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I.
A TARSASAG cEcxrw, szfxxrlyE ts crc.recvzfxszAM,c,

A T6rsas6g c6gneve:

Corvinus Nemzetktizi Befektet6si Zrirtk6riien Miik6d6 R6szv6nytrirsasig

A T6rsas6g r6viditett neve:

Corvinus Zrt.

A Tiirsas6g c6gneve 6s rdviditett neve angolul:

Corvinus International Investment Private Limited Comprny

Corvinus Ltd.

A T6rsas6g sz6khelye:

1027 Budapest, Kap{s utca G12. II. emelet

A Tarsas6g c6giegyz6ksz6ma: Cg. 01-10-043547.

II.
A TARSASAG Rf SZVf NVESEI

A Tarsas6g r6szv6nyesei

A Magyar Ahm
az 6t illet6 tulajdonosi jogokal: Az egtes dllami tulaidonban dll6 gazdasdgi rdrsasdgok feletr az

dllamol megilletd tulajdonosi jogok 6s kitelezettsigek iisszessig,il gtakorli szemdlyek

kijel\ldsdrfil szdl6 l/2018. (V1.25) NI/TNM rendelet alapjdn a Nemzeti Vagnn Kezelisdin
Felel s Tdrca Nilkiili Miniszter
szikhely: 1011 Budapest, Vdm utca 5-7,
gtakorolja.

MFB Magyar Fejleszt6si Bank Zdrtktiriien Miiktid6 R6szv6nytirsasdg
a 2001. 6vi XX. ttirvdny 2. sz. mell6klete alapj6n:
sz6khely: l05l Budapest, N6dor utca 3l .;
c6gjegyz6kszam: 0l - l0-041712

2.1.3. Regionitis Fejleszt6si Holding Zdrtktiriien Miiktid6 R6szv6nyt6rsasig
sz6khely: 1027 Budapest, Kap6s u. 6-12. I. em.

c6gjegyz6kszam: 01 - | 0 -0 4429
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III.
A TARsASAG ID6TARTAMA, ZARTKORT MUKODfS

3.1 A Tiirsasiig hal rozatlan id6tartamra alakul 6s zirtkdriien miiktjdik.

IV.
A TARSASAG TEVfKENYS6GI K6RE

4.1

4.2.
Tdr<ilve
A T6rsas{g tev6kenys6gi kdre

4.2.2. Egy6b tevtkenys6g:

63.1 I '08 Adatfeldolgozis, web-hoszting szolgiltat6s
64.92.'08 Egy6b hitelnyrijtiLs (kiv6ve az enged6lyhez kdtdtt tev6kenys6get
64.99'08 M6shovi nem sorolt egy6b p6nziigyi kdzvetit6s
66.19. '08 Egy6b p6nztigyi kieg6szito tevdkenys6g
68.20'08 Sajrit tulajdonti, b6relt ingatlan birbeadiisa, tizemeltet6se
69.20'08 Szimviteli, kdnywizsgil6i, ad6szak6rtoi tev6kenysdg
70.10'08 Uzlewezet6s
70.21'08 PR, kommunik6ci6
7 0.22' 08 U zlewiteli, ery6b vezet6i taniicsad6s
73.20' 08 Piac-, kdzv6lem6ny-kutates
82.99'08 M6shovd nem sorolt egy6b kieg6szft6 tizleti szolgdltatris
85.59'08 M6shov6 nem sorolt egy6b oktat6s

v.
A TARSASAG ALAPTOKEJE, NTSZV6XYBX

A Tiirsasig alapt6k6je 4.914.700.000,- Ft, azaz n6gymilli6rd-kilencszlztirenn6gymilli6-h6tsz6zezer

forint, amely tel.ies eg6sz6ben a Tdrsasdg rendelkez6s6re bocsdtott p6nzbeli hozz5i6rul5s.
5.1

5.2 A Tdrsasiig alapt6k6je 4.914.700.qro,- Ft, azaz n6gymilli6rd-kilencszrztizenn6gymilli6-h6tszdzezer

forint, amely 4.914.700 db 1000.-Ft, azaz Egvez forint n6vdrtdkfi, dematerializdlt, n6vre

sz6l6 torzsr6szv6nyre oszlik. A Tdrsasdg minden 1.000,- Ft, azaz egyezer forint nev6rt6k( r6szv6nye

egy szavazatra jogosit. Az alapitdskori r6szv6nyesek a r6szv6nyeket atvett6k. Az egyes

r6szv6nyesek 6s 16szv6nyeik:

5.2.1

Magyar Allam 4.627.700 darab t6rzsrdszv6ny

tulajdonosi fotok tyakorl6iat Nemzeti Vogyon

Kezercseert Felelas T6rca Nekiili Minisztet

5.2.2

MFB Magyar Feileszt6si Bank zirtktiriien
Mfi kiid6 R6szv6nytC6asSg

5.2.3. Regionelis Fejleszt6si Holding

z6rtktirgen M0kiid6 R6szv6npdrsasdg 236,265 darab ttirzsr6szv6ny

4.2.1. F6tev6kenys6g:

64.20.'08 Vagyonkezel6s (holding)

50.735 darab tiirzsr6szv6ny



5.3 A TriLrsasrig dematerializdlt rdszvdnyeinek el6rillit6s4 nyilv6ntartisa 6s td,rl6se a hatilyos
jogszabilyok (a t6kepiacr6l sz616 2001 . 6vi CXX. t6rv6ny) rendelkez6seinek megfelel6en t6rtbnik azzal,
hogy a Tiirsasdgot, mint r6szvdny kibocs6t6t terhel6 kdtelezetts6gek teljesft6sekor a Tdrsasig nev6ben

a Vez6rigazgat6 jogosult eljrimi. a Tiirsasig Kdzgyiil6se riltal hozott ddnt6s alapjiin.

5.4 A Tirsas6g (ideiglenes) r6szvdnyeinek 6truh6z6sa az 6rtdkpapirszimLin t0rt6n6 terheles, illetve
j6v6ir6s ridrin tort6nik.

5.5 A T6rsas6g Vez6ri gazgat6ja, vagy aY ez|igazgat6 6ltal a R6szv6nyk6nyv vezet6s6re megbizott
szem6ly a rdszv6nynil (ide 6rtve az ideiglenes r6szvdny tulajdonos6t is) r6szv6nyk0nyvet vezet,

amelyben nyilv6ntartja a reszv6nyes, illetve a r6szv6nyesi maghatalmazott (a tovabbiakban egytitt
r6szv6nyes) * kd,z6s tulajdonban rill6 r6szv6ny esetdn a kozos k6pviselo - nev6t (c6g6t) 6s lak6hely6t
(sz6khely6t), r6szv6nysorozatonk6nt a rdszv6nyes r6szv6nyeinek, ideiglenes r6szv6nyeinek niv6rteket,
darabszimrit (tulajdoni rdszesed6s6nek m6rt6k6t), a rdszvdnyek megszerz6s6nek idopontj6t, a

r6szv6nykd,nyvi bejegyz6s id6pontjrit, valamint egy6b. tdrv6nyben meghat6rozott adatokat.

