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ALAPSZABALY

amelyet a GOPD Nyilv6nosan Mtikcjd6 R6szv6nyt6rsas6g (a tovribbiakban: T6rsas6g)

r6szv6nyese(i) a Polg6ri Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013. V. tdrudny (a tov6bbiakban: Ptk.)
rendelkez6sei alapjdn dllapitott(ak) rneg, az al6bbiak szerint:

1. ATdrsasfg adatai

1.1. A T6rsasfg c6gneve

A T6rsas69 cdgneve: GOPD Nyilvanosan Mrikdd6 R6szvdnytrirsas69
A Tarsas6g r6viditett c6gneve: GOPD Nyrt.

1.2. A Tdrsas6g miikiid6si form6ja

A Tarsas69 miikdd6si form6j a: nyilv6nosan mtikcid6 16szvdnlt6rsasdg.

1,3. A Tfrsasdg sz6khelye

A Tarsas6g sz6khelye: 1 148 Budapest, Fogarasi ft 3.

A T6rsas6g sz6khelye egyben a k6zponti iigyint6z6s helye is.

1.4. A Trirsasig telephelye(i), fi6ktelepe(i)

A T6rsas6gnak jelenleg telephelye, fi6kte1epe nincs.

1.5. A T6rsas6g tev6kenys6gi kiirei

1.5.1. F6tev6kenys6g:

6810 '08 Saj6t tulajdonri ingatlan ad6sv6tele

1.5.2. Egy6b tev6kenys6gi k6rdk:

4110 '08 Epiilet6pit6si projekt szeruez6se

4120'08 Lak6- 6s nem 1ak6 6piilet 6pit6se

6820 '08 Saj6t tulajdonri, b6re1t ingatlan b6rbead6sa, iizemeltet6se

6832'08 Ingatlankezel6s

1.5.3. Tev6kenys6g gyakorl6s6ra vonatkoz6 szab6lyok:

Amennyiben jogszab|ly vaiamely gazdashgi tev6kenys6g gyakorl6s6t hat6s6gi

enged6lyhez kdti, a T6rsas6g e tev6kenys6get joger6s hat6s6gi enged6ly alapj6n fol)'tatja.

1,6, A T6rsasfg id6tartama

A T6rs as 6 g i d6ta rtama: hal6r ozallan.

1.7. A Tfrsasfg iizleti 6ve

A T6rsas6g iizleti 6ve megegyezik a napt6ri 6wel. Dr. Drnri ramts
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1.8. A Tdrsasfg r6szv6nyesei

A Tfusasdgot 2018. m6jus 23. napjdn egyedi.ili reszv6nyeskdnt a DakotaEpi16 Korkirolt
Felel6ss6gr.i T6rsas6g (sz6khely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203.; nyilvdntart6
hat6siig: F6v6rosi Tdrv6nysz6k Cdgbir6s6ga; c6gjegyz6ksz6m: 01-09-208309) alapitotta. A
Tiirsas6g bejegyz6s6t k<ivet6en a Tiirsas6g rdszvdnyeseinek k6r6t 6rint6 v6ltoz6sokat a
Trirsas69 r6szv6nykonyve taflalmazza.

2. A T6rsasig alapt6k6je 6s r6szv6nyei; r6szv6nyesi jogok 6s kiitelezetts6gek

2.1. A T:irsasig alapt6k6je

2.1.I. Az alapt6ke 6sszege:

A T6rsas69 alapt6k6je 21.000.000,- FI, azaz htszonegyrnilli6 forint.

2.1..2. Az alapt6ke <isszet6tele:

A T6rsas6g alapt6kdj e teljes eg6sz6ben pdnzbeli vagyoni hozzijdrttl{sb6l 6Il.

2.1.3. Az alapt6ke rendelkez6sre bocs6t6sa:

Rdszvdnyesek az alapt6ke 6sszeg6t teljes eg6sz6ben a T6rsas6g rendelkez6s6re bocs6tottdk.

2,2. A Tdrsasfg r6szv6nyei

2.2.1. A rdszvdnyelc szdma 6s t[pusa:

A Tlirsasdg alaptdkdje 210.000 db, azaz kett1szdztizezer darab 100,- F| azaz egyszaz

Jbrint ndvdrtdkii ndvre sz616 tbrzsrdszvdnyb6l dll.

2.2.2. A r6szv6nyek kibocs6t6si 6r16ke:

A Tarsas69 t6rzsr6szv6nyeinek kibocs6t6si 6r16ke megegyezik a r6szv6nyek n6v6rt6k6ve1.

2.2.3. A rdszv6nyek e166llit6s6nak m6dja:

A T6rsas69 valamennyi rdszvdnye dematerializ6lt m6don keriilt el66llit6sra.

2.3. R6szv6nykiinyv

2.3.1. A r6szv6nyk<inyv vezet6se:

A T6rsasdg igazgat6s|ga a r6szv6nyesekr61, illetve a r6szv6nyesi meghatalmazottakr6l (a
tov6bbiakban: r6szv6nyes) r6szv6nyk6nyvet vezet, amelytben nyilv6ntartja a r6szv6nyes -

kdz6s tulajdonban 6116 rdszv6ny esetdn a k<izcis kdpvisel6 - nev6t, lak6hely6t vagy
sz6khe1y6t, a r6szv6nyes r6szv6nyeinek d,arabszimht, tulajdoni r6szesed6s6nek m6rt6k6t, 6s

a rdszvlnyszerzds rdszvdnykdnyvbe t6rt6n6 bejegyz6s6nek id6pontj6t. Az igazgat6sdg a

r6szv6nyk<inyv vezet6s6re m6s szem6ly rdsz5re megbizhst adhat. A megbiz6s t6ny6t 6s a
megbizott szem6ly6t a Tarsas6g hirdebn6nyeinek k6zz6I6tel6re szolgil6 helyeken kdzz6
kell tenni.

Dr,l)tnai Tamrls
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2.3.2. A r6szv6nyesek r6szv6nykdnywel kapcsolatos jogai:

A rdszv6nyes a T6rsas6ggal szemben rdszvdnyesi jogait akkor gyakorolhatja, ha 6t a
rdszv6nykdnyvbe bejegyezt6k, ugyanakkor a bejegyz6s elmarad6sa a r6szv6nyesnek a
r6szv6ny feletti tulajdonjog6t nem drinti. A r6szvdnykdnyv vezet6je a rl,szvdnyest az el:re
irrinyrl6 k6relme alapjan jegyzi be a r6szv6nykdn)rybe, reszv6nltulajdon6nak igazollsii
k<ivet6en. A Tarsas6g az lrtdkpapirsz|mla-vezet6sre feljogositott szervezelek 6ltal ki6llitott
tulajdonosi igazolflst vagy sz6mlakivonatot fogadj a el a r6szv6nytulajdon igazol6sak6nt. A
r6szv6nykdnyvi bejegyz6sre sor keriilhet tuiajdonosi megfeleltet6s alapj 6n is. A bejegyzett
r6szv6nyest k6relme alapj6n t6r61ni kell a rdszv6nyk6nyvb6l.

2.3.3. A rdszv6nykcinlwbe t6r16n6 bejegyz6s:

Az alakilag igazolt rlszvdnyest a rdszv6nykdnyv vezet6jdndl szem6lyesen vagy 6rt6kpapir-
sz|mlavezet1je ritjdn el6terjesztett k6relm6re - az alibbt kiv6tellel - be kell legyezni a
r6szvdnykdnyvbe. A r6szvdnykdnlv vezet6je akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt
r6szv6nyes bejegyz6si k6relm6nek teljesit6s6t, ha a r6szv6nyes a r6szv6ny6t jogszab6ly:rak
vagy az alapszab6lynak a rdszvdny 6truh6z6srira vonalkozo szab|lyait s6ft6 m6don szerezte
meg.

2.3.4. A r6szv6nykcinlvb6l tdrt6n6 t<irl6s:

A bejegyzett rdszv6nyest k6relme alapj rin t<ir6lni kell a rdszv6nyk6nyvb6l, azzal, hogy a
tdr6lt adatoknak meg6llapithat6nak kell maradniuk.

