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AI,APSZABALY

amelyet a GOPD Nyilv6nosan Miikijd6 R6szvdnytarsasag (a tovibbiakban: Tarsas6g)
r6szv6nyese(i) a Polg6ri Tdndnykttnyw6l sz6l6 2013. V. tdrvdny (a tovabbiakban: Ptk.)
rerdelkezdsei alapj6n dllapitott(ak) meg, az al6bbiak szerintl

l. A T6rsasig adatai

1.1. A Tirsasig c6gneve

A Titusaseg cegnever GOPD Nyilv6nosan Miikijdd RdszvdnytersasAg
A Tirsas6g riividitett cegneve: GOPD Nyt.

1.2. A Tirsasig miikitd6si form{ja

A TarsasAg miikdddsi formdja: nllv6nosan miikdd6 rdszvinltarsasAg.

1.3. A T6rsas6g sz6khelye

A T6rsasrg sz6khelye: 1148 Budapest, Foga€si it 3.
A T6rsasrg sz6trhelye egyben a kiizponti iiglntdzes h€lye is.

1.4. A T6rsas6g telephelye(i), ff6ktelepe(i)

A Trirsas6gnak jelenleg telephelye, fi 6ktelepe nincs.

1,5. 4 Tirsasig ter 6lenys6gi liirei

1.5.1. F6tevdkenys6g:

6810 '08 Saj6t tulajdonri ingatlan adesvetele

1.5.2. Egy6b tev6kenysEgi kdrdk:

4l l0'08 fpnlet€pitesi projekl szer.",ezesc

4120'08 Lak6- 6s nem lak6 6piilet 6pitese

6820'08 Sajit tulajdonii, b6rclt ingatlan bdrbeadasa, iizemeltet6se

6832'08 Ingatlankezel6s

1.5.3. Tevdkenysdg gyakorldsdra vona&oz6 szabdlyok:

Amennyiben jogszabdly valamely gazdasrigi tev6kenys6g gyakoilesat hat6sdgi
enged6lyhez k6ti, a Trirsasig e tev6kenys6getjogeds hat6s6gi engeddly alapjdn fol)'tatja.

1,6, A Tirsasig id6tartama

A Tfusas6g id6taflama: hat6rozatlan.

1.7. A Tdrsasig iizleti 6ve

A Tarsasag iizleti 6ve megegyezik a napttui 6we1.



1.8. A T:irsasiig r6szv6nyesei

A T6rsas6got 2018. mAjus 23. napjrin egyediili rdszvdnyeskdnt a DakotaEpit6 Ko Atolt
Felel6ssdgii Tdrsasdg (sz6khely: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203.; nyilv6ntat6
hat6s6g: F6v6rosi Tiirv6nyszdk C6gbir6sdga; cdgjegyzdksz6m:01-09-208309) alapitotta. A
TaNaseg bejegyzdsdt kOvet6en a Titusasag rdszvdnyeseinek kdrdt drint6 vaitozesokat a
Tdrsasdg r6szvdnykrinry e 1j,rtalmazza.

2. A T6rsasfg alapt6k6je 6s r6szv6nyei; r6szv6nyesi jogok 6s kiitelezetts6gek

2,1. A Tirsasdg alapt6k6je

2.1.1. Az alapt6ke dsszege:

A T6masdg alapt6kdje 21.000.000,- Ft, azaz huszonegla lli6 fodnt.

2.1.2. Az alapt6ke dsszetdtele:

A Ttusas6g alapt6kdje teues egdszdben pdnzbeli vagyoni hozzajfuuldsb6l 611.

2.1.3. Az alapt6ke rendelkezdsle bocsdtdsa:

Rdszvdnyesek az alaptdke tjsszegdt teUes egdszdben a TA$asAg rendelkez6s&e bocsatottAk.