5.6 A r6szv6nyes a Tarsas6ggal szemben r6szv6nyesi jogait akkor gyakorolhatja, ha ot a

r6szv6nykdnyvbe bejegyea6k. A r6szv6nyk6nl,rbe tort6n6 bejegyz6s elmarad6sa a r6szv6nyesnek a

r6szv6ny feletti tulajdonjogrit nem 6rirti.
Az alakilag igazolt r6szv6nyest a r6szv6nykonyv vezet6jdndl el6te{esaett k6relm6re be kelljeryemi a

r6szv6nykdny,vbe. A bejegyzett r6szv6nyest k6relme alapj6n tdrOlni kell a rdszv6nykiiny'vb6l.
A r6szv6nykdny,v vezet<ije akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt r6szv6nyes bejeryzdsi k6relm6nek

telj esit6s6t, ha a r6szv6nyes a r6szvdny6t j ogszabelynak vagy az alapszab{lynak a r6szv6ny 6truhAzasrira

vonatkoz6 szabrilyait s6rt6 m6don szerezte meg.

A r6szv6nykdnyvb6l tdrtilt adatoknak megrillapithat6nak kell maradniuk.
A r6szv6nyk0nyv vezet6se sor6n hozott hat6rozatok tiirsasiigi hatfrozatoknak min<isiilnek.

5.7 A Trirsasdg 6ltal forgalomba hozott rdszv6nyfajtdk, vagy r6szvdnysorozatok 6talakit6sar6l val6
ddnt6s a Kdzgyiil6s kizir6lagos hauiskdrdbe tartozik. A K0zryiil6s a reszv6nyfajta, illetve
r6szv6nysorozat 6talakit6srir6l hozott d6nt6st kdteles a Yezbigazgatf r6sz6re halad6ktalanul

megktildeni. A r6szv6nyfajta, illetve a r6szv6nysorozat 6talakites{r6l hozott d6ntes bejegyz6s6t

kdvet6en a Yezligazgat6 elj6r az 6rt6kpapirokra vonatkoz6 rendelkez6sek szerint a r6szviny
el6rilliLissal kapcsolatos kdtelezetts6gek teljesit6se 6rdek6ben.

vI.
A TARSASAG SZERVEVI:

A KOZGYOLES

6.1 A Kdzgyiil6s a Tirsas6g legfbbb szerve, amely a r6szvdnyesek dsszess6gebol 6ll

6.2 A K6zgyiil6s kizir6lagos hatiskorebe tartozik

d6nt6s - ha a Ptk. elt6roen nem rendelkezik - az Napszabily meg6llapit6srir6l 6s

m6dosit6s616l,
ddnt6s a T6rsasiig miik6d6si form6jriLnak megv6ltoaat6sir6l,
a T6rsas6g iitalakukis6nak 6s jogut6d ndlktili megszfin6s6nek elhat6rozisa,
a Feltiryel6bizotts6g eln6k6nek 6s tovribbi tagiainak valamint a k6nl,rvizsgil6nak a

megv6laszt6sa, visszahiv6sa, dijaz6s6nak meg6llapitfsa, a vez€igazgat6 kinevez6se,
visszahiv6sa, dijazds6nak meg6llapit6sa, felette a munleltat6i jogok gyakorlisa,
a szimviteli tdrveny szerinti beszamol6 elfogadisa, ide6rtve az ad6zott eredmdny
fe lhasznii liisi{'ra vonalkoz6 d<intdst is;

t6rdlve;

a,

b,
c,
d,

e,

t



l,
j,
k,
l,
n,

h,

q,

r,

az egyes r6szv6nysorozatokhoz fiiziidl jogok megv6ltoaatiiLs4 illewe az egyes
r6szvdnyfajtak, osaelyok atahkilisa.
d<int6s - ha a Ptk. maskdnt nem rendelkezik - az eveko^athat6, jegyzesi j ogot biztosit6
vagy 6tv5ltoz6 k6tv6ny kibocs6t6s6r6l,
ddnt6s - ha a Ptk. misk6nt nem rendelkezik - az alapt6ke felemel6s6rol,
d6nt6s - ha a ftk. misk6nt nem rendelkezik - az alapt6ke leszillitrisir6l,
a Tilrsaseg strat6giijrinak 6s 6ves iizleti terv6nek meghat6rozAsa 6s elfogad6sa,
a Fel0gyelSbizottsig iigyrendj6nek j6v6hagy6sa,

a Tirsasrig vezet6 tiszts6gyiseloje, Fel0ryel6bizottsrigi tagiai javadalmazis6nak
m6djir6l 6s m6rt6k6rol sz6l6 szabhlyzat, valamint a Tiirsasiig vezeto tiszts6gviseloi 6s

Feliigyel6bizotts6gi tagjai vagyonnyilatkozat6val dsszeftlgg<i adaw6delmi- 6s elj{nisi
szab\lyzat megrillapitasa 6s m6dosit6sa, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos
hatrirozatok meghozatala, tovribbriL a munkaviszonyban iil6 vezeto tiszts6gvisel<i
sz6m6ra teljesitm6nykdvetelmdnynek 6s ehhez kapcsol6d6 teljesitm6nyb6rnek vagy
mes juttat6snak a megrillapiLisa a Feltigyelobizotts:ig elozetes vdlem6nye alapj6n,
gazd6lkod6 szervezet alapitesa vagy megsziintet6se, valamint gazd6lkod6 szervezetben

r6szesed6s megsz erz|se vagy irtruhiuAsa, ide6rtve a t6keemel6sr6l sz6l6 d6ntdshozatalt.
ddnt6s minden olyan k6rd6sben, amit ttirv6ny vagy az Alapszab ly a Ktizgyiilds

kizir6lagos hatriskdr6be utal.

d6nt6s k6lcsdn nyujt6s6val, illetve k<ilcs6n ig6nybev6tel6vel kapcsolatos szerzod6s

megk0t6s6r6l 6rt6khatarra tekintet n6lkiil.

6.3 A Kitzgyiil6st 6vente legalibb eryszer a Szirmviteli T6,rv6ny szerinti 6ves beszimol6
m6rleg6nek elfogadiisa 6s az ehhez kapcsol6d6 nyeres6g feloszt6s megliirgyal6sa v6gett 6ssze kell hivni.

Sztiks6g eseten rendkiviili Kdzryiil6s bdrmikor tisszehivhat6.

6.4 A Kdzgyiildst - a Vezirigazgat6 hivja dssze. A Kdzgyiildst a Kttzgytil6s kezdo napj6t legalibb
tizentit nappal megelozoen a r6szv6nyeseknek kiilddtt meghiv6 ritjin kell Osszehivni. Azoknak a

r6szv6nyeseknek, akik ezt kiv6njtik, a K6zgyiil6sre sz6l6 meghiv6t elektronikus titon kell megkiildeni.

a T6,rsas6g c6gnev6t 6s sz6khely6t,
a Kiizgyiil6s id6pontjit 6s helydt,
a Kiizgyiil6s megtaruisrinak m6djri!
konferencia-kozgyiil6s esetdn a szavazAsi meghatalmazott nev6t, el6rhet6s6g6t,

a K6zgy0l6s napirendj6t,
a szavauati jog gyakorl6s6hoz az alapszab6lyban el6irt felt6teleket,

a K6zgy0l6s hat6rozatk6ptelensege eset6re a megism6telt Ktizgyiil6s helydt 6s idej6t.