2.3.5. Ar6szv6nyk6nywnyilvdnoss6ga:

A rdszvdnykcinyvbe b6rki betekinthet, amely betekintdst a rdszvdnykdnyv vezet6je a
sz6khelydn munkaid6ben folyamatosa"n biztositani kdteles. Akire vonatkozoan a
r6szv6nykcinyv fenn61l6 vagy tdr61t adatot tntalmaz, a r6szv6nykdnyv rA vonatkoz6
rdsz6rol a rdszv6nykcinyv vezet6jet6l mAsolatot ig6nyelhet. A m6solatot 6t napon beliil,
ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

2.4. A r6szv6nyesek jogai

2.4.1. R6szv6nyesi jogok gyakori6siinak felt6tele:

A r6szv6nyes a r6szv6nyesi jogok gyakorl6s6ra a T6rsas6ggal szemben a r6szv6nykdnyvbe
t6r1dn6 bejegyz6st kdvet6en jogosult.

2.4.2. R6szvdnyesi jogok gyakorl6sa k6pvisel6 ftj6n:

A r6szvdnyes rdszvdnyesi jogait kdpvisel6 ftjan is gyakorolhatja. A T6rsasrig
k6nywizsg6l6ja 6s feliigyel6bizotts6gi tagja nem, azonban a vezeto tiszts6gvisel6 lehet a
r6szv6nyes kdpviseldje. Egy k6pvisel6 tcibb r6szv6nyest is kdpviselhet, egy r6szvdnyesnek
azonban csak egy k6pvisel6je lehet. A meghatalmaz6st k<izokirat vagy teljes bizonyit6
erejri magdnokirat formrlj6ban a Tarsas6ghoz be kell nyrijtani

2.4.3. A rdszv6nyesek kdzgyrildssel kapcsolatos jogai:

A 16szvdnyes jogosult a kdzgyril6sen r6szt venni, felvil6gosit6st kdmi, valamint 6szrev6telt,
inditv6nyt tenni, tov6bb6 a r6szv6nye ndvdrl6k6vel ardnyos mdrl6kri szavazati jog is
mesilleti.
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2.4.4. Kisebbs6gi jogok:

A) Egyiittesen a szavazatok 1ega16bb egy szbzalekival rendelkez6 rdszvdnyesek az ok 6s

a c6l megjelcildsdvel bdrmikor k6rhetik az igazgal6sitgt6l a krizgyiilds cisszehiv6s6t.
Az igazgat6sitg a kdrelem kezhezvdteldt6l szirmitott 8 (nyo1c) napon beliil kdteles
int6zkedni a kcizgyrilds lehet6 legkor6bbi id6pontra tdrt6n6 6sszehiv6sa 6rdek6ben. A
v6rhat6 kolts6geket az inditvhnyoz6k k6telesek megel6legezni. A kdzgyrilds a

kisebbs6g k6relm6re dsszehivott iil6sen ddnt ar6l, hogy a k<ilts6geket az
inditv6nyoz6k vagy a T6rsas6g viseli-e.

B) Egyiittesen a szavazalok legal6bb egy szdzal1kinal rendelkez6 rdszv6nyesek a
napirend kieg6szit6s6re vonatkoz6 - a napirend r6szletezetts6g6re vonatkoz6
szab6lyoknak megfelel6 - javaslatot vagy a napirenden szerepl6 vagy afia felveend6
napirendi ponttal kapcsolatos hatfuozatteruezetet terjeszthetnek e16 a kozgyr.il6s
6sszehiv6s6r6l sz6l6 hirdetmdny megjelends6t6l sz5:mitott 8 (nyolc) napon beliil az
igazgat6sdg fe16, amelyr6l ezt k6vet6en az igazgal6shg a k6relern k6zhezv6tel6t
kdvet6 5 (6t) napon beliil hirdetm6nyt tesz kdzze. Ezzel egyidejiileg a r6szv6nyesek
jogosultak az {lIa|uk javasolt napirendi ponthoz kapcsol6d6an harmadik szem6ly
kdzgyrildsre val6 meghiv6s6t javasolni, v6lem6nyez6si 6s hozz6sz616si jog

. biztosit6s6val. A kdzz6tett hirdetm6nyben megjeldlt k6rddst napirendre trizdttnek kell
tekinteni.

C) Ha a kcizgyril6s elvetette vagy nem bocsiitotta hatitrozathozalaha azt az inditv6nJ.t,
amely szerint az uto1s6 besz5mo16t, illetve az utols6 2 (k6t) 6vben az igazgat6s6g
tev6kenys6g6vel kapcsolatos valamely gazdasiryi esem6nlt vagy
k6te1ezetts6gv61lal6st ezzel kii16n megbizand6 k6nyvvizsg6l6 vizsg6lja meg,
egyiittesen a szavazali jogok legal6bb egy szazallkiwal rendelkez6 r6szv6nyesek a

kdzgyr.il6s iil6sdt6l szrimitott 30 (harminc) napos jogveszt6 hat6rid6n beliil bir6sdgt6l
k6rhetik a vizs96latra kdtelez6st 6s kdnyr,wizsg6l6 kijel6l6s6t.

D) Ha a kcizgyril6s elvetette vagy nem bocs6totta hatirozathozatalra azI az inditvdnyt,
hogy a Tiirsasdgnak valamely rdszv6nyes, igazgat6s6gi tag, fehigyel6bi zotlshgi tag,
tov6bb6 a kdnJwizsg6l6 ellen t6maszthat6 kdvetel6s6t 6rw6nyesits6k, a k6vetel6st a
szavazati jogok egy szdzal5kiwal rendelkez6 rdszv6nyesek a k<izgyri1dst6l sz6mitott
30 (harminc) napos jogveszt6 hat6rid6n beliil a T6rsas6g k6pviselet6ben 6s j av6ra
maguk is 6rv6nyesithetik.

E) Egyiittesen a szavazatok legal6bb egy szizalek|val rendelkez6 r6szvdnyesek a
b6rmely t6rsas6gi kifizetdst6l sz6mitott 1 (egy) 6ves jogveszt6 hat6rid6 lejitrtirig
k6rhetik a bir6s6gt6l fiiggetlen k6nywvizsg616 kirendel6s6t - a kolts6gek
megel6legez6sdvel egyidejrileg - a kifizet6s jogszenisdgdnek megvizsg6l6sa c6lj6b61.

2.4.5. Osztal6kh6nyadh oz va16 jog:

A T6rsasdgnak a feloszthat6 6s a kdzgyril6s dltal felosztani rendelt eredm6nydb6l a

r6szv6nyest r6szvdnye ndv6rt6k6ve1 ar6nyos osztal6k illeti meg. Osztaldkra az a r6szv6nyes
jogosult, aki az osztaldkr6l dctnt6 k6zgyril6s 61ta\ meghatirozott 6s az osztal6kfizet6sre
vonatkoz6 k<izlem6nyben meghirdetett fordul6napon a r6szv6ny tulajdonosa 6s az ezen
fordul6napra vonatkoz6 tulajdonjoga al.apjdn a r6szv6nyk6nywbe bejegyz6sre keriilt. A
kcizgyilds 6ltal meghatrirozolt, az osztal6kfizet6sre val6 jogosults6g szempontj6b6l
relev6ns fordul6nap legkor6bban az osztalekrSl ddnt6 kdzgyril6s napjdt kdvet6 2.

(m6sodik) keresked6si nap lehet. A T6rsas6g k<iteles a Budapesti Efiekt6zsde Zrt.
mindenkori hat6lyos Xtend Altaldnos Uzletszabitlyzal6ban meghat6rozott ex-kupon nap
el6tt 2 (kett6) keresked6si nappal nyilvrinoss6gra hozni az osztaldk vdgleges m6rt6k6t. Az
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ex-kupon nap legkor6bban a kupon m6ft6kdt meg6llapit6 kdzgyril6st kdvet6 3. (hannadik)
kereskeddsi nap lehet.