2.2. A Tirsas4g r6szv6nyei

2.2.1. A rlszv|nyek sz6ma 6s tipusa:

A Tarsas6g alapt6kdje 210.000 db, azaz kettiiszLztizezer dal€b 100,- Ft, Maz egyszaz foint
ndvdd6kii n6vre sz6l6 tdrzsrdszvdnybdl 611.

2.2.2. A rcszvenyek kibocsdrdsi dndLe:

A Titusas6g t6zsdszv6nyeinek kibocsatAsi At6ke megegyezik a reszvenyek nev6rtekevel.

2.2.3. A rdszvdnyek el6611i16sanak m6dja:

A TarsasAg valamennyi rdszv6nye dematerializdlt m6don keriilt el6AllitAsra.

2.3. R6szv6nykiin,ry

2.3.1. A r6szvenykijnyv vezetese:

A T6rsas6g igazgat6s6ga a r6szvdnyesek6l, illetve a rdszvdnyesi meghatalmazottalq6l (a
tovAbbiakban: reszv6nyes) reszvenyk6n) r'et vezet, amelyben nyilvAnta1tja a r6szv6nyes -
kdzds tulajdonban 6116 rdszv6ny esetdn a kdzds kdpvisel6 - nev€t, lak6hely6t vagy
sz6khely6t, a r6szv6nyes r€szvdnyeinek darabsz6mdt, tulajdoni reszesedEs6nek m6t6k6t, 6s
a rdszvdnyszezds r6szvdnykiinlwbe tijrtdn6 bejegyzdsdnek id6pontj6t. Az rgazgatostLg a
rdszvenykdnlv vezet6sere mes szem6ly rdszdre megbizest adhat. A megbiz6s t6nyet 6s a
megbizott szem6ly6t a Trirsas6g hirdetmenyeinek kdzz&etelerc szolgrll6 helyeken ktizz6
kell tenni.



2.3.2. A.ftszver'yesek r6szv6nyk6nl,"ve1 kapcsolatos jogail

A rdszvdnyes a Ttusas6ggal szemben rdszvdnyesi jogait akkor gyakorolhatja, ha 6t a

r6szv6nykdnlvbe bejegyeztek, ugyanakkor a bejegyzes elmaradrsa a r6szv6nyesnek a
r6szv6ny feletti tulajdoqjogat nem d nti. A rdszvdnyktjn)"r' vezet6je a rdszvdnyest az elre
ir6n1ul6 k6relme alapj'n jegyzi be a rdszv6nyk6nlvbe, Gszv6nytulajdoninak igMolAsat
kdvet6en. A Tfusas6g az 6rldkpapirszamla-vezetdsre feljogositott szen ezetek altal kiallitott
tulajdonosi igazoldst vagy szimlakivonatot fogadja el a dszv6nltulajdon igazol6sak6nt. A
reszvenykiinlvi bejeglzesre sor keriilhet tulajdonosi megfeleltetds alapjdn is. A bejegyzett
dszvenyest kdrelme alapjrin tdr6lni kell a r6szvdnykdnyvb6l.

2.3.3. A rdszvdnykiinrybe tdrtdn6 bejegyzds:

Az alakilag igazolt rdszvdnyest a rdszv6nykdn).v vezetdjdndl szem6lyesen vagy 6rtekpapir-
szdmlavezet6je utjan el6terjeszteft k6r'elm6re - az alibbi kivetellel - be kell jegyezni a

reszvenyk6nyvbe. A rdszvdnyktinyv vezet6je akkor tagadhatja meg az alakilag igazolt
r6szv€nyes bejegyz6si kerelm6nek teUesit6s€t, ha a r6szvenyes a r6szv6ny6t jogszabill'nak
vagy az alapszabdly,nak a reszveny itmhiiz6s6ra vonatkoz6 szabalyait sert6 m6don szerezte
meg.

2.3.4. A leszvdnykdn].r'b6l tijfi6n6 tdrl€sl

A bejegyzett rdszvdnyest kdrelme alapjdn titrdlni kell a #szv6nykijn)"r'b61, azzal, hogy a

tiir6lt adatoknak meg6llapithat6nak kell maradniuk.