6.6 A Kdzgyiil6s helye -ha aYezlrigazgat6 elt6r6en nem rendelkezik - a Tiirsas6g, vagy valamely

r6szv6nyes sz6khelye vagy telephelye. A Trirsas6g kdzryiil6s6n az a r6szv6nyes, illeWe rdszv6nyesi

meghatalmazott vehet r6szt, akit a ktizgyiilds megkezd6s6ig a r6szv6nyk<inyvbe bejegyezlek. Ha az

Alapszabrily rendelkezik arr6l az id6pontr6l, ameddig a fenti bejegyzdsre sor keriilhet, eZ az id<ipontot

nem lehet a ktizgyiil6s kezdo napj6t megel<!26 m6sodik munkanapnril korribban meghatiromi; semmis

az Alapszabily ett6l elt6r6 rendelkez6se.

6.7 Kdzryiil6sen megielent r6szv6nyesek<iljelenl6ti ivet kell k6sziteni, amelyen fel kell tiintetni a

r6szv6nyes, ilfewe k6pvisel6je nev6t (cdg6, 6s lak6hely6t (szekhely6t), reszv6nyei szAmi* 4,s az i3t

megillet6 szavazztok szimaL valamint a Kdzgyiilds idotartama alatt a jelenl6vok szem6ly6ben

bek6vetkezett viltozesokat.

6.8 Ajelenldti ivet a K6zgyiil6s eln0ke 6s a jegyzoktinyvvezeto al6ir6s6val hitelesiti.

a,

b,
c,
d,
e,

t

6.5 A Ktizgyiil6si meghiv6 tartalmazza:



6.9 A Kdzgyiil6s hatrirozatk6pes, ha azon a leadhat6 szavazatokra jogosft6 r6szv6nyek iiltal
meglestesitett szavazatok tObb mint fel6t kdpviselo r6szv6nyesjelen van. A hatrirozatkdpess6get minden
hatiimz^thozatalndl vizsg6lni kell.

6.10 Ha a Kdzgyill6s nem hat6rozatk6pes, a megismdtelt Kdzgyiil6s az eredeti napirenden szerepl<!
iigyekben, a jelenl6vok 6ltal kdpviselt szav^zati jog mert6ket6l fiiggetleniil hat6rozatk6pes. A nem
hatdrozatk6pes 6s a megism6telt Kdzgnil6s kt zdtt legalabb hirom napnak kell eltelnie.

6.1 1 A Kdzgyiilds felfuggesztheto. Ha a Kdzgyiil6st felftiggesztik, azt hsrminc napon beliil foly.tatni
kell. Ebben az esetben a K<izgyiil6s dsszehiv6s6ra 6s a K6,zgyiil6s tiszts6gvisel6inek megv6laszt6sira
vonatkoz6 szabiilyokat nem kell alkalmazni. A Kdzglnil6st csak egy alkalommal lehet felfiiggesaeni. A
felfiiggesaett il6s folltat sakent megtartoft Ktizgyiil6sen a hat6rozatk6pess6get ugyanfgy kell
vizsg6lni, mint a Kdzgyiildse megkezddsekor.

6.12 A K<izgyiil6snek a jelen fejezet 6.2. pont a)-c), g) 6sj) pontjaiban felsorolt tigyekben, ha a Ptk.
elt6r6en nem rendelkezik, a hatarozatijavaslatot legal5bb hiromnegyedes tdbbs6ggel kell elfogadnia.

6. I 3 A Kdzgyi.ildsr<iljeryz6kdnyvet kell k6sziteni, amely trrtalmazza:

a T6rsas6g c6gnev6t 6s sz6khely6t;
a Kdzgyfilds megtartesiinak m6djit, hely6t 6s idej6t;
a Kdzgyi.il6s levezeto eln0k6nek, a jegyz6kdnyvvezet6nek, a jegyzokdnyv
hitelesffiinek 6s a szavazatsziml6[6knak a nevit;
a K0zgnil6sen lezajlott fontosabb esem6nyeket, az elhangzoft inditv6nyokat;
a hat6rozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok 6s ellenszavazatok
szam6t, valamint a szavaz6st6l tart6zkod6k szim6t.

6.14 A jegyz6kdny, ret a jeryz6kdnlT',vezet6 6s a Kdzryiilds levezet6 elndke irja al6, 6s ery erre
megvrilasztott, jelen l6vo r6szv6nyes hitelesiti. A Yezirigazgatf a Kdzgyiil6si jegyz6kdnyvnek vagy
kivonatifurak egy hiteles p6ldrinyit, ajelenldti ivet a Kiizgyiil6s befejez6s6t k6vet6 harminc napon beltil
csak akkor kdteles a c6gbirosdghoz benyujtani, ha a Kdzgyiil6sen hozott ddnt6s a c6&iegyz6k tartalmet
6rinti 6s emiatt a dcint6s c6gbir6s6gi bejegyz6se sziiks6ges. A ktizgytil6si jeryz6k6nyvet 6s ajelenl6ti
ivet a Tirsasig sajdLt dokumentumai kdzdtt kell elhelyemi 6s meg6rimi. Brirmely r6szv6nyes a

KOzryfil6sijeryz6kdnyvb6l kivonat vagy misolat kiadrisrit k6rheti a Vez6rigazgat6t6l.
6.15 A r6szv6nyesek a Kdzgyiil6s hat6sk6,r6be ta(oz6 k6rd6sekben Kdzgyiil6s tartisa n6lktil is
hatrlrozhatnak. A Kdzryiil6s tartrisa n6lkiil ddnt6sre bocsiiton hat6rozatok tervezet6t a r6szv6nyeseknek
a Y ez1igazgat6 inlsban kriteles megkiildeni tgy, hogy a d<int6sre a r6szv6nyeseknek legal6bb 15
(tizendt) nap Alljon rendelkez6sre. A r6szv6nyesek e hatririd6 eltelte el6tt ktildhetik meg irisban
szavazatukat. A hatarozathozatali eljinis akkor eredm6nyes, ha legal6bb annyi szavazatot kiildenek meg
aY ezdrigazgat6 r6sz6re, amennyi szavazatij ogot kdpviselo r6szv6nyesjelenl6te a hat6rozatk6pess6ghez

sztks6ges lenne iil6s tart6sa eset6n.