2.4.6. Tdjekoztatrishoz val6 jog:

A rdszvdnyesek jogosultak a Trirsas6g mrikrid6sdvel kapcsolatban az igazgat6sdgt6l
felvil6gosit6st k6mi, 6s a T6rsasdg nem nyilvdnos irataiba az igazgat6sdg enged6lye
alapjdn betekinletj. Az igazgat6sig a tttllkoztatdst 6s az iratbetekintest titoktartasi
nyilatkozat megt1tellhez k<itheti. Az igazgat6s5g megtagadhatja a thjlkoztathst,llletoleg az
iratbetekint6st, ha az a T6rsasdg iizleti titk6t s6rten6, ha a r6szv6nyes a jog6t
visszadldsszenien gyakorolja, vagy ha a r6szv6nyes felhiv6s ellen6re nem tesz titoktart6si
nyilatkozatot.

2.4.'7 . Alapt6ke-emel6shez kapcsol6d6 els6bbsdgi jog:

Az alapt6ke pdnzbeli hozzijim,l|s ellendben tdrtdn6 felemel6se eset6n a r6szvdnyesek a
r6szv6nyek 6tv6tel6re a tulajdonukban 6116 r6szv6nyek n6v6r16k6ve1 ar6nyosan
gyakorolhat6 els6bbs6gi joggal rendelkeznek. A fenti els6bbs6gi jog gyakorl6sdra az errol
s2616 hirdetmdny kdzz6tdteldt6l sz6mitott 15 (tizenot) napos hat6rid6n beliil van lehet6sdg.
A T6rsas6g kdteles hirdetm6ny ritj6n tdj6koztatni a r6szv6nyeseket a megszerezhet6
r6szv6nyek n6v6r16kdr61, illetve kibocs6t6si 6(dk6r6l, a jog 6rv6nyesit6s6re nyitva 6116

id6szak kezd6- 6s zar6 napj6r61 6s ajog gyakorl6s6nak m6djrir6l.

2.4.8. Elad6si jog a T6rsas6g r6szv6nyeinek Xtend-r6l tdft6n6 kivezet6se eset6n:

A T6rsas6g kifejezetten v61ia1ja, hogy a t6kepiacr6l sz6l6 2001. 6vi CXX. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Tpt.) 63. $ (7) bekezd6s6ben foglaltak szerinti, a szab|lyozott piaua
bevezetett r6szvdny kivezet6s6r6l s2616 kdzgyiildsi ddnt6st nem t6mogat6 rdszv6nyesek
szdnfLra biztositott eladdsi jogot biztositani fogja a Tpt.-ben ifi felt6telekkel azonos
felt6telek szerint. E tekintetben a jelen pont rendelkezds6t a Budapesti Ertektozsde Zrt'
mint piacmrikddtet6 6s a T6rsas6g a Ptk. 6:136. g szerinti, a T6rsas6g 61tal harmadik
szemdly javfua s2616 szerz6d6ses kdtelezetts6gv6llal5snak tekintik, amel1'nek sor6n a
T6rsas6g elfogadja, hogy a Budapesti Ert6kt6zsde Zrt. mindenkori hat6lyos Xtend
Altai6nos Uzl.etszabLlyzatira hivatkoz6ssal az 6rintett r6szv6nyes k6zvetleniil kcivetelheti a
Trirsas6gt6l, hogy a r6szv6nyeit a Tpt. 63. S (7) bekezddsdnek, illet6leg 63/,4. g-6nak
megfelel6en t6le vegye meg. A r6szv6nyes a jav6ra kik<itcttt fenti v6teli kdtelezetts6g
teljesitdsdt a T6rsas69 kivezetdsr6l sz6l6 kdzgyr.ildsi hatdrozatflr6l tdft6nt tudom6sszevlsdt
kcjvet6en kdvetelheti, tekintettel arra, hogy a r6szv6nyes javbra s2616, jelen pont szerinti
kcitelezettsdgv6llal6sr6l tdrldnt 6rtesit6sdnek egyreszt a Budapesti Ert6kl6zsde Zrt.
mindenkori hat6lyos Xtend Altaldnos Uzletszabdlyzata b6rki sz6m6ra el6rhet6 m6don
1ort5ft k6zz6t6tele, m6sr6szt a r6szvdnyesnek a T6rsasdg kivezetdsi ddnt6s6r61 val6
tudom6sszerzdse min6siil.

2.5. Ar6szv6nyesekkiitelezetts6gei

2.5.1. Vagyoni hozzhjSrttl|s rendelkez6sre bocs6t6sa:

A r6szv6nyes k6teles a r6szv6nyei ndvdrtdkdnek, illet6leg kibocsSt6si drtdkdnek megfele16
p€nzbeli, illetve nem p6nzbeli vagyonihozz|jdral{st a T6rsas6g rendelkez6s6re bocs6tani.

2.5.2. Tulajdoni h6nyad meghat6rozott m6rt6kri v6ltoz6s6nak bejelentdse:

A r6szvdnyes kdteles halad6ktalanul, de legk6s6bb 2 (kett6) naptSri napon be1iil
t|j€koztatni a T6rsas6got 6s a pdnziigyi kcizvetit6rendszer feliigyeletdt el16t6 hat6s6got (a
tov6bbiakban: Feliigyelet), ha a kiizvetleniil 6s kiizvetve bitokolt r6szv,6ny€nek, 6s
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szavuati joginak ar6nya e16ri, vagy meghaladja az 6t, tiz, tizendt, hrisz, huszondt,
haminc, hamincdt, neg).ven, negyvendt, ritven, hetvendt, nyolcvan, nyolcvan6t,
kilencven, kilencvenegy, kilencvenkett6, kilencvenhiirom, kilencvenn6gy, kilencvendt,
kilencvenhat, kilencvenh6t, kilencvennyolc vagy kilencvenkil enc szbzal5kot.

2.5.3. Befoly6sszerzdsbejelent6se:

A Tarsasiigban t6rtdn6 befolySsszerz6s esetdben a vonatkoz6 jogszab6lyok el6ir6sait kel1
alkalmazni, kiilcinds tekintettel a Tpt. rendelkez6seire.

3. AT6rsasrigszervezete

3.1 A kiizgyiil6s

3.1.1. A k6zgyril6s hat6skdre:

A) A kdzgyiilds a T6rsas6g legf6bb szerve, amelynek kizar6lagos hat6skdr6be tarloznak
az a16bbi k6rd6sek:

. i. a jelen alapszab6lyban vagy jogszab|lyban meghat6rozott kiv6tellel az
alapszabSly megSllapit6sa 6s m6dositrisa;

ii. dcintds a Tarsas6g mrikcjddsi form6j 6nak megv6ltoztathsdr6l, a T6rsas6g
rdszvdnyeinek szab|lyozott piacr6l vagy multilater6lis keresked6si rendszerb6l
t6ft6n6 kivezet6s616l;

iii. a T6rsas6g 6talakul6s6nak, egyesiil6s6nek, sz6tv616s6nak 6s jogut6d n6lkiili
megszrin6sdnek elhat6rozSsa;

iv. ddntds az alapt6ke felemel6s6r6l, az i.gazgat6sig alapt6ke felemel6s6re
vonatkoz6 felhatalmazds616l;

v. a jogszab lybon meghatarozott esetek kiv6tel6vel ddnt6s az alapt6ke
1esz6llitdsir6ll'

vi. dcint6s a T6rsas6g 61tal kibocs6tott r6szv6nyek harmadik szem6ly 61tali
megszerzds6hez kapcsol6d6 p6nziigyi segits6g nyirjt6s6r6l;

vii. a T6rsas6g fotev6kenys6ge m egv6lloztat6s6nak elhat|rozdsa;
vl1i. az igazgat6shg tagj6nak 6s elndk6nek megv6laszt6sa, visszahiv6sa, dijazbstk

meg6ilapit6sa;
ix. a feliigyel6bizotts6g tagj6nak, az auditbizotts6g tagjainak 6s a

k6nywizsg6l6nak a megv 6laszt6sa, visszahiv6sa, dijaz6suk megSllapit6sa;
x. a feltigyel6bizotts6g es az auditbizottsSg iigyrendj6nek j6vihagy6sa;
xi. d6nt6s az igazgat6siLg tagjai, a feliigyel6bizotts6g tagjai, valamint a vezetl

