elsőbbsgéi Részvény fulajdonosa 45 (negyvenöt) napon belül

_ . _ 
jogosult dönteni 

11ó,l, 
jr9ev e.ladjale részesed{lét az adott harmadik személy vevő részére.

6.4.5 Amennyiben a C-Elsőbbgégi Részvény.tulajdonsaa.az, Együttértékesítési Jogát nem kívánja
gYakorolni, vagy határidőben nyilatkozatotnem tesz. azátruhápnikívánó Részvényes jogosult áz
adott fiiggetlen harmadik személy vevő részére Qnnak ajőnlatával egyező uet"U.on eladni
részeserlését azzal,hogy,az adásvételi szerződést a fenti (d) alpontban rogzített határidőt követő
45_ (negyve_noj), napon belül a feleknpk meg,kell kötniük; ellenkező e§etben a C-Elsőbbségi
Részvény tu lajdonosának Egy üttértékesítés i Joga felé led.

'

6.4.6 Amennyiben a C-Elsőbbségi Részvény, tulajdonsoa az Együttértékesítési Jogát határidőben
gyakorolja,, , az értékesieni kír,ánó Részvényes köteles e}őidézni, hogy az ádott fiiggetlen
harmadik személy vevő az átrlhazó Részvényes részesedésére vonatkozó feltételekkel, áiorro,
időpontban és legalább a Megtérülépi Ós9zegngk megf,eleló vételár mell ett az$gyúttErtékesítési
Jogáf ,gya|orló C;Elsőbbségi,Részvény fulajdonosának Társaságban fennálló teljes részesedését,
vagY amenny-iben a C-Elsőbbségi Réqyé4y tulpjdonosa az.Egyúítértékesítési Jogát arán}osan
jogosult gyakorolni, annak arálryos részét, rnegvásárolja. Ennek teljesítéséig ai ertékesíteni
kívánó Részvényes nem jogosult saját részesedését e fiiggetlen harmadik személy vevő részére
eladni.
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,7.1

6.4.7 Amennyiben azB4littértékesítési Jog g}akorlásáhozbármilyen társasági cselekmény szükséges,
a Részvényesek kötelesek ebben az értékesíteni kívánó Részvényes felhívására, vele .gytitt
szavazni, és az Együtt Ertékesítési Jog érvényesítéséhez szükséges nyilatkozaúat,
cselekményeket megtenn i.

6.5 Tőkeemelésre vonatkozó elsőbbségi jog (pre-emption right)

Új tOkebevonás esetén a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa, a D-Elsőbbségi Részvények
tulajdonosai, valamint az E-Elsőbbségi Részvény iulajdónosa azonos feltételeúl elsőbbsóget
élveznek harmadik személyekkel szemben.

A TÁRsAsÁc xözcyúlÉsr
A KözgYŰlés a Társaság legfőbb döntéshozó szerve, amely bármely kérdésben jogosult dönteni,
amely a jogszabály, a Befektetési és Szindikátusi Szerződés vagy az abpsiaÚaty alapján a
Társaság legfőbb szervének hatáskörébe t artozik,és amely nem tartozika Trársaság más szervének
kizráró lagos hatáskörébe.

A KÖzgyűlés akkor határozatképes, ha azon az összes szavazattöbb mint 50 %-átképviselő
Részvényesek jelen vannak. Ha a Közgyűlés nem hatátozatképes, ismételt ülést kell tartani az
eredeti Közgyűlés időpontját követő legalább 3 (három); de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül,
ugYanabban az időpontban és azonos helyen, mint ami az eredeti Közgyűlésre volt meghat érozya.
A megismételt Közgyűlés hatérozatképességére az első Közgyűlésre vonatkozó szabályok
inánYadók, azaz amegselentek számáratekintet nélküli hatánozatképességet a Társasági Szerződés
kifejezetten kizárja.