6.16 A szavazisra megszaboft hatiirid<i utols6 napjat kdveto hirom napon beliil, vagy ha valamennyi
r6szv6nyes sz.avazata ea megel6z6en 6rkezik meg, akkor e napt6l sz6mitott hirom napon beliil a

r6szv6nytiirsasag V ez'igazgat6ja megiilapitja a szavazas eredm6ny6t 6s azt tovabbi hArom napon beliil
ir6sban kdzli a r6szv6nyesekkel. A hat6rozathozatal napja a szavazisi hatirido utols6 napja, ha
valamennyi szavazat kordbban beerkezik, aklor az utols6 szavazalbe€rkez€s6nek napja.

6.17 K6ts6g eset6n a drint6sre bocs6tott hat^roza ttervezeteknek a r6szv6nyesekhez tcirt6nt
meg6rkez6s6t a r6szv6nytiirsasilg a szavazatnak a hatri.rido letelte el6tt tttrt6n6 elkiild6s6t 6s a

r6szv6nl,t6rsas6ghoz t6rtent megerkez6s6t a r6szv6nyes k6teles bizonyitani.

!.II.
A TARSASAG SZERVEV2:

a,

b,
c,

d,
e,



7.1 A T6rsasrignril igazgat6s6g nem miik6dik, az igazgat6segnak a tdrv6nyben meghat6rozottjogait
ery vezeto tiszts6gvisel6, a Ptk 3:283. $ szerinti Vez6rigazgat6 gyakorolja.

7 .3 A Y ezerigazgat6 a TdrsasriLg belso miiktid6se kiir6ben a Tiirsasriggal, illetve annak testiileteivel,
valamint m6s tisztsdgvisel6ivel kapcsolatos feladatait csak szem6lyesen l6thatja el, k6pviseletnek nincs
helye.

7.4 A Y ez6ngazgal6 hat6sk<ire:

A VEZERIGAZGATO

7.2 A Yezirigazgat6t a K6zgyiil6s hatirozatlan id6tartamra v6lasztja, tiszts6g6t munkaviszonyban
tdlti be, felette a munkriltat6i jogokat a Kdzryiil6s ryakorolja. A TirsasdLg iigyvezet6s6t a gazdasiigi

trirsasig 6rdekeinek els6dlegess6ge alapjrin 0nrill6an Litja el. A Vezirigazgat6 szitm5:ia a

teljesitm6nyk<ivetelmen)4 6s az ahhoz kapcsol6d6 teljesitm6nyb6rt, a Felugyelobizotts6g el5zetes

v6lemdnydnek beszerz6s6vel a Kdzgyiil6s rillapitja meg.

a) d6nt azokban a k6rd6sekben, melyeket az Alapszabi y, vagy t6rv6ny nem utal a Ktizgyiil6s,
vagy a T6rsas6g m6s szerv6nek kiz6r6lagos hatisk6r6be, vagy amelyeket kifejezetten a

hat6sk<ir6be utal,
b) k6pviseli a Tiirsasigot harmadik szem6lyekkel szemben, bir6srigok 6s mris hat6stlgok elott,
c) elkitja a Trirsasrig napi ir:inyitds6val, folyamatos miiktid6s6vel kapcsolatos teendoket, ell6tja a

tiirsas6g tev6kenys6g6nek 6s munkaszervezet6nek operativ iranyiLisit feladatkdr6ben a

Tiirsasig 6rdekeinek elsddlegess6ge alapj6n j6r el,
d) a T6rsas6g izleti terv6nek v6grehajt6sa,
e) gondoskodik a T6rsas6g szimviteli t<irv6ny szerinti 6ves beszimol6ja (bele6rtve az ad6zolt

eredm6ny felhasm6l6s6t is) tervezet6nek elk6szit6s6r<il, a tervezetr6l a Feliiryelobizottsig
ir:lsbeli jelent6s6t beszerzi, a K6zgyiil6s el6 terjesai a tervezetet 6s az an6l k6sztilt jelentdst

megfelelo id6ben kiizzdteszi.
f) gondoskodik a Tiirsas6g iizleti kd,nyveinek szabiilyszer[i vezet6s6rol,
g.) tdrtilve
i) jelentdst k6szit a K6zgyiil6s r6sz6re 6vente legal6bb egyszer, a Feltigyel6bizottsig r6sz6re

heromhavonta az iigyvezet6sr6l, a T6rsas6g vagyoni helyzet6r6l 6s iizletpolitiktij616l,
k) gyakorolja T6rsasig t6bbi munkav6llal6ja felett a munk6ltat6i jogokat azzal, hogy az Mt. 208.$

alA tartozb munkav6llal6k teljesitm6nyk<ivetelm6nynek 6s az ahhoz kapcsol6d6
teljesitm6nyb6mek vagy m6s juttatisnak a megrillapilisa k6rd6s6ben a Feltigyelobizottsrig
el6zetes v6lem6ny6nek beszerz6s6vel d0nt,

I) teljesiti a 2009.6vi CXX[. tdrv6nyb€n foglalt k6zz6t6teli 6s egy6b ktitelezetts6geit,
m) Feliiryel6bizottsrig el6zetes j6vrihagy6srival dd,nt a T6rsasag Szervezeti 6s Miik6d6si

Szabrilyzatinak elfogad6srir6l 6s m6dositeser6l,
o) ddnt minden olyan befektet6sr6l, szerz6ddskdt6sr6l vagy k0telezettsdgvillalisr6l - kivdve a 6.2,

q pontban foglaltakat -, amelyn6l az tigylet 6(6ke a nett6 50.000.000,- Ft-ot nem haladja meg.

p) figyelemmel a 6.2. q pontban megfogalmazott korlftoka, a Feltigyel6bizoftsiig elozetes
j6v6hagyrisrival d6nt minden olyan befektet6sr6l, szerztid6skdt6srol vagy
kdtelezetts6gyallalasr6l, amelynel az iigylet 6rt6ke meghaladja a nett6 50.000.000,- Ft-ot,
kiv6ve a Tarsas6g likvid eszk<izeinek etmeneti hasznosit6s6ra vonatkoz6 ddnt6seket, mely
0gyekben a vez6rigazgat6 a Feliigyelobizotts6g j6vrihagyrlsa n6lktil is ddnthet.

q) A Tdrsas6g sz6khely6t 6s tev6kenys6gi kdreit - a fotev6kenys6g meghatiroz6sa kiv6tel6vel- a

vezingazgat6 is jogosult m6dositani 6s ezzel dsszefiigg6sben az Alapszab6ly is m6dosithada.

7.5 A Vez6rigazgat6t a r6szv6nyesek nem utasfthatjiik 6s hateskdret a Kdzgyfil6s nem vonhatja el.



7.6 A Yez€igazgat6 k<iteles - Feliigyel6bizottsag egyidejii irtesitese mellen - a Kdzgyiildst 8

napon beltil a sziiks6ges int6zked6sek megl6tele cdlj6b6l risszehivni, ha tudom6s6rajut, hogy a T6rsas6g
sajrit trik6je a vesaes6g kOvetkea6ben az alaptoke kitharmad6ra vagy a T6rsasdg sajr{t t6k6je az alapt6ke
t<irv6nyben meghat6rozott minim6lis 6sszege al6 csdkkent, vagy ha a T6rsas6got fizet6sk6ptelens6g
fenyegeti, vagy fizet6seit megsziintette, illetve ha vagyona a tartozasait nem fedezi.