2.3.5. Areszv6nykcinlv nflv6noss6ga:

A r€szv6nykiinyvbe bArki betekinthet, amely betekintist a rdszvdnykiin;v vezet6je a

szdkhelydn munkaid6ben folyamatosan biztositani kdteles. Akire vonatkoz6an a
r6szv6nyk6nyv fennall6 vagy tdriilt adatot taftallnaz, a r6szv6nykiinl,v 16 vonatkoz6
rdsz6r6l a rdszvdnykdnyv vezet6jdt6l m6solatot ig6nyelhet. A nasolatot 6t napon beliil,
ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

A r6szv6nyesek jogai

2.4.1 . Reszv6nyesi jogok gyakorlasAnak fe1t6te1e:

A reszvdnyes a r6szv6nyesi jogok gyako esiira a Tiirsasiggal szemben a r6szv6nyk6n) r'be

tiirtdn6 bejegyzdst kdvet6en jogosult.

2.4.2. Rdszvdryesi jogok gyakorldsa kdpvisel6 iitjAn:

A rdszvdnyes rdszvdnyesi jogait kdpvisel6 utjdn is gyakorolhatja. A TarsasAg

kdnlwvizsg6l6ja 6s feliigyel6bizottsagi tagja nem, azonban a vezet6 tisztsdgvisel6 lehet a

dszv6nyes k6pvisel6je. Egy k6pvisel6 tdbb rdszvdnyest is kdpviselhet, egy rdszv6nyesnek
azonban csak egy kdpviseldje lehet. A meghatalmazAst kdzokirat vagy teljes bizonyit6
erejri maganokirat form6jriban a T6rsas6ghoz be kell nyujtani

2.4.3. A rdszvdnyesek kiizgyiil6ssel kapcsolatos j ogai:

A rdszvdnyes j ogosult a kdzgyiildsen rdszt venni, felvil6gositast k6rni, valamint 6szrev6telt,
inditv6nyt tenni, tovAbbA a reszv6nye nevAl6kevel arrnyos mdrt6kii szavazati jog is
mesilleti.

2.4.
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2.4,4. Kisebbsdgijogok:

A) Egyiittesen a szavazatok legalabb egy sz6zal6k6val rendelkez6 rdszvdnyesek az ok ds
a cdl megjeldldsdvel brirmikor kdr'hetik az igazgat6sdgldl a kozgyiilds dsszehivis6t.
Az igazgat6s6g a kdrelem k6zhezvdteldt6l szAmitott 8 (nyolc) napon beliil kdteles
int€zkedni a kcjzgyiil€s lehetri legkorribbi id6pontra tdftdn6 dsszehivrisa drdekdben. A
v6rhat6 kcjltsdgeket az inditvrinyoz6k kiitelesek negel6legezni. A kijzgyiilds a
kisebbs6g kere1m6rc dsszehivott iilesen ddnt an6l, hogy a kdlts€geket az
inditviinyoz6k vagy a Tdrsas6g viseli-e.

B) Egyiiftesen a szavazalok legalibb egy sz|zalek \al rendelkezd rdszvdnyesek a
napircnd kieg6szit€s6re vonatkoz6 - a napirend €szl€t€z€ttseg&e vonatkoz6
szab6lyoknak megfelel6 - javaslatot vagy a napirenden szerepl6 vagy arra felveend6
napircndi ponttal kapcsolatos hatiiozaltervezetel terjeszthetnek el6 a ktjzgyiilds
tisszehiv6s6r6l sz6l6 hirdetmdny megjelendsdt6l szimitott 8 (nyolc) napon beliil az
igazgat'sag fel6, amelyr6l ezt kdvet6en az igazgat6sig a k&elem k€zhezv6telet
kdvet6 5 (tjt) napon beliil hirdetndn)t tesz kdzz6. Ezzel egyidejiileg a rdszv6nyesek
jogosultak az 61ta1uk javasolt napirendi ponthoz kapcsol6d6an harmadik szem6ly
kijzgyiildsre vai6 meghivds.it javasolni, vdlemdnyezdsi ds hozz6sz6l6si jog
biztosiLlsdval. A kdzzdtett hirdetmdnyben megiel6lt kdrddst napirendre tiiziittnek kell
tekinteni.