6ll6sf munkav6llal6k hosszir t6vi dijazhsfnak 6s 6sztdnz6si rendszer6nek
ir6nyelveir6l;

xii. dcint6s a fe1e16s t6rsas6gir6nyit6si jelent6s elfogad6siir6l;
xiii. d<jnt6s a vonatkoz6 jogszab6lyok, illetve t6zsdei szab6lyok 6ltal meghat6rozott

6ves besz6mo16 elfogaddsar6l,
xiv. d6nt6s az ad6zolt eredm6ny fe1haszn616s6r61;
xv. ddntds saj6t rdszvdny megszerzds6rbl, tov6bb6 az igazgat6s6g saj6t r6szv6ny

megszerz6s6re val6 felhatalmaz6s6r6l;
xvi. ddnt6s az igazgat6sdg tagjaival, a feliigyel6bizotts6gi tagokkal 6s az Sliand6

kdnywizsg6l6val szembeni kfut6rit6si ig6ny 6rv6nyesitds616l;
xvii. ddnt6s rninden olyan k6rd6sben, amit jogszab6ly vagy az alapszab|ly a

k6zgytil6s kizdr6lagos hat6skdr6be uta1.
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B) A krizgyiilds a fenti i., ii., iii., iv., v., vi. 6s vii. pontokban foglalt k6rd6sekben a
k<izgytil6sen k6pviselt szavazatok h6romnegyedes t<ibbs6g6ve1, 6s 1ega16bb az <isszes

sza\azati jogot megtestesit6 rdszvdny 6tven sz6za\6k6nak megf'e1el6 mdrtdkli
szavazaltal d6nt. A tdbbi kdrddsben a kdzgyril6s - k6telez6en alkalmazard6
jogszab6lyi rendelkez6s hi6ny6ban - a kdzgyril6sen kdpviselt szayazalok egyszeni
t6bbs6g6ve1 hat6roz.

C) Egyetlen reszv6nyes esetdn a kdzgyril6s hat6skcjr6t az egyediili 1'6szv6nyes
gyakorolja. A kcizgyril6s hat6skdr6be tarloz6 k6rd6sekben a reszv6nyes ir6sban
hatiroz ,€,s a d6nt6se az igazgat6s|ggal va16 kdzl6ssel v6lik hat6lyoss6.

3.1.2. A kdzgyiilds dsszehivris6nak 6s lebonyolit6s6n ak szab|lyai

A) A T6rsas6g kdzgyiildsdt az igazgatositg b6rmikor jogosult, jogszab6lyban, valamint a
jelen alapszab6lyban meghat6rozott esetekben pedig k6teles 6sszehivni. A kdzgytilds
az igazgat6s6g ddntdse alapj5n a Tarsas6g szdkhe1y6t6l e1tdr6 - Budapest
kdzigazgatdsi hat6rain beliili - helyszinre is 6sszehivhat6. A Tiirsas6g minden 6v 4.
(negyedik) h6napj6nak utols6 napj 6ig 6vi rendes kdzgyrildst tart, amelynek minim6lis
napirendje, t{rgya (az esetleges egy6b napirendi pontok mellett) az al6bbi:
i. az igazgat6s6g jelent6se az elSzo iizleti 6vre vonatkoz6 tev6kenys6g6r61, a

Tdrsas6g vagyoni helyzet6r<il 6s iizletpolitik6j 6161, valamint a felel6s
t6rsasagirdnyitasi gyakorlatr6l, a Budapesti Erldktdzsde zrt. Felel6s
T6rsas6gir6nyit6si Ajanl6sainak tiikreben;

ii. az igazgat6s|g jelent6se a T6rsas6g elozo izlett 6vre vonatkoz6 sz6mviteli
t6rv6ny szerinti besz6mo16jar61, valamint ahhoz kapcsol6d6 indilv nya az
el6zo itzleti 6vi ad6zott eredmdnnyel kiegdszitett szabad eredmdnytartaldk
felhaszn616sar61;

iii. a feliigyel6bizotts6g jelent6se a sz6mviteli t<irv6ny szerinti beszrimo16r61,
valamint az el6zo iizleti 6vi ad6zott eredmdnnyel kiegdszitett szabad
eredm6nytartal6k felhaszn616s6ra vonatkoz6 j avaslatr6l;

iv. az auditbizotts6g jelent6se az elozo ijzleti dvre vonatkoz6 tev6kenysdgdrdl;
v. a kdnywizsg6l6 jelent6se a sz6mviteli tcirv6ny szerinti besz6mol6r61, valamint

az e1626 r.izleti dvi ad6zott eredmdnnyel kiegdszitett szabad eredm6nl.tartaldk
felhaszn616s6ra vonatkoz6 j avaslatr6l;

vi. a sz6mviteli t<irv6ny szerinti besz5mo16 elfogad6sa 6s ddnt6s az el6z6 iizleti 6vi
ad6zott eredm6nnyel kieg6szitett szabad eredm6nltarlal6k fe1haszn616s616l;

vii. a felel6s t6rsas6girdnyitiisi jelentds elfogad6sa.

B) A k6zgyiil6s cisszehiv6s6t az arra vonatkoz6 meghiv6 kdzldse ritj6n, a kdzgytilds
kezd6 napj6t legal6bb 30 (harminc) nappal megel6z6en a T6rsas6g hirdetm6nyeinek
k6zzete|el5re vonatkoz6 szabdlyok szerint ke1l k6zz6tenni. Az igazgat6shg azokat a
r6szv6nyeseket, akik erre vonatkoz6 ig6nyiiket 6s el6rhet6sdgiiket ir6sban el6zetesen
jelezt1k az igazgat6s6g fe16, a kdzgyiilds dsszehiv5sar6l elektronikus riton is drlesiti.
A kdzgyril6sre a feliigyel6bizotts6g tagjai, a kdnywizsg616, valamint a Budapesti
Ert6kt6zsde Zrt. r6sz6re kiildn meghiv6t kell kiildeni.

C) A k6zgyrildsi meghiv6 tartalmazza:
i. a Tdrsasdg c6gnev6t 6s sz6khely6t;
ii. a kcizgytilds helyszin6t, idej6t (nap 6s 6ra pontos megjel616s6vel);
iii. a k6zgyril6s napirendjdt, a napirend kiegdszitdsdre va16 jog gyakorl6s6nak

felt6teleit, tov6bbii a hat6rozattewezetek 6s a kozgy6l6s eld terjesztendo
dokumentumokat, vagy ezek telj es terj edelmri eldrhet6sdgdnek hely6t;

iv. a kcizgyril6s megtartiis6nak m6djiit;
v. a szavazali jog gyakorl6s6nak ajelen alapszab6lyban rcigzitett felt6t€1eit,

itlt',id
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D)

FI

G)

H)

T\

i/i. a kcizgyrilds hatdrozatkdptelens6ge eset6re megismdtelt kdzgytil6s hely6t,
idej6t, 6s az elt6ro hat6rozatk6pess6gre vonatkoz6 szab6lyokat.

Az rgazgat6sdg jogosult b6rmely szemdllt meghivni a T6rsas6g kdzgyrilds6re, 6s

szitmdra v61em6nyez6si, hozzdsz6l|si jogot biztositani, ha 6ll6spontja szerint e
szemdly jelenldte 6s v6lem6nye el6segiti a r6szv6nyesek t|j5koztatdsdt, 6s a

kdzgyiil6si dcintdsek meghozatalSt. Az igazgat6shg kdteles a Budapesti Ertdkt6zsde
Zf.-t a kdzgyrildsre meghivni 6s rdsz6re hozzisz6litsl, vdlem6nyezdsi jogot
biztositani.