A KÖzgYŰlést a Társaság Yezérigazgatója vary elsőbbségijogával élve a C-Elsőbbségi Részvény
tulajdonosa hívja össze évente legalább egyszer; a Közgyűlés időpontját legalábbis 1tizenoi;
naPPal megelőzően a Társaság minden Részvényese részére elektrónikus úton megküldött
meghívó Útján, a Társaság székhelyére, telephilyére, fióktelepére vagy a C-nlúbbsegi
RészvénYes székhelyére. A Vezérigazgatő köteles a Közgyűlésre szóló áeghívót mindazon
személYeknek is megküldeni, akik a jogszabályok vagy az A|apszabály ataplánjogosultak a
KÖzgyűlésen résá venni, ideértve különösen a könywizsgálót és á renigyetouútt"ágt"gait (ha
valnak ilyen tisztségviselők). A meghívó meghatározra iKazgyűlés iűpontját, idejEt éihelyét,
valamint részletes napirendet is tartalmaz. A C-Elsőbbségi Réiiveny tufujaónora a napirená é.
aZ indok előzetes írásbeli közlésével bármikor jogosult a 

-Yezéiigazgatónál 
egyedül

kezdeményezni aKőzgyűlés összehívását, amely esetben áYezérigazgató h;ladlktalanul t ót"l",
a KÖzgYŐlés összehívás a iránt intézkedni. Ha a Vezéri gazgatő a Közgyűlést a kért határidőben
nem hívja össze, akkor a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa a fenti szabályok szerint a
Közgyűlést egyedül is jogosult összehívni,

A RészvénYesek a vonatkoió jogszabályok és az Alapszabály rendelkezéseivel összhangban
KÖzgYŰlés tartásanélkül, Írásban is hozhatnak határ,ozatotbármely Közg$ílési hatáskörbe taioző
kérdésben, azza*,hogy ilyen esetben az ülésen kívül javasolthatiozattervezetét ayezérigazgatő
minden RészvénYessel, azonos szöveggel írásban közli, a szavazatleadására vonatkozó t 1nyólc)
naPos határidő kitűzésével (ezenhatáridő lejártáig a szavazatnak aYezérigazgatő részére-meg
kell_érkeznie)i. Azilyen határozatlervezetetáVezétigargató olyan formábai készíti el, és ahhoz
mellékel minden olyan csatlakozó dokumentumot, hogy a Részvényes a határo zati javaslat
mellett, illetve ellen olyan módon szavazhat, illetve Úórkodhut, hogy a pontos batározati
javaslatot a megfelelő helyen aláírja. Bármelyik Részvényes kérésáie össze kell hívni a
KÖzgYÚlést, hogy megvitassa a hatfuozati javaslatot. Ahatánozatakkor tekintendő elfogadottnak,
ba,az AlaPszabály Közgyűlésre vonatkozó rendelkezései szerinti határozatképességhez-szükséges
tÖbbséggel rendelkező Részvényesek az Alapszabály Közgyűlésre vonatkoló rendelkezéseiben
meghaüározott többséggel kifejezetten ínísban elfogadját< a határozati javaslatot; és a
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7.5

7.6

,\
Yez§rigazgatő az érvényes határozathoz szükséges utolsó elfogadást is megkapta. A
Yezé,rigazgatő a szavazÁs eredményéről az utolsó szavazat beérkezJsét, illetőleg Í szavazatok
beérkezésére megállapított hatráridő lejáiatkövető 3 (három) napon belül jegyzőkolnyvet vesz fel,
abban megállapÍtja ászavazáseredményét, és a határoz atota jegyzaktinyr.rÖgktildésével további
3 (három) napon belül a Részvényeseknek megküldi.

{ jelen Alapszabály 4.6 pontja szerint a Közgyűlésen a Részvényesek a tulajdonukban álló
részvénYek - ideértve a törzs- és elsőbbségi részvényeket is - névértéke szerinti szímű szavazattal
rendelkeznek.

Az alábbi kérdésekben történó döirtéshozatalhoz' a Közgyűtés legalább 80%-os (nyolcvan
száza l éko s) szavazattöb bségge l m e gh ozott haározata rriit.Ei"r,

|z,, Alppítókkal, a Kulcsemberekkel, a Yezérigdzgatóval vagy ezek Kapcsolt' Vállalkozá§ával vagy Közpli Hozzátariozójáyal kötött ,"eródé."k és azok
módosítá'sainak jóváhagyása, továbbá az Alapitők elbocsátása, munkaszerződésük
(megbízási szerződésük) lényeges feltételeinek (pl. javadalm azásának) meghatlrozása,
módosítása;

Leányvá|lalat alapiása, vásárlása és megszüntetése, valam int azazokban meglévő
részesedesek értékesítése, továbbá döntés a leányvállalat működése tekinteteben
minden olyan kérdésben, amely a Társaság esetében á kozgyűlés hatáskörében van;

A Társ aság célj ánaW f őtevékenysé gének m ódo s ítása;

A lapszabály módosítása;