C) Ha a kt zgyiilds elvetette vagy nem bocsiitotta hat6rozathozataka azt M inditv6n1,t,
amely szerint az utols6 besz6mol6t, illetve az utols6 2 (k€t) 6vben az igazgat6s6g
tev6kenysdgevel kapcsolatos valamely gMdasegi esemen)'t vagy
kijtelezettsegvrllalast ezzel kiil<jn megbizand6 kdn1wizsg6l6 vizsgalja meg,
egyiittesen a szavazati jogok legal6bb egy sz{zalek'yal rendelkez6 rdszvdnyesek a
ktjzgyiilds iil6sdt6l sz6mitott 30 (haminc) napos jogvesztd hat6rid6n beliil bir6sagt6l
kerhetik a vizsgelata kijtelez€st 6s kiinyr'vizsgel6 kije1d16s6t.

D) Ha a kiizgyiilds elvetette vagy nem bocsatotta hatdrczathozataha azt az :ir:rditvtfirt4,

hogy a TriNasdgnak valamely reszvenyes, igMgat6sAgi tag, feliigyel6bizottsagi tag,
tovribbd a kdnywizsgel6 ellen t6maszthat6 kdvetel6s6t eruenyesits6k, a kdvetel6st a
szavazati jogok egy sz{zaleke-val rendelkez6 rdszvdnyesek a kdzgyiildst6i szamitott
30 (harminc) napos jogveszt6 hattid6n beliil a T6rcasiig k6pviseletdben 6s javAra
maguk is Aaenyesithetik.

E) Egyiittesen a szavazatok legalabb egy szizalik'val rendelkez6 rdszvdnyesek a
bamely trNasegi kifizetdst6i sz6mitott 1 (egy) dves jogveszt6 hatArid6 lejafiaig
k6rhetik a bir6sigt6l figgetlen k6nla,vizsg6l6 kirendeldset - a kdltsdgek
megel6legezdsdvel egyidejiileg - a kifizetis jogszeriisdgdnek megvizsg6l6sa cdlj6b6l.

2.4.5. Osztal1khinyadhoz va16 jog:

A Tirsasagnak a feloszthat6 ds a kdzgyiilds 6ltal feiosztani rendelt eredmdnydb6l a
dszvenyest dszvenye nevert6kevel adnyos osztal€k illeti rneg. Osztal6kra az a r6szvenyes
jogosult, aki az osztal6kr6l ddnt6 kdzgyrilds 61ta1 meghatarozott 6s az osztalekfizeGsre
vonatkoz6 kdzlemenyben meghirdetett fordul6napon a t6szveny tulajdonosa es az ezen
fordul6napm vonatkoz6 tulajdonjoga alapjan a dszvenykdn]'vbe bejegyzesre keriilt. A
kijzgyiilds Altal meghatiirozott, az osztalekfizet6sre va16 jogosultsag szempontjfb6l
relev6ns forduldnap legkor6bban az osztaldk6l diint6 kiizgytilds napjdt kdvet6 2.
(mesodik) keresked6si nap lehet. A TdrsasAg kdteles a Budapesti Efekt6zsde Zrt.
mindentori hatalyos Xtend Altalenos Uzletszabdlyzatihat\ meghatirozott ex-kupon nap
el6tt 2 (kett6) keresked6si nappal nyilvanoss6gra hozni az osztaldk vdgleges m6rt6kdt. Az



ex-kupon nap legkordbban a kupon meftdkdt megdllapitd k6zgyiil6st kdvet6 3. (hannadik)
keresked6si nap lehet.