A T6rsasilg, a k6zgyril6st megel6z6en legal6bb 21 ihuszonegy) nappal honlapj 6n

nyilv6nossSgra hozza:
i. az dsszehivds id6pontj6ban megldv<5 r6szv6nyek szitmfua ds a szavazati jogok

ar6ny6ra vonatkoz6 6sszesitett adatokat;
ii. a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos el6terjesztdseket, az azokra

vonatkoz6 feliigyel6bizotts6gi jelent6seket, valamint a hathrozati jav aslatokat;
iii. k6pvisel6 ritj6n toft6n6 szavaz shoz haszn6land6 nyomtatv6nyokat, ha azokat

kdzvetieniil nem kiildt6k meg a r6szv6nyeseknek.

Azoknak a r6szv6nyeseknek, akik erre vonatkoz6 ig6nyiiket ir6sban el6zetesen
jeleztlk az igazgat6sitg fe16, a k<izgyrildsre sz6l6 meghiv6t ds a kdzz6teend6
kdzgyiildsi anyagokat a k6zgyril6si anyagok nyilvrlnossSgra hozalalSval egy id6ben
elektronikus riton kell megkiildeni.

A Tiirsasrig kdzgyrilds6n az a r6szvdnyes, illetve r6szv6nyesi rneghatalmazott vehet
r6szt, akit a jelen alapszab 6\y 2.3.2. pontja szerint legk6s6bb a kdzgyrilds napj6t
megelozl 2. (m6sodik) munkanapon bejegyeztek a r6szv6nyk6nyvbe.

A kozgyrilds akkor hat6rozatk6pes, ha azon a leadhat6 6sszes szavazat t6bb mint fe16t .

kdpvisel6 r6szvdnyesek szemdlyesen vagy kdpvisel6 ritj6n megjelentek 6s

rdszvdnyesi vagy kdpvisel6i min6sdgiiket megfelel6en igazoltdk. A kdzgytil6si
regisztr6ci6hoz tem6szetes szem6ly r6szv6nyes eset6n tulajdonosi igazol6s,
szem6lyazonoss6g meg6llapit6s6hoz szem6lyi igazolvhny vagy irt1ev61 6s lakcimet
igazol6 igazolviny, tov6bb6 r6szv6nyesi kdpvisel6 eset6n kdzokiratba vagy teljes
bizonyit6 erejri mag6nokiratba foglalt meghatalmaz6s eredeti pdld6nya szliksdges.
Jogi szem6ly eset6n tulajdonosi igazol6s, 30 (harminc) napn61 nem r6gebbi
c6gkivonat eredeti p61d6nya, al6irdsi cimp6lddny, vagy a16ir6si-minta eredeti
p61d6nya, a r6szv6nyes nev6ben e1j ar6 term6szetes szem6ly szem6lyazonoss6gAnak
meg611apit6s6hoz szem5lyi igazolviny vagy irtlev6l 6s lakcimet igazol6 igazolvSny,
tovibb6 amennyiben a r6szv6nyes k6pviselet6ben elj6r6 szem6ly nem 6n6116

c6gjegyz6sre jogosult, irgy kcizokiratba vagy teljes bizonyit6 erejri mag6nokiratba
foglalt meghatalmaz6s eredeti p6ld6nya sziiks6ges. Nincs sziiks6g tulajdonosi
igazol|sra, ha a kdzgyiildsi r6szvdnyk6nlv tulajdonosi megfeleltet6s alapj 6n k6sziilt
6s a r6szv6nyes a tulajdonosi megfeleltet6s alapjan keriiit a r6szv6nyk<inyvbe
bejegyz6sre. A hat6rozatk6pess6get minden h atdrozathozataln6l vizsg6lni kell.

A kdzgyr.il6sen megjelent rdszv6nyesek6l jelenldti ivet kell k6sziteni, amelyen fe1

kell tiintetni a r6szv6nyes, illetve k6pvisel6je nev6t 6s lak6helydt vagy szdkhely6t,
rdszvdnyei sz6mht, ot megillet6 szavazatok sz6miit, valamint a kdzgyiil6s id6taftama
alatt a jelenldv6k szern6ly6ben bekdvetkezett v6ltoz6sokat. A je1en16ti ivet a

kdzgyrilds elndke 6s a jegyz6kdnywezet6 a16ir6s6va1 hitelesiti.

Ha a kdzgyril6s nem hat6rozatkdpes, megism6telt kdzgyrildst kell taftani, amely az

eredeti napirenden szerepl6 iigyekben a jelenl6v6k 6lta1 k6pviselt szavazali jog
mdr16kdt61 ftiggetleniil hat6rozatkdpes. A megismdtelt k<izgyrildst a hatarozatk6ptelen
kdzgyiildst legal6bb 10 (tiz) nappal 6s legfeljebb 21 (huszonegy) nappal kdvet6

!lr. L'r'nili Tamis
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id6pontra kell osszehivni, amelyre m6r az eredeti k<izgyrildsi meghiv6ban is sor
keriilhet, az id6pont, a helyszin megieldldsdvel €s az e\I6ro hat6rozatk6pess6gi
szab6lyokra va16 utal6ssal.

L) A kcizgyrilds egy alkalommal, legfeljebb 30 (harminc) napra felfiiggesztheti ii16s6t. A
felfiiggesztett ii16s folytatasak6nt megtartott kdzgyiil6sen a hat6rozatk6pess6get
ugyanfgy kell vizsg6lni, mint a kdzgyril6s megkezddsekor.

M) A kcizgytil6s elndke az igazgat6s6g elndke vagy az igazgat6sdg el6terjesztdse alapj6n
a kdzgyrilds kezdetdn a kcizgyiil6s 6ltal megv6lasztott szem6ly. A kdzgyril6s eln<ike
felel6s a kdzgyrilds zayartalan lebonyolit6s66rt, a rdszv6nyesek joggyakorl6srinak
biztosit6s66r1. A kdzgyrilds kezdetekor jegyz<ikdnlwezet6t, a megielent
r6szv6nyesek kdziil legalibb 1 (egy) szem6ly.t jegyz6k<in1w-hitelesit6knek, tov6bb6 a
szavazatok megsziimliil6s6ra 1egal6bb 2 (kett6) tagi szavazatsz6m1616 bizotts6got
kell v6lasztani.

N) A kcizgyrildsen a szavazhsra gdpi, vagy k6z1 szayazdssal kertil sor. Amennyiben a
meghiv6ban megjel6ltek szerlnt k5zi szavazAsra keriil sor, azt k6zfekart6ssa1., vagy
szavaz6lapok ftj6n kell lebonyolitani. A szavaz6Iap tartalmazza a kdzgyrilds
id6pontj6t, a r6szv6nyes vagy a r6szv6nyesi meghatalmazott nev6t, szavazatainak
szhm6! tovhbb| az "igen", "nem" illetve "tar16zkodds" egydrtelmri je1616s6re

vonatkoz6 rovatokat. Az igazgat6sSg annf szavaz6lapot ad ki, ah6ny kdrddsben a

napirend szerint szavazni ke1l. A kdzgytildsi hat6rozat meghozatala szempontjrib6l
csak azokat a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni, amelyekn6l a "igen",
"nem" vagy "tart6zkod6s" (6s ezek ki5zil kiz6r6lag az egyik) szavazat egy6rtelmrien
kertilt megjel6l6sre. A kcizgyrildsen a szavazdsra a szavaz6lapoknak a
szayazatsztnl|l6k r6szdre t6fi6n6 atad6s6val keriil sor.

O) Minden 100,- Ft, azaz egtszdz forint ndvdrtdWi rdszvdny I (egy) darab szayazatra
jogosit.

P) A k<izgyril6sr6l jegyz6kdnyvet kell felvenni, amelyet a k,6zgyri16s elndke, a
jegyz6kdnywezet6 6s a j egyz6kdnlv-hitelesit6 r6szv6nyes irnak al5.

Q A Trirsas6g a kdzgyiil6sen hozolt bat6rozatokat a hirdetm 6nyei. kdzz6t6tel6re
vonatkoz6 szab6lvoknak mesfelel6en kciteles k6zz6tenni.

3.2, Az igazgat6sfg

3.2.1. Az igazgal6s|g feladata 6s hatdskdre:

A) A T6rsasdg iigyvezeI5s5I az igazgat6sSg l6tja el.