}TII. A TARSASAG SZENVNYI:
FELUGYEL6BIZ OTTSAG

8.1 A Feliiryel6bizoftsrig a K0zglriil6s r6sz6re ellen6rzi a T6rsasig iigyvezet6sdt

A Feliigyelobizotts6g a Tiirsasfg 6rdek6ben kezdem6nyezheti a K6zgyiil6s dtint6s6t. Kd,teles - a

hatiirozati pontokra vonatkoz6 javaslattal - a K0zryiil6st Osszehivni, ha megit6l6se szerint az iigyvezet6s

tev6kenys6ge jogszabdlyba, az Alapszab6lyba, illewe a Kdzgyul6s hatirozataiba iitk6zik, vagy

egy6bk6nt s6rri a Trirsas6g, vagy a r6szvdnyesek 6rdekeit.

A Feliigyel<ibizottsig taglait a 2007. 6vi CLII. ttirv6ny rendelkez6sei szerint vagyomflatkozat t6teli
kOtelezetts6g terheli, melyet eloszdr a tisasdg bet6lt6s6nek megkezd6s6t megel6z6en kdtelesek
teljesiteni.

8.3 A Feliigyelobizottsag testiiletkdnt jrir el. A Feliiryel5bizottsrig hatiirozatk6pes, ha a tagjainak
k6tharmada, de legakibb h6rom tagjelen vani hathroz:.tht ajelenl6v6k eryszerii sz6t6bbs6gdvel hozza.

Szavazategyenl6s6g eset6n a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A Feltiryel6bizottsrig tagiai szemdlyesen kd,telesek eljrimi, k6pviseletnek a Feliiryelobizottsegi
tevikenysdgben nincs helye. A Fel0gyel6bizotts6g tagi6t e min6s6g6ben a Trlrsasig tagiai
(r6szvdnyesei), illetve munkdltat6ja nem utasithatja. A Felugyel6bizottvig tagiai a tSrsasig legfobb

szerve i.il6s6n tandcskoz6si joggal vehetnek r6szl.

8.4 A Feliigyel<ibizotts6g az iigyrendj6t maga Allapitja meg, amelyet a Kdzryiilds hagy j6v6. A
Feli.igyekibizottsig tigyrendje lehet6v6 teheti, hory a Feliigyekibizottsrig iil6s6n a tagok nem szemdlyes
jelenl6ttel, hanem elektronikus hirkiizl6 eszkdz kdzvetft6s6vel vegyenek rdszt. Ez esetben az iil6s
meglart6s6nak r6szletes szab6lyait az iigyrendben meg kell 6llapitani.

Ha a Feliigyel6bizotts6g tagjainak szbma az Alapszabilyban meghatArozott ldtsziim al6 cstikken, vagy
nincs, aki az til6sdt tisszehivja, a Tarsasiig Y ez,igazgat6ja a Feliigyel6bizottsag rendeltet6sszeni
miikdd6s6nek helyrerillitrisa drdek6ben kdteles d,sszehivni a Kdzgyiil6st, vagy iil6s tart iLsa n6lkiili
hatfu ozathoza tah kezdem6nyezni.
A Feltigyel6bizottsrig egyes ellen6rz6si feladatok elvdgzdsevel birmely tagiet megbizhatja, illetve az
ellenorz6st 6lland6 jelleggel is megosahatja tagjai k6ztitt.

8.5 A Feltiryel6bizotts6g a T6rsas6g iigyvezet6s6nek ellenorz6se keret6ben a Vezdrigazgat6t6l, a

T6rsas6g vezet6 6ll6sri munkavrillal6it6l felvil6gositist kdrhet, a Tiirsas:ig kdnyveit 6s iratait - ha

sztiks6ges, a Trlrsasig kdltsdgdre szakdrt6k bevon6s6val - megvizsg6lhatja. A Yeztigazgat6, a vezeto

6lLis0 munkav6llal6k a felviLigositist a Feltigyelobizottsrig riltal megiel6lt hat6rid6n beltil - amely nem
lehet kevesebb l5 napndl - irisban kdtelesek megadni a Feltigyel6bizottsig r6sz6re.

8.2 A Feliiryel6bizottsig 3-6 tagb6l 6ll. Tagjait a K0zgyiil6s jeldli ki 3 (h6rom) 6ves hat6rozott
id6tartamra, azzal,llsgy a Feltigyel<ibizotts6g tagiainak r6szleges csereje vagy a Feliigyel6bizottstig itj
tagokkal va16 kieg6szit6se eset6n az [j tagok megbizat6sa a Feliigyel6bizotts.ig eredeti megbizat6s6nak
idopontjriig sz6l. A Feltgyel6bizousig tagjrinak csak azjeltilhetri ki. aki a Ptk. 3:26 $ (2) bekezd6s6ben

foglalt felt6teleknek megfelel. A Feltiryel6bizotts6g tagjai b6rmikor visszahivhat6ak.



8.6 AFeliigyel6bizotts6ghatriskiirekiildnosen:

8.6.1 . A Feltigyelobizottsrig k6,teles megvizsg{lni

a TriLrsas6g sz4mviteli t6rv6ny szerinti 6ves besz6mol6j6t es an6l irisbelijelent6st kibocsAtani;
a Kdzgyiil6s el6 terjesztett valamennyi iizlepolitikai jelent6st, valamint minden olyan
el6terjesa6st, amely a Tiirsas6g Kdzgyiil6s6nek kizir6lagos hatrirktirdbe tartoz6 tigyre
vonatkozik.

8.6.2
a.)

A Feliigyelobizottsdg el6zetes v5lem6nyezesi jogrit az al6bbi esetekben gyakorolja:
a Y ez€igazgat6 szfuniira a teljesitm6nyk6vetelm6nyt 6s az ahhoz kapcsol6d6 teljesitm6nyb6r,
yn[amint az Mt. 208. $ -a hat6lya al6 tartoz6 munkav6llal6k szbmhra

teljesitm6nyk<ivetelm6nynek, valamint az alitoz kapcsol6d6 teljesitm6nyb6r vagy m6s
juttat6soknak a meghat6roz6sa.

a.)
b.)

8.6.3. A Feliigyel6bizottsig et6zetes j6vrlhagydsa sziiks6ges az al6bbi iigyekben:
a.) a Tiirsasig Szervezeti 6s Miikdd6si Szabilyzatrinak elfogadiisa 6s m6dosftilsa;
b.) minden olyan befektet6s, szerz6d6skdt6s, vary kdtelezetts6gvtillalisr6l val6 ddnt6s,

amelyn6l az iigylet 6n6ke meghaladja a nett6 50.000.000 .-Ft-ot, kivdve a Tarsas6g

likvid eszk6zeinek 6tmeneti hasmosit6siiLra vonatkoz6 d6nt6seket;
c) tdrdlve
d) a T6rsas6g Szociilis- 6s j6l6ti Juttatisok6l sz6l6 Szab lyzata elfogad6sa 6s

m6dosit6sa.