2.4.6. T'jekozldt{shoz val6 jog:

A rdszvinyesek jogosultak a Tdrsasag miikdddsdvel kapcsolatban az igazgat6s6gt6l
felvildgosit6st k6mi, 6s a T6rsas6g nem nyilv6nos irataiba az igazgat6s6g enged6lye
alapjan betekinteni. Az igazgat6sig a tAjdkoztatast 6s az iratbetekint6st titoktanasi
nllatkozat megteteldhez k6thetl. Az igazgal6s6g negtagadhatja a tajdkoztatAsL illet6leg az
iratbetekintest, ha az a Tdrsas6g iizleti titkAt s&ten6, ha a r6szv6nyes a jog6t
visszadldsszeriien gyakorolja, vagy ha a rdszv€nyes felhiv6s ellen6re nem tesz titoktart6si
nyilatkozatot.

2.4.7. Alapt6ke-emel6shez kapcsol6d6 els6bbsdgi jog:

Az alapt6ke pdnzbeli hozzajdrul6s ellendben ttifidn6 felemel6se eset6n a t6szv6nyesek a
r6szv6nyek dtvetel&e a tulajdorukban d116 r6szv6nyek n6v€rt6k6ve1 arinyosan
gyakorolhat6 els6bbsdgi joggal rendelkeznek. A fenti els6bbs6gi jog gyakorllsiLra az enol
sz6l6 hirdetmdny kdzzdtdteldt6l sz6mitott 15 (tizenijt) napos hat6rid6n beliil van lehet6s6g.
A T6rsas6g kdteles hirdetmdny ritjen t6jekoztatni a dszv6nyeseket a megszerezhet6
r6szvdnyek ndvdfidkdr6l, illetve kibocs6tdsi dfi6kdr6l, a jog drv6nyesitdsdre nyifva 6116

id6szak kezd6- 6s zir6 napj6r6l6s ajog gyakorlds6nak m6djir6l.

2.4.8. Eladdsi jog a TArsas6g reszv6nyeinek Xtend-r61 tiifi6n6 kivezetdse eseten:

A Ttusas6g kifejezetten vrillalja, hogy a t6kepiacr6l sz6l6 2007. dvi CXX. tdndny (a
tov6bbiakban: Tpt.) 63. $ (7) bekezd6s6ben foglaltak szerinti, a szabAlyozott piaqa
bevezetett rdszvdny kivezetdsdrdl s2616 kiizgyiildsi dijntdst nem tiimogat6 rdszv6nyesek
sziimiira biztositott elad6si jogot biztositani fogja a Tpt.-ben ilt feltdteletrC<el Monos
feltdtelek szednt. E tekintetben a jelen pont rendelkezdsdt a Budapesti Ertdktdzsde Zfi.,
mint piacmrikddtet6 ds a T6rsasig a Ptk. 6:136. $ szerinti, a TArsasag 6ltal harmadik
szemdly javara s2616 szerz6ddses kdtelezettsegvellalasnak tekintik, amellatek soren a
Ttusasag elfogadja, hogy a Budapesti Ffidktbzsde zft. mindenkori hatelyos Xtend
AltalAnos UzletszabAlyzatAra hivatkoz6ssal az 6dntett dszvenyes k6zvetl€niil ktivetelheti a
TArsas6gt6l, hogy a rdszv6nyeit a Tpt. 63. S (7) bekezddsdnek, illetiileg 63lA. g-anak
megfelel6en t6le vegye meg. A rdszvdnyes a javrira kikdtiitt fenti vdteli kdtelezetts6g
leljesitdsdt a T6rsas6g kivezetdsr6l s2616 kdzgyiildsi hat6rozat.ir6l tdrtdnt tudomasszerz6s6t
kdvet6en kdvetelheti, tekintettel arra, hogy a rdszvdnyes javrira sz6l6, jelen pont szerinti
kdtelezettsdgvA[aldsdl tdrtdnl 6ftesitdsenek egyrdszt a Budapesti Ertdkrozsde Zfi.
mindenkori hatalyos Xtend Altaltuos UzletszabAlyzata banki sztundra el6rhet6 m6don
tdrtdnt kdzzdtdtele, mAsrdszt a dszv6nyesnek a TdmasAg kivezetdsi ddntdsdr6l val6
tudom6sszerzdse min6siil.