A Társaság szellemi ,tulajdonának vagy a Szellemi Alkotáshoz fűződő jogainak
harmadik 5zemélyre történő átruházása(ide nem értve a Társaság rendes üzletmenetét),
arra felhasználási szerződés kötése, rnódosítása vagy megszüntetóse, valamint a fentiek
megterhelése vagy gyakorláSuk tartós átengedése;

A Társaságban valamely r:észvényhez (részvényso rozathoz. részvényosá ályhoz)
kapcsolódó j ogok módosíása;

A Befektetőn kívüli részvényes részesedésének elidegenítéséhez vagy átruhá zásához

A Társaság átalakulásának, beolvadásának, kiválásának, illetve jogutód nélküli
megszűnésének, a Társaság által egyesülés vagy közös vállalai létrehozásának
elhatározása:

A Társaság jegyzetttőkéje emelésének, illetve leszállításának elhatározása, és további
tőkebevonáshoz kapcsolódó valamely pénzügyi instrumentum (pl. convertible note,
warrant) k ibocsátása;

A yezérigazgató, illetve az ügyvezető testiilet, igazgatőság (ha van ilyen)
megválasztása, visszahívása, feladatkörük meghatározásaés módosítása és díjazásának
megállapítása;

A számvitelről szóIó törvény szerinti beszámoló, közbensö mérleg, cash flow jelentés
jóváhagyása, ideértve az adőzott eredmény felhasználására, valamint az osztalék és
osáalékelőleg fi zetésére vonaíkozó döntést;

A részvényesek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt
vállalkozásaival kötött szerződések jóváhag}ása;

A Trársaság tészérepótbefi zetés teljesítéséne k elhatározása;

A Társaság könyvvizsgálójának megválasáása/kije!ölése;

A Társaság ellen benyújtott felszámolási kérelenr alapját képező fizetésképtelenség

(i)

(ii)

(iiD
-.
(tv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

(x)

(xi)

(xii)

(xiii)

(xiv)

(xv)
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7.7

7,8

elismerése;

(xvi) A Társaság eszközeinek megterhelése, harmadik személyért fizetési kötelezettség
vállalása;

(xvii) Harmadik Személy Társaságban történő részesedés szerzése, elidegénítése;

(xviii) Bármilyen összegű tulajdonosi kölcsön felvétele, módosítása, visszaftzetése, bármely.
összegben fizetési ígéretet tartalmazó értékpapír kibocsátása, kivéve a Befektető által
nyújtott tulaj donosi kölcsönne l kapcsolatos döntéseket.

A Közgyűlés csak akkor árgyalhat a. fenti (i)-(xviii) pontokban felsorolt tárgykörben
előterjesztést,ha a C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa a Közgyűlésen jelen van, (ideértv e azt is,
ha ahhoz a jelen Alapszabály által megengedett módon csatlakozott).

A fenti (i)-(xviii) pontokban leírtakon kívüli, a Közgyűlés hatáskörébe tartoző kérdésekben
történő döntéshozatalhoz az összes szavazásra jogosító részvény által megtestesített szavazatok
egYszenÍ többsége szükséges, kivéve, ha a Ptk. ennél szigorubb szavazati arényt ír elő.

7lA. TULAJDoNOSI BIZoTTsÁc ns rcynB TÁRsAsÁcr szrnvnr
7/A.I A Társaságnál Tulajdonosi Bizottságot működik, amelynek mindenkor legalább 3 (három) tag|a

van. A C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa a Tulajdonosi Bizottságba a tagok egyharmadát, azaz
három fÖs Tulajdonosi Bizottság esetén 1 (egy) főt jogosult jelölni. A C-Elsőbbségi Részvények
tulajdonosai a Tulajdonosi Bizottságba a tagok kétharmadát, azaz három fős Tulajdonosi
Bizottság esetén 2 (kettő) fiit jogosultak jelölni. A Tulajdonosi Bizottság elnökét a Tulajdonosi
Bizottság válasaja meg.

7/A.2 A Tulajdonosi Bizottság tagai az alábbi személyek (azzal,hogy az itt felsorolt személyek -
közgyűlési hatírozat alapján történő, esetleges változása a jelen bekezdés tartalmának külön
módosítását nem igényli, az a közgyűlési határozat alapján értelemszeníen módosítottnak
tekintendŐ, és elegendő a következő Alapszabály-módosítás alkalmával a változások at átvezetni):

szarvas péter
születési hely, idő: [Budapest] 1974.12.27,
anyja neve: Demkó Katalin
lakcím: 1 147 Budapest, Telepes utca 38. fsú.,2.