B) Azlgazgat6s6ghat6sk6r6betarlozik:
i. a Tarsas6g f6 gazdas|gi cdlkitiizdseinek, stratdgiSj6nak meghatiiroz6sa,

iizletpolitikai ddnt6sek meghozatala;
ii. a T6rsas6g 6vi rendes, illetve rendkiviili kdzgyril6s6nek cisszehiv6sa;
iii. a ktizgytil6s hat6skdrdbe tartoz6 i.igyekre vonatkoz6 javaslat elkdszit6se 6s

kdzgytilds el6 terjeszt6se, ide6five a sz6mviteli t<irv6ny szerinti besz6mol6k 6s

az el6z6 iizleti 6vi ad6zott eredmdmyel kiegdszitett szabad eredmdny.tartal6k
felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 javaslat el6terjeszt6s6t is;

iv. az tigywezet6sre, a T5rsas6g vagyoni helyzetlre 6s iizletpolitik6j 6ra vonatkozo
jelent6s elk6szit6se 6s annak 6vente egyszer az 6vi rendes kcizgyrilds e16

terjeszt6se;
v. a T6rsas6gra ir6nyad6 rendszeres 6s rendkiviili tijlkoztatdsi k<itelezetts6g

teliesit6se:
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a T6rsas69 munkav611al6i c6gjegyz6si jogosults6grinak meghatiroz|sa;
ddnt6s saj6t r6szv6nyek megszerzdsdr6l a k6zgyril6s vagy jogszabdly
felhatalmaz6sa alapj 6n;
ddntds a T6rsas6g tulajdon6ban l6v6 saj6t 16szvdnyek elidegenit6s6r6l;
a T6rsas69 iizleti kdnyvei szab|lyszeri vezet6s6nek biztositrisa;
a kdzgyrilds felhatalmaz6sa alapjitn saj6t r6szvdny megszerz6s6vel,
osztaldkel6leg fizet6s6ve1, valamint az alapt6kdnek az alaptokdn feliili vagyon
terhdre tdrtdn6 felemeldsdvel kapcsolatban kdzbens6 m6rleg elfogadrisa;
a kdzgyril6s felhatalmaz6sa alapj6n alapt6ke-eme16sr6i va16 ddntds;
saj6t iiggendj6nek meghatdroz6sa;
ddnt6s minden olyan k6rd6sben, amelyet jogszab6ly, jelen alapszab|ly, vagy a
kdzgyrilds az igazgat1shg hat6sk6rdbe utal.

3.2.2. Az igazgat6s6g mrik6ddse:

A) Az igazgat6shg sztiksdg szerint, i1let61eg az iigyrendj6ben meghatarozott
gyakoris6ggal, de 6vente legal6bb 4 (n6gy) rendes ti16st tart . Az igazgat6sig ii16s6nek
e16k6szitdse, <isszehiv6sa ds levezetdse az igazgat6sitg elndkdnek, akad|\yoztathsa
eset6n az igazgat6shg ene kijel<ilt ta$6nak a feladata. Az igazgat6s6g il6s6t brirmely
k6t igazgat6s6gi tag k6re1m6re 6ssze keli hivnr.

B) Az tgazgat6sdg a saj 6t rigytendj6ben meghat6ro zoII szabilyok szerint 6sszehivott
ii16se akkor hat6rozatk6pes, ha tagjainak lega15bb fele jelen van. Az igazgat6s6g
iildseir6l jegyz6kcinyvet kell felvenni.

C) Az igazgat6shg hatarozatait a jelenl6v6k egyszeni sz6tdbbsdggel hozza. Brirmelyik
igazgat6sdgi tag k6r6s6re az e1n6k titkos szavaz6st kdteles elrendelni.

D) Az igazgat6sdg a feladatainak e116t6sa sor6n sziiksdg eset6n kiils6 szak6rl6ket vonhat
be, illetve meghatirozott feladatok elv6gz€s6re bizottsSgot, munkacsoportot hozhat
16tre.

E) Az igazgat6s6g eln6ke 6n6ll6, mig az igazgat6s6g tagjai egyiittes cdgjegyz6si joggal
rendelkeznek.

3.2.3. Az igazgat6s6g 6sszet6tele:

A) A T6rsas6g igazgat6s6ga 3 (h6rom) tem6szetes szem6ly tagb61 611.

B) Az igazgat6s6g tagjait 6s elndkdt a kdzgyiil6s viilasztja. A k6zgyiil6s e megbiziisokat
b6rmikor visszavonhatja. Az igazgat6s6g elnok6nek igazgat6sdgi tagsAga
megszrinds6vel igazgat6sigi elndki tiszts6ge is megszrinik.

C) Az igazgat6s6g eln6ke:

N6v: Radetzky Tamds
Lakcim: 2528 Uny, Ujtelep 2. 3. em. 13.
A megbizat6s kezd6 id6pontja: a Tiirsas6g r6szvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Erl6kt6zsde zft. 6ltal miikddtetett multilater6lis keresked6si rendszene
tdrtdn6 bevezetes6nek napja.
A megbizat6s id6tafi ama: hatitrozatlan.

D) Az igazgatdsdg tagjai:

Ndv: Horvdth Gtibor Ferenc
Lakc[m: I 147 Budapest, Kerdkgtdrt6 utca 44. 2. em. ] 2.

vl.
vii.

v111.

x1.

xii.
xiii.
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A megbizatds kezdd id1pontja: a Tdrsasdg rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdktdzsde Zrt. dltal m{ikodtetett multilaterdlis kereskeddsi rendszene
brl6n6 b evez etd s dne k napj a.

A megbfzatds id6tartama; hatdrozotlan.

Ndv: Kun Rdbert
Lakcim: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegti Lit 26. 8. em. 52.
A megb{zatds kezd6 iddpontja: a Tdrsasdg rdszvinyeinek az Xtendre, mint a
Budapesli Ertdktdzsde Zrt. dltat mtikodtetett multilater(rlis kereskeddsi renclszerre
tdrt dnd b ev ezet d s dne k napj a.

A megbizatris iddtartama: hatdrozatlan.

3.3. C6giegyz6s

Az alfibbi szem6lyek jogosultak ara, hogy a TiirsasSg k|zzel eloirl, b6lyegz6vel
el6nyomott, vagy g6ppel el6nyomtatott cdgneve vagy r6viditett c6gneve ali, fii16, vagy
me116 a saj6t neviiket a vonatkoz6 al6ir6smintSnak vagy al6ir6si cimp6ldrinynak
megfelel6en a16irj6k, 6s ezzel aTfusasdgot jogosits5k vagy k6telezz6k:
i. az igazgatosagi elndke 6n61l6an, a tobbi igazgat6s6gi tag egyiittesen;
ii. az igazgat6sig b6rmely egyiittes c6gjegyz6si joggal rendelkezo taga a T6rsas6gnak

egy, az igazgat6shg 61tal a16ir6si joggal felruh6zott munkav6llal6j6val egyiittesen;
iii. a Tarsas6gnak az igazgat6s|g 6lta| al|irdsi joggal felruh6zott brirmely k6t

munkav6llal6j a egylittesen.

3.4, Feliigyel6bizottsig

3.4.1. A feliigyel6bizotts6g feladata 6s hat6sk<ire:

A) A feliigyel6bizotts6g feladata a T6rsas6g hat6kony tulajdonosi ellen6rz6s6nek
biztosit6sa.

B) Afeliigyel6bizotts6ghataskdrdbetartozik:
i. a T6rsas6g iigyvezetds6nek ellen6rzdse, a T6rsas6g drdekeinek meg6vSsa

c6lj6b6l;
ii. a kdzgyril6s el6 keriil6 el6terjeszt6sek vizsg|lata, 5ll6spontj6nak, jelentdsdnek

kdzgylil6sen val6 ismertet6se;
iii. a vonatkoz6 jogszab6lyban meghatarozott egy5b feladatok e116t6sa.