2.5, A rdsz\ dnyesek kiitelezetts6gei

2.5.1. Vagyoni hozz6jrimlls rendelkez6sre bocs6tAsa:

A r6szv6nyes k6teles a r6szv6nyei ndvdrtdkdnek, illet6leg kibocs6tdsi 6rt6kdnek megfelel6
p6nzbe1i, illetve nem pEnzbe]|'vagyotihozziLjiiulast a T6rsasAg rendelkezds6re bocsetani.

2.5.2. Tulajdoni hanyad meghatArozott ndrt6kii vriltozaslinak bejelentdse:

A r€szv6nyes kdteles halad6ktalanul, de legkds6bb 2 (kett6) naptari napon beliil
tajdkoztatni a Tdrsas6got 6s a pdnziigyi kdzvetit6rendszer feliigyeletdt el16t6 har6s6got (a
tovabbiakban: Feliigyelet), ha a k6zvetleniil 6s kdzvetve bitokolt r6szv6ny6nek 6s
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szavazati jogdnak arinya e16ri, vagy neghaladja az ot, tiz, tizen6t, hirsz, huszonijt,
hanninc, hamincijt, negj.ven, neglveniit, 6tven, hetvencit, nyolcvan, nyolcvandt,
kilencven, kilencvenegy, kilencvenkett6, kilencvenliirom, kilencvenndgy, kilencvendt,
kilencvenhat, kilencvenh6t, kilencvennyolc vagy kilencvenkilenc sz|zallkot

2.5.3. Befoly6sszerzds bejelent6se:

A T6rsasdgban t6r1dn6 befoly6sszezds esetdben a vonatkoz6 jogszabrilyok el6ir6sait kell
alkalmazni, kiil6n6s tekintettel a Tpt. rcndelkez€seire.

3. A Tirsas6g szervez€te

3.1 A kiizgyiil6s

3.1.1. A kitzgyiilds hataskdre:

A) A kdzgyiilds a TArsas6g legf6bb szenr'e, amelynek kizrir6lagos hatdskdrdbe tafioznak
az al6bbi k6rd6sek:
i. a jelen alapszabdlyban vagy jogszabalyban meghataxozott kivetellel az

alapszab6ly meg6llapitasa 6s m6dositAsa;
ii. diintis a Tirsas6g miiktjddsi fonnrjinak megvaltoztatiser6l, a T6rsasdg

rdszv6nyeinek szabalyozott piacrdl vagy multilaterdlis kereskeddsi rendszerb6l
tiifi 6n6 kivezet6sdr6l j

iii. a T6rsas6g dtalakulesinak, egyesiil6s6nek, sz6tvdl6s6nak 6s jogut6d n6lkiili
megsziindsdnek elhat6rozisa;

iv. ddntds az alapt6ke feiemeldsdr6l, az igazgat6sdg alapt6ke felemeldsdre
vonatkoz6 felhatalmM6s6r6l;

v. a jogszab6lyban meghatfuozott esetek kivetelgvel dijntds az alapt6ke
leszelltAsA16l;

vi. d6ntes a Tarsasag 6ltal kibocsetott r6szv6nyek harmadik szem6ly 61ta1i

megszerzesehez kapcsol6d6 penziigl segits6g nyrijt6s6r6i;
vii. a Tersas6g f6tevdkenysdge megvaltoztat6sAnak eihatiirozasa,
viii. az igazgatosdg tagjrinak 6s e1n6k6nek megvdlaszt6sa, visszahiv6sa, dijazdsuk