Bíró Róbert
születési hely, idő: [Budapest] l987.08,13
anyja neve: Andreicsik Ilona
lakcím: l 146 Budapest, Thököly űt ll7.2. em. 19.

MFB Növekedési Tőkealap képviseletében: Zsatku Gergely
születési hely, idő: Nyíregyház a, I99 1 .1 1,24.
anyja neve: Szabó Mónika Gabriella
lakcím: 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/J 6125

7lA,3 A Tulajdonosi Bizottság a Befektetési és Szindikátusi Szerződés szerinti Befektetés Első
Részletének folyósítását követő első évben évente legalább 6 (hat) alkalommal, majd az azt
követő években évente legalább a (négy) alkalommal tart ülést, A C-Elsőbbségi Részvény
tulajdonosa és a Vezérigazgatő bármikor jogosult a Tulajdonosi Bizottság ülését a napirendi
pontok rnegjelölésével összehívni,

7lA.4 ATulajdonosi Bizottság első ülésén elfogadja saját ügyrendjét és tagjai közül megválasáj asaját
elnökét, A Tulajdonosi Bizottság csak akkor határozatképes, ha azon legalább hiárom tag
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megielent. A Tulajdonosi Bizottsághatározatait a jelenlévő tagok egyszení többségével hozza
meg, azzaI, hogy az alábbi (i)-(xiv) pontokban felsorolt ügykörök tekintetében a C-Elsőbbségi
Részvény tulajdonosa á|tal de|egált bizottsági tag igenlő szayazata mindenképpen szükséges
ahhoz, hogy a Tulbjdonosi Bizottság érvényes hatátozatothazzon:

(i) Társaság Pénzügyi Tervének elfogadása és módosítása;

(ii) A Pénzügyi Terv álta! elő nem irányzott eszköz beszerzése 2.000.000,- Ft, azaz
kettömillió forint összeget rneghaladó mértékben, kivéve a Társaság á|tal a rendes
üzletmenetében történő eszközbeszerzéseket, szolgáltatásvásárlásokat, valamint
termékek és szolgáltatások értékesítését;

(iii) A Pénzügyi Terv által elő nem irányzott eszköz értékesítése, ha annak bekerülési é$éke
meghaladta a 200.000,- Ft, azazkettőszázezer forint összeget, kivéve a Társaság á|tal a
rendes üzletmenetében történő eszközbeszerzéseket, vtslgáliatásvásárlásokat, valamint

',ermékek és szotgáltatások értékesítését;

(iv) A Pénzügyi Tervben nem szereplő olyan szerződés megkötése vagy kötelezettség
vállalása, továbbá azilyen szerződés módosítása, illetve megszüntetése, amelynek értéke
az adott üzleti évben összesítve eléri vagy meghaladja a l0.000.000,- Ft, azaztizmilliő
forintot ag,zal, fiogy a keretszerződések alapján ugyanazzal a féllel történő egyedi
szerződéskötések vagy kötelezettségvállalások értékét össze kell számitani. A jelen pont
nem vonatkozik a Tarsaság őltal a rendes üzletmenetében történő eszközbeszerzésekre,
szolgáltatásvásárlásokra, válamint termékek és szolgáltatások értékesítésére;

(v) Olyan szerződés megkötése vagy kötelezettség vállalása, továbbá az ilyen szerződés
rnódosítása, illefue ,megszüntetése, anrely folyományaként a Pénzúgyi Tervben
elfogadott, adott üzleti terv szerinti évre meghaíározoít fő költségsorok legalább 10%-
kal, azaz tiz széaaléV,kal emelkednek azzal, hogy a keretszerződések a|apján ugyanazzal
a féllel történő egyedi szerződéskötések vagy kötelezettségvállalások értékét össze kell
szálmitatt|'

(vi) Eves szinten 1.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió forintot meghaladó összegben bármilyen
jogcímen felmerülő előleg kifizetéséről rendelkező döntés azzal, hogy a je|en pont nem
vonatkozik a Társaság álÁl a 1endes üzletmenetében történő eszközbeszerzésekre,
szolgáltatásvásárlásokra, valamiii termékek és szolgáltatások értékesítésére;