A 8.6.3. pontban meghatrirozott ddnt6st a vezerigazgat6 csak a feliigyel6bizottsag elSzetes

j6vahagy6s6val hozhada meg. Ezen tigyvezet6s k<jr6ben ell6tott funkci6k tekintetdben a
feltiryel5bizottsig tagiai is vezet6 tiszts6gviseloknek min6stilnek (Ug;uddntS Feltigyelobizottseg).

A Feliigyelobizottsrig tagjai az e hatisktiriikben kifejtett tev6kenysdggel a Trirsasrignak okozott k6rokat

a szerz6d6sszeg6ssel okozott kdrok6rt val6 felel<issdg szab6lyai szerint kdtelesek megt6riteni.

Ha a Feliigyel6bizottsSg a Y ez{rigazgat6 hat6rozati javaslatit nem haryja j6vti, de a Vezdrigazgat6 a

javaslatot fenntartja, a Yezflrigazgal6 jogosult a Trirsasrig Kdzryiil6s6nek ddnt6s6t k6mi. Ha a

Feliigyelobizottsrig j6v6hagl,ta a Y ezdrigazgat6 javaslat6t, a hatirozatb6l ered6 k6rok6rt a

Yezerigazgat6 6s a feltigyel6bizotts6gi tagok a Tdrsasiggal szemben egyetemlegesen felelnek a
szerz6d6sszeg6ssel okozott kirok6rt val6 felel6ss6g szab6lyai szerint.

Az elozetes j6vrihagf/as, illetve vdlemdnyez6s k6,r6ben a hatrirozatijavaslatot a Feliigyel6bizotl.s{g- az

iigyrendben meghat6rozott m6don - megtergyalja, j6vihagy6s6t, elutasitasat vagy v6[em6ny6t

tartalmaz6 inisbeli zarad6kkal l6da e[, 6s a d6nt6sre jogosultnak halad6ktalanul megktildi.

IX.
A TARSASAG SZERVEI/4:

A KONYWIZSGALO

9.1 A T6rsas.ig k6nywizsg6l6jrit a Kdzgyiil6s a Y ez|rigazgat6nak a Feliigyel6bizottstig
egyetert6s6vel tett javaslata alapj6n v6lasaja meg hadrozott, de legfeljebb hiromdvi idotartamra. A
kdnyvvizsgril6 megbfzatiisinak id<itartama nem lehet rdvidebb, mint az 6t megviilaszt6 K0zgyiil6si
h.atercz.at meghozatal6nak ra.pjfitd.l az iizleti 6v szamviteli tdrveny szerinti beszimol6j6t elfogad6



Ktizgyiil6si hat6rozatig terjed6 azon id6szak, melynek feliilvizsg6lat6ra megv6lasaottik. A
k<inywizsg6l6i megbizfs elfogadisAnak az min6stil, ha a kdnywizsgil6 megv6lasztis,it kdvet6
kilencven napon beliil megbizisi szerz6d6st ktit a Trirsasrig ligyvezetds6vel. A hatirid6 eredm6nyelen
eltelt6vel a kOnywizsgril6 megv6lasaisa hatrilyalannd v6lik 6s a Kdzgy[il6s k0teles m6sik
k<inywizsg6l6t v6lasztani.

9.2 A kdnywizsgril6t a Kdzgyiil6s hatiirozatair6l 6rtesiteni kell. A k<inyvvizsgril6 feladatrinak
teljesitese 6rdek6ben a T6rsas6g kcinlveibe betekinthet, a Yeziigazgat6l6l, illetve a Tiirsas6g
munkav6llal6it6l felvil6gositast k6rhet, a T6rsas6g bankszaml6it, tigyf6lsziml6it, kdnywezetds6t,
szerz6d6seit megvizsgiilhatja. A Feltigyelobizofts6g kezdem6nyezheti a kdnyvvizsgril6nak a bizotts6g
iil6s6n t0rtdn6 meghallgat6s6t.

9.3 A k6nywizsg6l6 kdteles gondoskodni a sz6mviteli t6rvenyben meghadrozott k6nywizsgdlat
elv6gz6s6rol,6s ennek sorfn mindenekel6tt annak megrillapitrisrir6l, hogy a T6rsas6g szimviteli tdrv6ny
szerinti beszimol6ja megfelel-e a jogszab6lyoknak, tovdbbri megbizhat6 6s val6s k6pet ad-e a T6rsas6g

vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r6l, miikiid6s6nek eredm6ny6r6l. A Kdzgyiil6s kdteles a T6rsas6g

szimviteli tdrv6ny szerinti beszimol6jrival kapcsolatos K6zryiil6si hat6rozat meghozataliiban
biztositani a kdnywizsgdl6 r6szv6tel6t, annak meghozataliban a kdnywizsgril6 ktiteles eryiittmiikddni.

9.4 Ha a kdnyrvizsgtil6 a Tirsasfg vagyon6nak olyan v6ltoz6srit 6szleli, amely vesz6lyezteti a

Tiirsas6ggal szembeni k6vetel6sek kiel6git6s6t, vagy ha olyan kciriilm6ny 6szlel, amely a Veztigazgat6
vagy a Feltigyelobizottsrig tagiainak e min6sdgiikben kifejtett tev6kenys6giik6rt va16 felel6ss6g6t vonja
maga ut6n, kdteles a Kdzgyi.ilis dsszehiviisiit kezdem6nyezni. Ha a Kdzgyiil6s til6s6nek dsszehiviisiira
nem kertil sor, illewe ajogszabilyok 6ltal megkiviint dOntdseket nem hozza meg, a k6nywizsg6l6 errol
a T6rsas6g tdrv6nyessdgi feliigyelet6t ell6t6 c6gbir6s6got 6rtesiti.

x.
CfGJEGYZfS

A c6gjegyz6si jog a Trirsasdg ir:isbeli k6pviselet6re, a Tiirsasiig nev6ben tdrt6n6 al6fr6sra val6
jogosults6g. A c6gjegyz6s tgy tdrt6nik, hogy a Tarsas6g ir6sbeli kepviselet6re jogosultak az eloirt,
elSnyomoft, vagy nyomtatott c6gn6v ali neviiket az alibbiak szerint irjik al6:

a) a Ptk 3:116 $ 6s 3:283 $ szerinti Vezdrigazgat6 <in6ll6an,

b) meghatarozott jogkdrben a Ftk 3:116 $ 6s 3:2E3 $ szerinti Yez|igazgat6 6ltal erre
felhatalmazott ket muntav6llal6 egyiittesen.

xI.
uzurr Ev

A Tirsasig iizleti 6ve a napt6ri 6rvel egyezik meg

XII.
ALAPTOKE FELEMELESE

12.1 A Trirsasig alapt6k6j6nek felemel6s6rol a Kdzgyiilds haliroz. Kiil0nkjz6 alapt6ke-emel6si
m6dok szerinti alapt<ike-emel6s egidej eg is elhatrirozhat6.
Az alapt6ke felemel6se

a, tj r6szv6nyek forgalomba hozatal6val,
b, az alapt6k6n feliili vagyon terh6re,
c, dolgoz6i r6szv6ny forgalomb a hozatal|val,
d, felt6teles alapt6ke-emel6sk6nt, 6tv6ltoz6 vagy 6tv6ltoztathat6 kdtv6ny forgalomba

hozatalaval t6rtenik.