megAllapit6sa;
ix. a feliigyel6bizottsig tagiAnak, az auditbizottsag tagjainak 6s a

k6nywizsg6l6nak a megvdlaszt6sa, visszahiv6sa, dijaz6suk rneg6llapit6sa;
x. a feliigyel6bizotts6g ds az auditbizotts6g iigl,rendj6nek j6v6hagyr{sa;
xi. d6ntes az igazgat6sag tagiai, a feliigyel6bizotts6g tagiai, valami.rt a vezet6

6ll6sii munlav6llal6k hosszri tevf dijaz{slnak 6s ijszt6nz6si rendszer6nek
ir6nyelveir6l;

xii. ddntds a felelds tANasdgir6nyitasi jelent6s elfogad6s6r6l;
xiii. ddntds a vonatkoz6 jogszab6lyok, illetve t6zsdei szab6lyok 6ltal meghatiirozott

6ves besz6mol6 e1fogad6srir6l,
xiv. ddntes az ad6zott eredm6ny felhasznrilis6r6l;
xv. ddntds sajAt rdszvdny megszerzdsdr6l, tovibb' dz igazgat6srig saj6t r6szv6ny

megszerzds6re val6 felhatalmaz6s6r6l;
xvi. d6nt6s az igazgat6s6g tagjaival, a leliigyel6bizottsagi tagokkal €s az ri11and6

kdnn'vizsgdl6val szembeni kfitdritdsi igdny drv6nyesitisdr6l;
xvii. d6nt6s minden olyan k6rd€sben, amit jogszabrily ttagy az alapszab[ly a

kdzg)'iil6s kiztu6lagos hataskdrdbe utal.



B) A kdzgyiilds a fenti i., ii., iii., iv., v., vi. 6s vii. pontokban foglalt k6rd6sekben a
ktizgyiildsen kdpvisell szavazalok hdrcmnegyedes tiibbs6g6vel, 6s legalabb az dsszes
szavazati jogot meglestesit6 rdszvdny ijtven szizal'kfuak megfelel6 mdrtdkii
szayazatlal dtjnt. A tijbbi kdlddsben a kdzgyiilis - kijtelez6en alkalmazand6
jogszabalyi rendelkez6s hirlny6ban - a kdzgl.rildsen kdpviselt szavazatok egyszerli
t6bbsdg6vel hatriroz.

C) Egyetlen rdszvdnyes esetdn a kdzgyiilds hat6skiir6t az egyediili r6szv6nyes
gyakorolja. A kdzgnilds hatiskdr€be tatoz6 kerd6sekben a dszv6nyes ir6sban
hatAroz 6s a ddnt6se az igazgat6saggal valo kdzl6ssel v61ik hat6lyossd.

3.1.2. A ktizgyiilds dsszehivrisdnak 6s leboryolitdsanak szab6lyai:

A) A TAlsasdg kijzgyiildsdt az igazgat6s6g b6nnikor jogosult, jogszabdlyban, valamint a
jelen alapszab6lyban meghaterozott esetekben pedig kiiteles dsszehivni. A kdzgyiilds
az igazgat6sig ditntdse alapjan a T6rsas6g szdkhelydt6l e1t6r6 - Budapest
kdzigazgatAsi haterain beliili - helyszinre is iisszehivhat6. A T6rsas6g mirden 6v 4.
(negyedik) h6napj6nak utols6 napj6ig dvi rendes kdzgyiildst tafl, amelynek nrinimdlis
napirendje, tdrgya (az esedeges egydb napirendi pontok melleto az aldbbil
i. az igazgat6s6g jelentdse az el6z6 iizleti dvre vonatkoz6 tevdkenysdgdrdl, a