C) A feliigyel6bizotts6g tagia feladatainak ell6t6sa drdekdben a T6rsas6g irataiba,
sz6mviteli nyilv6ntaft6saiba, k6nlveibe betekinthet, az lgazgat6sdg tagjait6l 6s a
T6rsas6g munkav6llal6it6l felvil6gosit6st k6rhet, a T6rsas6g fizetlsi sziml|jdt,
p5nztr|t, ertdkpapir- ds 6rudl1om6ny6t, valamint szerz6d6seit megvizsgSlhatja 6s

szakdrt6vel me gvizsg6ltathatj a.

D) Ha a feliigyel6bizotts6gi tag feladatai ell6t6sa sordn azt 6szle1i, hogy az iiglwezetds
tev6kenys6ge jogszabdlyba vagy az alapszabiiyba iitkijzik, ellent6tes a kdzgyril6s
hal|rozataival vagy egy6bk6nt s&ti a T6rsas6g 6rdekeit, k6sedelem n61kii1 k6teles
dsszehivni a k<izgyLildst az a otl kdrd6sek megt6rgyahisa 6s a sziiks6ges hat6rozatok
meghozatala 6rdek6ben.

3-4.2. A feliigyel6bizotts6g mrikdddse:

A) A feliigyel6bizottsdg saj6t tagjai kdziil viilaszt elndkdt. A feliigyel6bizotsAg e

megbiz6st bSrmikor visszavonhatja. A feliigyel6bizotts6g elndkdnek
feliigyel6bizotts ftgi tags|ga megsziinds6vel lbliigyel6bizotts6gi elndki tisztsdge is
megsziinik. ur, D"nr; T,inrrs
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B) A feliigyel6bizollsiLg az igyrendj6t maga {llLapilja meg, 6s azt a kdzgyiil6s hagyja
j6v6.

C) A feliigyel6bizotts6g saj6t iigyrendj6ben meghat|rozotl szab|lyok szerint dsszehivott
ii16se akkor hat6rozatk6pes, ha tagjai legal6bb kdtharmada, de legal6bb 3 (harom) f6
az iil6sen jelen van. A feliigyel6bizotts6g d6nt6seit egyszert sz6t6bbs6gge1 hozza
meg.

D) A feliigyel6bizottsdg iil6seir61 jegyz6kdnyvet kell felvemi.

3.4.3. A feliigyel6bizottsiig 6sszet6tele:

A) A T6rsas6g feliigyel6bizottsdga 3 (h6rom) tem6szetes szem6ly tagb6l ii1l.

B) A feliigyel6bizotts6g tagjait a kcizgyrilds v|laszlja. A feliigyel6bizotts6g tagj Svri csak
olyan szem6ly v6\aszthat6, aki a Ptk. 3:287. $ rendelkezdseinek megfelel6
alkalmazdsa alapj an a T6rsas6gt6l {iiggetlennek min6siil. A k<izgyiilds e megbiz6st
b6rmikor visszavonhatj a.

C) A feliigyel6bizottsig tagjai:

N6v: Luk6csn6 Akrics Rita
Lakcim: 2030 Erd, Csan6d utca 85.
A megbizat6s kezd6 id6pontja: a Trirsas6g rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Erl6kt6zsde Zft. iital mrikcidtetett multilater6lis keresked6si rendszene
tdrtdn6 bevezet6sdnek napj a.

A megbizat6s id6tartama: hat6rozatlan.

N6v: K6kesi Mrirton
Lakcim: 2011 Budakal6s z,Lejto utca8.
A megbizatiis kezd6 id6pontja: a T6rsas6g r6szvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Erl6kt6zsde Zft. 6ltal mrikddtetett multilater6lis keresked6si rendszerre
tdrtdn6 bevezetdsdnek napja.
A megbizat6s id6tarlama: hatitrozatlan.

N6v: dr. Pataki Edina
Lakcim: 2179 P 6cel, Szeder utca 17.
A megbizatds kezd6 id6pontja: a T6rsasrig rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdkt6zsde ZrI. 6ltal mrikddtetett multilater6lis keresked6si rendszerre
tdrt6n6 bevezetds6nek napj a.

A megbizatis id6tartama: hatirozatlzn.

3.5. Auditbizottsig

3.5.1. Az auditbizotts6g feladata 6s hat6skdre:

A) Az auditbizotts6g feladata a feliigyel6bizottsdg t6mogatiisa a T6rsas6g pdnziigyeinek
ellen6rz6s6vel 6sszefiigg6sben.

B) Az auditbizotts6g hat6skdr6be tarlozik:
i. afeliigyel6bizottsrig t6mogat6sa apdnzigyibesz6mol6rendszer ellen6rz6sdben;
ii. a Tarsas6g t5mogat6sa az 61land6 kdnywizsg6l6 kiv6laszt6s6ban 6s az 61land6

kdnywizs gdl6val val6 egyiittmrikdddsben;
iii. a szem6ly6ben felel6s k<inyvvizsg6l6 6s a kdnywizsg6i6 cdg friggetlensdg6nek

feliilvizs96lata;
iv. a kdnlwizsg6lat figyelemmel kis6r6se;
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v. a T6rsas6g bels6 ellen6rz6si, kock6zatkezel6si rendszerei hatdkonys6g6nak, a
p6nziigyi besz6mol6s folyamat6nak figyelemmel kis6r6se, valamint sziiks6g
eset6n aj 5n16sok megfo galmaz6sa.

3.5.2. Az auditbizottsiis mrikdddse:

Az auditbizotts6g saj6t tagjai kciziil v6laszt e1n6kcit. Az auditbizotts6g e megbiz6st
brirmikor visszavonhatja. Az auditbizottsdg elndk6nek auditbizotts6gi tags6ga
megsziindsdvel auditbizotts6gi elndki tisztsdge is megsziinik.

Az auditbizottsdg az iigyrendjdt maga 6llapitja meg, 6s azt akdzgyiilds hagyjaj6vri.

Az auditbizottsdg saj6t iigyrendjdben meghat6rozott szab6lyok szerint dsszehivott
iil6se akkor hat6rozatk6pes, ha tagjai legal6bb k6tharmada, de lega16bb 3 (harom) f6
az iil6senjelen van. Az auditbizotts6g ddnt6seit egyszerii sz6tdbbsdggel hozza meg.

Az auditbizotts6g r.i16seir6l jegyz6kdnlvet kell felvenni.

A)

D)

B)

c)

3.5.3. Az auditbizotts6s 6sszet6tele:

A) Az auditbizotts6g 3 (h6rom) tagb6l 511.

B) Az auditbizotts6g tagjait a kcizgyrilds v|lasztja a feliigyel6bizotts6g fiiggetlen tagjar
k6zii1. Az auditbizotts6g legal6bb egy tagj6nak sz6mviteli vagy k6nyvvizsg6l6i
szakk6pesit6ssel kell rendelkeznie. A kdzgyril6s e megbiziist b6rmikor
visszavonhatja.

C) Az auditbizotts6g tagjai:

N6v: Lukricsn6 Akrics Rita
Lakcim: 2030 Erd, Csan6d utca 85.
A megbizat6s kezd6 id6pontja: a T6rsas6g r6szv6nyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Erl6kt6zsde zfi. 6ltal mrikddtetett multilater6lis kereskeddsi rendszerre
tdrt6nd bevezet6s6nek napj a.

A megbizat6s id6tartama: hatixozallan.

N6v: K6kesi Mfrton
Lakcim: 201 1 Budakal6sz, Lejt6 utca 8.
A megbfzatfs kezd6 id6pontja: a T6rsas6g rdszv6nyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdkt6zsde zfi. Alta1. miik6dtetett multilater6lis kereskeddsi rendszerre
tcirtdno bevezetdsdnek napja.
A megbizatas id6tarlama: hathrozatlan.

N6v: dr. Pataki Edina
Lakcim: 2119 P6ce1, Szeder utca 17.
A megbizat6s kezd6 id6pontja: a Tdrsas6g rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Etl6kt6zsde Zrt. 6ltal mriktidtetett multilater6lis kereskeddsi rendszene
t<jft6n6 bevezet6sdnek napja.
A megbizat6s id6taftama: hatfuozatlan.