12.2 Az rij r6szv6nyek zirtkdrii forgalomba hozatalival tdrt6nS alapt6ke-emel6st elrendelo
k6zgyiil6si hat6Lrozatban meg kell jelOlni azokat a szem6lyeket, akiket a Kdzgyfil6s feljogosit a
r6szvdnyek ltvdtel|re azzal a felt6tellel, hogy az arrajogosultak jeryzesi els6bbs6gtkkel nem 6lnek. A
k0zgyiil6si hat6rozatban meg kelljeldlni az egyes szem6lyek 6ltal etvehet6 r6szv6nyek sz6m6t.

A r6szv6nyek 6w6tel6re olyan szem6ly jel6lhet6 ki, aki a rdszv6nyek ritvdteldre 6s azok ellen6rt6kdnek
szolg6ltat6siira vonatkoz6 el6zetes ktitelezetts6gvillal6si nyilatkozatot tett. A T6rsasdg a
k6telezetts6gv6llal6 nyilatkozatban foglaltakt6l nem terhet el.

Avagyonihozz{jirul6sok teljesit6s6nek m6djrira, esed6kess6g6re, a k6sedelem jogk<ivetkezm6nyeire, a
nem p6nzbeli varyoni hozzijrl.rukis 6rt6kel6s6re 6s az annak 6rt6k66rt viselt feleloss6g6re vonatkoz6
szabilyokat megfelel6en alkalmami kell.

12.3 Ha az alaptoke felemel6s6re p9nzbeli hozzijlrulis ellen6ben kertil sor, a reszv6nyeseket a
r6szv6nyek iiw6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gijog illeti meg. A Vez6rigazgat6 - amennyiben a Kdzgyiil6s
az alapt6ke felemel6se kapcs6n koribban az elsobbs6gi jog gyakorldsir6l nem hatrirozott, illet6leg
nyilatkozott ir6sban t6j6koaatja a r6szvenyeseket a r6szv6nyek 6tv6tel6re vonatkoz6 els6bbs6gi jog
gyakorliisiinak lehet6s6gdrol ds m6djir6l, igy az riweheto r6szv6nyek n6v6rt6k6r<il, illewe kibocsriuisi
6rt6k6r6l, valamint e jog drv6nyesitds6re nyitva 6116 legalAbb tizeniit napos - id6szak kezd6 6s zar6
napj 6161.

12.4. Ha az alapt<lke-emel6st elhat:iroz6 Ktizryiil6s az Alapszabrilyt az alapt6ke emel6ssel
dsszefiigg6sben - a r6szv6nyek 6tv6tel6re vonatkoz6 kdtelezettsdgv6llal6sok, illetve a r6szv€nyjegyzds
eredm6ny6t6l ffigg6en - a nyilatkozat megl6tel6re rendelkez6sre 6116 hat6rido lejirtinak, illewe a
jegyz|s lezArisinak napj6n betill6 hatrillyal m6dosi$a" az alapt6ke emel6ssel kapcsolatban rijabb
Kdzgyiil6s tartls6ra nincs sziiks6g.

Ha feltdteles Alapszabrily m6dositisra nem keriilt sor, vagy az alapt6ke-emel6s sor6n olyan k6rd6sben
kell a Ktizryiil6snek hatiromia, amelyre vonatkoz6an a felt6teles Alapszabrlly m6dositds nem, vagy
nem megfelel6 rendelkezdst tartalmaz, az Alapszab|ly m6dosit6s6r6l a Kdzgyiil6snek a r6szv6nyek
ritv6tel6re vonatkoz6 nyilatkozat megt6telire rendelkez6sre rill6 hat6.rid6 leteltdt vagy a jegyz6s
eredm6nyes lezinisrit k0vet6 hatvan napon beltil kell hataroznia.

Az alapt6ke felemelisivel forgalomba hozott [j rdszv6ny elso izben az alapt6ke-emel€s bejegyz6sdnek
iizleti 6ve utrin j1116 osaaldkra jogosit.
12.5 Az alaptSke-emel6s bejegyz6s6t ktivet6 tizentit napon beliil a Vez6rigazgat6 6rtesiti a k6zponti
,irt€ktirat 6s a rdszv6nyes 6rtdkpapinzAmla-vezetljet az alapt6ke-emel6s k6vetkezt6ben a r6szv6nyes
r6szv6nyulajdon6ban be6llt v6ltozisr6l, 6s minderrol inisban t6j6koaatja a r6szv6nyeseket.

XIII.
ALAPTOKE Lf,SZALLiTASA

13.1 A Kdzgyiilds az alaptok6t leszillithatja, a Ptk.-ban meghat6rozoft esetekben pedig az alaptoke
leszillit6sa ktitelez6.

13.2 Az alapt6ke leszillftri*ir6l d0nto Kdzryilldst 6sszehiv6 meghiv6nak az iiltalinosan ktitelez6
tartalmi elemeken kfvul tartalmaznia kell az alapt6keJeszallites m6rt6k6re, okara 6s v6grehajtiis6nak
m6dj6ra vonatkoz6 tej6koztatast, tov6bb6, ha erre sor keriil, az alaptoke felt6teles leszillitris6nak tdny6t.

13.3 Az alapt<ike leszillitisdr6l sz6l6 Ktizgyiildsi hatiirozatban meg kelljeldlni:
a, az alapt6ke leszillills oket (okait), nevezetesen azt, hogy az alapt<ike leszillitrisa

t6kekivon6s, vesztes6grendez6s 6rdek6ben, vagy a r6szv6nyirsasig saj6t trik6je m6s
elemenek (ide 6rtve a lekdt6tl lartal6kot is) nrivelese c6lj6b6l tdrtenik,

b, azt az dsszeget, amellyel az alapt6ke csdkken, 6s az alaptoke-leszillit6ssal 6rintett
16szv6nyeket,



c, azalapt6ke-leszillit6sv6grehajt6s6nakm6djdt

13.4 Az alapt6ke leszillitisrir6l sz6l6 dd,nt6s meghozatal6val egyidejiileg rendelkemi kell az
Alapszab6lynak a t6keleszillitris miatt sztiks6gessd v6l6 m6dositrisrir6l is. Ez a kdzgyii16si hatirozat az
alaptoke-leszillitis felt6teleinek teljesiil6se esetdn valik hat6lyossri. Ha az alaptokeJeszillit6shoz nem
sztiks6ges ktizgyiil6si hatirozat, az Alapszab6lynak az alapt6ke csdkken6se miatt sziiksdgess6 viil6
m6dosit6sa a Vez6rigazgat6 hat6sk6r6be tartozik.