(vii) Bármilyen összegű kölcsön felvétele (kivéve tagi kölcsön), operatív vagy pénzügyi
lízingszerződés.megkötése és mindezek visszafizetésének jóváhagyásaazzal,hogy a jelen
pont nem vonatkozik a Tarsaság által a rendes üzletmenetében történő
eszközbeszerzésekre. szólgáltatásvásárlásokra, valamint termékek és szolgáltatások
értékesítésére;

(viii) A Társaság Eves Pénzügyi Tervének elfogadása és módo5ítása; :

(ix) Az'Eves Pénzügyi Terv által elő nem irányzott eszköz beszerzése 2.000.000,- Ft, azaz
kettőm i l l i ó fori nt összeget m egha l adó mértékben ;

(x) Ha a.. Társaságnak van Leányv álla|ata, akkor döntés a Leányvállalat működése
tekintétében minden olyan kérdésben, amely a Társa§ág esetében a Tulajdonosi Bizottság
hatáskörében van;

(xi) A Tulajdonosi Bizottság ügyrendjének elfogadása és annak módosítasa;

(xii) a Társaság stratégiájának módosítása és jóváhagyása;

(xiii) Elfogadott ESOP program szerinti szerzödések jóvahagyása;

(xiv) ESOP Program kialakítása yagy akorábban elfogadott ESOP program módosítása.

7/A.5 Esetleges szavazategyenlőség esetén nem születik érvényes hatírozat, a Tulajdonosi Bizottság
elnöke pedig köteles az adott kérdést határozathazatalra haladéktalanul a Közgyűlés hatáskörébe
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utalni és a Közgyűlés azottrla|i összehívását kezdeményezni.

7/A.6 Amennyiben a Társaságn ál igazgatőság vagy ügydöntő felügyelőbizottság működik. úgy a
Tulajdonosi Bizottság felfiiggesai működését, jogait és kötelezettségeit pedig az igazatősági-agy
az ügydöntő felügyelőbizottság gyakorolja. A C-Elsőbbségi Részvény tulajdonosa bármikor
jogosult a Társaságnál három főből álló igazgatőság vagy ügydöntő felügyelőbizottság
létrehozását kezdeményezni, amit a Befektetési és Szindikátusi Szerződés szerint az Alapitők'
szavazatukkal kötelesek trámogatni. Ha igazgatőság vagy ügydöntő felügyelőbizottság
létrehozására kerül sor, úgy létrehozásuk után ugyanazon jogkörökkel rendelkeznek, mint a
Tulajdonosi Bizottság, és a C-Elsőbbségi Részvényes által delegált tag hozzájáru|ása az új
testületben ugyanúgy szükséges a megadott kérdéskörökben az érvényes döntéshozatalhoz,
Igazgatőság létrehozása esetén a személyi összetétele nem változik meg a korábbi Tulajdonosi
Bizottsághoz képest, ügydöntő felügyelőbizottság létrehozása esetén pedig - amennyiben az
igyvezető korábban tagja volt a Tulajdonosi Bizottságrrak -, úgy önmaga helyett delegálhat egy
tagot az ügydöntő felügyelőbizottságba.

8.

8.1.

8.2

AVEZERIGAZGATÓ ,

A Társaságná|igazgatőság nem működik, azigazgatőság jogköreit a Társaság önálló cég|egyzési
joggal rendelkező Yezérigazgatója látja el.

Név: Szarvas Péter
Lakcím: l l47 Budapest, Jávorka Ádarn utca 65
A megbízat ás határozatlan időre szól,
Amegbizatás kezdő időpontja: 2020. januér 15.
Avezető tisztségviselő a Társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el.

AYezérigazgató jogosult dönteni mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés
vagy a Tulajdonosi Bizottság haüískörébe. AYezérigazgató önálló képviseleti és aláírási joggal
rendelkezik.

A Vezérigazgató köteles a Közgyűlés döntéseit végrehajtani és a Társaság vezetése során azok
határ ozatainak megfe lelően elj árni.