3.6. i.lland6kiinywizsg{16

3.6.1. Az 611and6 k6nyvvizsg6l6 feladata 6s hat6skdre:

A) Az iiland6 kdnywizsg6l6 feladata, hogy a kdnywvizsg6latot szab6lyszeriien
elv1gezze,6s ennek alapj an fiiggetlen k<inyrruizsg6l6i jelent6sben foglaljon 6115st

arr61, hogy a Tarsas6g besz6mol6ja megfelel-e a jogszab6lyoknak 6s megbizhat6,
val6s k6pet ad-e a T6rsas6g vagyoni, pdnziigyi ds jdvedelmi helyzetdr6l,
mrikddds6nek gazdasiLgi eredmdnyeir6l. ilr. D,,oNi ram{6
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B) Az 61land6 kdnyvvizsg6l6 feladatai ell6t6sa 6rdek6ben betekinthet a T6rsas6g
irataiba, szitmviteli nyilvAntafi6saiba, kdnlveibe, a vezeto tiszts6gvisel6kt6l, a
feliigyel6bizotts6g tagjait6l 6s a t6rsas6g munkav6l1al6it61 feivildgositiist k6rhet, a
Tarsasiig fizeIlsi sz(nnl6jdt, p6nztArdt, 6rt6kpapir- 6s 6ru6llom6ny6t, valamint
szerz6ddseit megvizsg6lhatj a.

C) Ha az 611and,6 kdnyvvizsg6l6 a T6rsas6g vagyon6nak olyan v6ltoz6s6t 6szle1i, amely
vesz5lyezteti a T6rsas6ggal szembeni kdvetel6sek kie16git6s6t, vagy ha olyan
kdriilm6nyt 6sz1e1, amely az igazgat6sitgi tagok vagy a feliigyel6bizotts6gi tagok e

min6sdgiikben kifejtett tevdkenysdgiikdft val6 fele16ss6gdt vonja maga ut6n,
kdsedelem ndlkiil kdteles az igazgatSsdgn6l kezdem6nyezni a k6zgyril6s
d6nt6shozatal6hoz sziiks6ges int6zked6sek megtetel6t. Ha a kezdem6nyez6s nem
vezet eredm6nyre, az 6,lland6 k<inywizsg6l6 kdteles a felt6rl k<iriilm6nyekr6l a
nyilv6ntart6 bir6s6got 6rlesiteni.

3.6.2. A T6rsas6g 6l1and6 k<inywi zsg6l6ja:

A) Az 6lland6 kcinlwizsgrll6t a kcizgyrilds viiaszlja. Az 6l1and6 kdnywizsg6l6
megbizatdsa hatdrozoll id6re, legfeljebb 5 (6t) 6vre sz6lhat, 6s nem lehet r<jvidebb,
mint a megv6laszt6s5t61 a kcjvetkez6 besz6mol6t elfogad6 6vi rendes kdzgyrildsig
terjed6 id6szak. A kdzgyrilds e megbiz6st barmikor visszavonhatja.

B) A Tdrsas6g 61land6 kdnywi zsg6l6ja:

N6v: B6csi Ferencn6
Lakcim: 1025 Budapest, Zoldm|li lejt6 10/B.4. emelet 17.
Kamarai nyilv6ntart6si szSma: 002896
A megbizat6s kezd6 id6pontja: a T6rsas6g r6szvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Etl6kt6zsde Zrt. 6ltal mrikddtetett multilater6lis keresked6si rendszerre
t6rtdn6 bevezetdsdnek napj a.

A megbizat6s 1q6fta: 2023. 6prilis 30.

A T:lrsasrig megsziin6se

A Trirsas:ig megsziin6s6nek esetei

A T6rsas6g megszrinik, ha:

i. a kdzgyr.il6s elhatdrozza a T6rsas6g jogut6d n6lkiili megszrinds6t,

ii. a kdzgyiilds elhal\rozza a T6rsas6g jogut6dl6ssal tdr16n6 megsziindsdt (6ta1akul5s6t,
egyesiil6s6t, sz6tv 6l6sdl),

iii. a nyilv6ntafi6 bir6s6g t<irv6n16en meghat6rozott okok miatt megsziinteti, vagy

iv. jogszab ly igy rendelkezik,

felt6ve, hogy vagyoni viszonyainak lezfu\sira irrinyul6 megfele16 eljar6s lefollat6s6t
kcivet6en a bir6s6g a T6rsas6got a nyilv6ntartiisb6l tdrli.

A T6rsas:ig vagyon:inak felosztisa

A T6rsas6gnak a hitelez6k kiel6git6se utiin fennmaradt vagyona a 16szvdnyeseket illeti meg
olyan ar6nyban, amilyen ar|nyban 6k vagy jogel6djiik a Trirsas6g j avrira vagyoni
hozz 6i 6tttl6st teli esitettek.

4.

4.1.

4.2.
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5.

5.1.

{t

Egy6h rendelkez6sek

Trirsasdgi ktizlem6nyek

A T6rsas6g a jogszabdlyban meghatarozottak szerinti rendszeres, rendkiviili, illetve egy6b
t6j6koztat6si kdtelezetts6geinek az al6bbi helyeken tdfi6n6 kdzzdt6tellel tesz eleget:

i. annak a szabSlyozotl piacnak, vagy multilater6lis keresked6si rendszemek a
mrikddtet6j e rlltal fenntartott honlapon, amelyre a T6rsas6g 6rt6kpapirj ai bevezet6sre
keriiltek,

ii. a Feliigyelet riltal miikddtetetett inform6ci6trirol6si rendszer honlapjan
(www.kozzetetelek.hu),

iii. a T6rsas6g saj6t honlapj6n (www.gopd.hu).

Alkalmazand6 jog

A jelen alapszabSlyban nem szabalyozolt k6rd6sekben a mindenkori hatSlyos magyar
jbgszab6lyok el6irAsait kell alkalmazni, kiildncis tekintettel a Ptk. 6s a Tpt. rendelkez6seire.
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Budapest, 2019. jrinius 13.

Zdraddk:

Alulirott, dr. Dunai Tamas iigyvid - a cignyilvdnossdgr6l, a birdsagi cdgeljdrasrdl 6s a
ttdgelszdmoldsr6l sz6l6 2006. dvi V. tdrvdny 51. S (3) bekezddsdben foglaltaknak megfelel6en -
ald{rdsommal igazolom, hogt a jelen egysdges szerkezetbe foglalt ldteslt6 okirat szdvege mindenben
megfblel a T/trsasdg mikoddsi formdjdnak nyilvdnosan miikbdd rdszvdnytarsasdgra tortin6
megv/tltoztatdsltra tekintettel elfugadott j alapszabdly 2019. junius 13. napjatdl hatalyos
tartalmdnak. Jelen alapszabdly a Tarsasdg 13/2019. (L 30.) szamil rbszvdnyesi hatarozatiiban,
valamint a Budapesti Ertdkt6zsde Zrt. vezdrigazgat6jdnak 11/Xtend/2019. szdnu hatdrozatdban

foglahakra tekintettel 2019. junius 13 napjan lep hatalyba, ezzel egyidejfrleg hatdlydt veszti a
Tdrsasdg kordbbi - eredetileg 2018. mdjus 23. napjdn elfogadott, majd 2019. februar 28. napjan
m6dositott - alapszabalya. Jelen alapszabdly a Tdrsasag 13/2019. (1. 30.) szamu rdszvtlnyesi
hatdrozatdval elfogadott eredeti szdvegezdshez kipest a Tarsasag 16/2019. (II. 28.) szamu
rdszv,lnyesi hatdrozata szerinti - a 2.2.1. pontot 6s a 3.1.2. pont O) alpontjdt 6rint6 -, valamint a
Tdrsasdg 23/2019. (VL 12.) szdm rbszvdnyesi hatdrozata szerinti a 3.2.3. pont D) alpontjdt
drintd - mddos{tdsokkal ldp hatitlyba.

Dr. Dunai Tamds iigtvdd (kamarai azonositi sziin: 36059439)

Kelemen, Mdszdros, Sdndor 6s Tdrsai Ugyvidi Iroda
HU-l052 Budapest, Vdci utca 24. I. emelet

Budapest, 2019. j{rnius 13.
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