13.5 Az alapt6ke leszillitrisAnak v6grehajtiisa sorin a Vez6rigazgat6 eljir az 6rt6kpapirokra
vonatkoz6 rendelkez6sek szerint a r6szv6ny(ek) t6rl6s6vel kapcsolatos kdtelezettsegek teljesit6se
6rdek6ben.

13.6 A Y ezdrigazgat6 az alapt6ke leszillitrisrit elhaliroz6 Kozgyiildsi hatarozat meghozatalat, illetve
a jogeros bir6srigi hatrirozat k6zbesit6s6t kdvet6 harminc napon beliil kttteles int6zkedni az alapt6ke
leszillitrisr6l hozott d0nt6snek a C6gkdzl6nyben tdrt6n6, k6tszer egym6s ut6ni k6zz6t6tel6rol, akk6nt,
hogy a k6t k<izz6t6tel k<iz6tt legal6bb harminc napnak kell eltelnie.
A hirdetm6nyben fel kell tiintetni, hog/ az alaptoke feltdteles leszillftis6r6l a K6zryiil6s, vagy a bir6sdLg

ddnt6tt, a hirdetm6nynek ezen kivtil tartalmamia kell a d<int6s tartalmiit, valamint fel kell hivni a

T6rsas6g hitelez6it, hogy a hirdetm6ny els<l alkalommal t0rt6nt k6zz6t6tel6t megel6zoen keletkezett 6s

ezen id6pontig esed6kess6 nem vrilt kdveteliseik utiin - a jogszabiiyban meghatiirozott kiv6telekkel -
biaos(teka tarthatnak ig6nY.
Az ismert hitelez6knek a uirsas6g a hirdetm6ny els6 kdzz6t6tel6vel eryidejiileg kdzvetleniil is k6teles a
hirdetmdnnyel azonos tartalmt 6rtesit6st ktildeni.

13.7 A Trirsasiggal szemben az alapt6ke leszillit6srir6l sz6l6 hirdetmdny els6 ktizz6t6tel6t
megel6z6en keletkezett kdvetel6sjogosultja megfelel6 biztositekot ig6nyelhet a Trirsasdgt6l, kivdve, ha

a) miir rendelkezik az alapt6keJeszillitishoz kapcsol6d6 kockizattal ar6nyos
biztosit6kkal;

b) a Tiirsasiig alapt6keJeszillit6s utrhi p6nziigyi, vagyoni helyzet6re figyelemmel a

biaosit6kadris indokolatlan;
c) az alapt6ke leszillitris6ra a Tirsas6g alapt6k6j6n feliili lekotott tartal6k javara tdrt6no

atcsoportositas c6ljriLbol keriil sor, 6s az alapt6keJesz6llit6sr6l hozott hatfuozatot
megel6zo iit 6vben a tiirsasiig nem hajtott v6gre tartal6kk6pz6si c6llal alapt6ke-
leszillit6st; vagy

d) az alaptoke leszillftrisa kdtelezo.

13.9 Ha az Alapszab6ly m6dosiuisara az alapt6ke felemel6s6r6l vagy lesz{llitrisrir6l hozott
kdzgyiil6si hatiirozat vdgrehajtis6val 6sszefiiggdsben, az alaptoke nagys6g6nak meghatrirozisa c6ljdb6l
kertil sor, a Kdzgyril6snek az Alapszabhly m6dositiis6ra vonatkoz6 j6v6hagy6 hatirozata az alapt6ke
felemel6s6vel vagy leszillitrislval <isszefiigg6 ktizgyiil6si hatArozat elfogad6s6val megadottnak
tekintendo.

xrv.
zin6 nrxnu,KEZtsEK

14.1. Az Alapszabrilyban nem szab6lyozott k6rd6sekben a hatilyos magyar jogszab6lyok

rendelkez6seit kell alkalmazni.

14.2. Ahol az Alapszab6ly, a Tarsasiig brlLrmely szabdlyzata, okirata igazgat6siigot illetve
vezeigazgat6t emlit, minden esetben a Ptk, 3:283 $ szerinti Vez6rigazgat6t kell 6rteni.

13.8 A Y ezerigazgat6 az alaptbke leszillitrisinak bejegyz6s6t kiivetri tizentit napon beltl 6nesiti a

k6zponti 6rt6ktriLrat 6s a reszv6nyesek 6rt6kpapirsz6ml a-vezet6jdt az alaptoke leszillit6sa kdvetkezldben
a r6szv6nyesek rdszv6nltulajdoniban beillt vriltozisr6l 6s minderrSl irisban tij6koaatja a

16szv6nyeseket.



14.3. A Tirsas6g jelenlegi tisas6gviseloi 6s kdnyvvizsgril6ja:

r.) A Y ez€isazual6:

n6v: dr. Belis-Piri Lriszl6
anyja sztilet6si neve: Kiss Agnes M6ria
sziilet6si hely: Si6fok
lakcime: I 124 Budapest, Sashegyi [t 29.
jogviszony kezdete: 2014. december 18.

id6tartama: hatdrozatlan.

II.) A Felueyelobizottsas tasiai:

III.) A Ktinyl /jzsc6!o:

A Tdrs a s d g kii nywizs gdl6j a

Cdgniv Szdkhelv:

KPMG Hungiria
Kft

Cigjeg-
zikszdm

0r-09-
063183

MKI/K
nyilv.
szdm:

000202

Jogviszony
kezdete

2018.05.29.

Jogviszony
vige

2019.05.31.

Jogviszony
v6ge

2019.053r.

szem6ly6ben felel<is k<inywizsg6l6:

N6v Anyja neve

Henye Istv6n dr. Ader
Miria

Lakcim

1037 Budrpest,
ZlIrzmxrtu.E.

Eng.
szim

005674

Igazolis az egys6ges szerkezetbe foglalt alapszab6ly hat6tyoss6gar6l

Budapest, 20 I 8. december 22.
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Ndv Anyja neve Lakcim Jogviszony
kezdete

Jogviszony
v6ge

dr. Uszkay-
Boisk6 Sindor

dr. Boisk6 Kl6ra 1164 Budapest,
Mastir u. 37

201E. november
I5,

2021. november
15.

Czak6 P6ter Czak6n6 Dr,
Vimos Veronika

1025 Budapest,
Ttirtikv6sz tt
42tb

2018. november
r5.

2021, november
15.

dr.
Orsolye

Szeiler V6gh llona l22l Budapest,
Kanyarg6 u. 27.

2018. november
15,

2021. november
15.

Jo

I134 Budapest,
Vici rit 31.

Jogviszony
kezdete

2018.0s.29.

Alulirott dr. Kovics Alexandra jogtaniicsos (kamarai azonosit6 szim:36079772) igazolom, hogy az

alapszab6ly egys6ges szerkezetbe foglalt sz<ivege megfelel a hatdlyos alapszabiily tartalm6nak. Az
alapszab6ly megv6ltozott rendelkez6sei, r6szei d6lt bettivel szerepelnek a szdvegben.
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