A C-Elsőbbségi Részvény fulajdonosa jogosult a Vezérig azgatót visszahívni és új vezető
tisztségviselőt kijelölni (,,Flip-Over Jog"), amennyiben a Befektetési és Szindikátusi
Szerződésben Súlyos Szerződésszegésként nevesített alábbi esetek bármelyike bekövetkezik:
(i) AYezérigazgatő aKözgsűlés döntéseit nem hajtja végre és/vagy a Társaság vezetése során

nem a Közgyűlés határozatai szerint jár el;
(iD A Társaság a Befektető számára tartalmilag megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének

legalább 3 (három) egymást követő alkalomrnál történő ."g.é.té." és/vagy a Befektető
ellenőrzési j ggainak megsértése.

g. crc"rncyzti ns xrpvtsnr,ur
A cégegyzés akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott
cégszövege alálfo|é a cégsegyzésre jogosult - jogosultsága szerint önállóan vagy má3 jogosulttal
együttesen - aláirja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozaának/aláírás-mintájának megfelelően.
AYezérigazgatő a Társaságot önálló aláírási joggal jegyzi.

10. KöNywlzscÁlÓ
10.1 A Társaság könywizsgálőja az NTG AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely: l tr34 Budapest, Csángó utca 30., 6. emelet 1. ajtó; cégjegyzékszám: 0I-09-565498).

8,3

8.4
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11.2

12.

A könywizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy: Dr. Nagy Béla (lakcím:
6000 Kecskemét, Nyíri út 3., 1. emelet 10. ajtó; anyja neve: Laczi Edit; aclóazonosító jele:
833 6453997 : kamarai ny il vántartási száma: 005 075 ).

l0.2 A megbízatás kezdő időpontja: 202l. március 2ii.

10.3 Amegbizatás lejárta: 2023. május 3l.

I0,4 A C-ElSŐbbségi R.§szvény tulajdonosa a 10.1 pontban megjelölt könyvvizsgá lő megbizatásának
iejártákor, illetve észszerű indokolás mellett a könywizsgálő megbízatásá]rak időiartama alatt
bármikqr, kezdeményezheti másik könywizsgáló kinevezé-s étpíaci díjazás szerint.

11. pnNzÜcvl TERV, KÖNWEK ns n-nlvÁxranrÁsor

1 1,i A Társaság nrinden óv rríolsó hónapjának 15. napjáig éves, havi bontású, a soron következő üzleti
évre vonatkozó Eves Pénzügyi fervet készít el, és nyújt be jóváhagyásra a Tulajdonosi Bizottság
szÍmiáta.. Az Eves Pénz[igyi Terv miirdenkor össz-hangUan t elt,-togy álljon 

"az 
Alapltők áhá

készített és a Befektetési és Szindikátusi Szerződés mellékletét ké|ező középtávú Pénzügyi
Tervvel"

A Társaság köteles szabá|yszerii könyvelést vezetni, amelybe minden olyan ügyet, feltételt,

1iryletet, információt, ,adalot és tényt rögzíteni kell, amelyet a FIAR szerint általában rögzíteni
ke[, A C-Elsőbbségi Részvény'tulajdonosa jogosult a Társaság könyvvezetésével foglálkozó
személy kijelölésére és ésszerű indokoiás mellett történő visszahívására.

ESOP PROGRAM

A Felek megállapodnak, hogy az Alapítók részesedéséből a Kulcsmunkavállalók ösáönzésére
l0olo-os, azaz ,tiz,százalékos rnunkavállalói részesedéscsomag opciós joga adhatő. Ezen
rószesedéscsornag a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján osztható szét a Kulcsmunkavállalók
között ("'ESOP'.munkavállalói résztulajdonosi program").

13. BGYEBRENDELKEZnsur
13.1 Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közlemény tegyen közzé,

a Társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tqsz eleget,

13.2 A jelen Alapszabályban nem szabályozottkérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kellalkalmazni.

Kelt: Budap esten, 2027.június 3 0. napján

A cégnyitvánosságról, a bírósági cégeljrárásról és a végelszámolásról szőlő2006.évi V. törvény 51. §
(3) bekezdése alapján igazolom. hogy a jelen egységes szerkezetti alapszabály szövege megfelel az
alapításkor elfogadott alapszabály 2022. jűnills 30.i hatállyal,történt módositísok aúpján hatályos
tartalmának (amgly módosítások a jelen egységes'szerkezetíj a|apszabályban dűt,]qsű* alóhúiott
szövegként kerülnek§feltüntetésre) és Budapesten,2022.június 30-án ellenje syr"^,

Dr" Bóné László
'"'Cá^Á tá.ó gonaH;fr;$ r,"a,

dr. Bó.né László ügyvéd 1025 Budapest, Siépvölgyi Út 205:

Bóné Ügpódi Iroda, székhely: 1025 tsudapeSt, Szépvöl gyi űt 20S .
kamarai azonosító szám (KASZ): 36ü57 877
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