TArsasdg vagyoni helyzetdr6l ds iizletpolitikfjtu6l, valamint a felel6s
tfusasdgirAnyitasi gyakorlah6l, a Budapesti Efidkt6zsde Zrt. Felel6s
TArsasagirenlt6si Aj6nlSsainak tiikeben;

i|. az igazgat6s6g jelentdse a Trirsasdg el6z6 iizleti 6we vonatkoz6 szamviteli
tiirv6ny szednti beszamol6jir6l, valamint ahhoz kapcsol6d6 inditAnya az
el6z6 iizleti dvi ad6zott eredmdnnyel kieg6szitett szabad eredmdnytaltaldk
felhasznal6sir6i;

iii. a feliigyel6bizofisag jelent6se a szrimviteli tdrv€ny szerinti beszdmol6r6l,
valamint az el6z6 .ijzleti 6vi ad6zott eredmdnnyel kiegdszitett szabad
eredm6n)ta1tal6k felhasznalasdra vonatkoz6 javaslatr6l;

iv. az auditbizottsagjelentese az el6z6 iizleti 6vre vonatkoz6 levdkenysigirdl;
v. a kiinlwvizsgril6 jelentese a szimviteli tdrueny szerinti beszrmol6r6l, valamint

M eliiz6 t\zleti, dvi ad6zott eredmennyel kieg6szitett szabad ercdmenltartal€k
felhaszndlas5ra vonatkoz6 javaslatr6l;

vi. a sz6mviteli t6Neny szerinti besziimol6 elfogaddsa 6s ddnt€s az elozo :j'zle:i evi
ad6zott eredm6nnyel kieg6szitett szabad eredm6nytartal6k felhasznrilisrlr6l;

vii. a 1-elel6s t6rsasdgirrinyitAsi j elentds elfogadasa.

B) A kdzgyiil6s dsszehivAsat az alTa vonatkoz6 meghiv6 kdzldse ritjen, a kiJzgyiilds
kezdii napj6t legal6bb 30 (harminc) nappal megel6z6en a Tfusasag hirdetm6nyeinek
kijzz6tetelerc vonatkoz6 szabAlyok szetint kell kiizz6tenni. Az igazgat6sag azok6't a
r€szv6nyeseket, akik ene vonatkoz6 igenyiiket 6s eldrhet6sdgiiket idsban el6zetesen
jeleztek az r5azgalrseg fe1d, a kcjzgyiilds dsszehivesar6l elektronikus fton is drtesiti.
A kijzgyiii6sre a feliigyel6bizottsag tagjai, a k<inywvizsgril6, valamint a Budapesti
Eftekt67,sde Zfi. teszerc kiiltin meghiv6t kell kiildeni.

C) A kdzgyLllesi meglJvo rarlalnatzal
i. a Tfusasdg c6gnev6t 6s sz6Llelyet;
ii. a kitzgyiilds helyszindt, idejdt (nap 6s 6ra pontos megjel6l6s6vel);
iii. a kijzgyiilds napirendjdt, a napirend kieg6szit6sere va16 jog gyakorl6srinak

feltdteleit, tov6bb6 a hatdrozatteFr'ezetek ds a ktizgyiil€s eld tedesztend6
dokumentumokat, vagy ezek teljes terjedelmii el6rhet6sdg6nek helydr;

iv. a kiizgyiil6s megtaft6sdnak m6djat;
v. a szavMati jog gyakorldsdnak ajelen alapszabalyban dgzitett felt6telelt,

,^ t.rru /<V :
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D)

vi. a kdzgyiilds hatarozatkdptelensdge esetdre megismdtelt kdzgyiilds helydt,
idejdt, 6s az eltdr6 hatarozatkdpessdgrc vonatkoz6 szabalyokat.

Az lgazgat6s6g jogosult bermely szemellt meghivni a Tarsasag kijzgyfildsdre, ds

szamitua v6lem6nyez6si, hozz6sz6liisi jogot biztositani, ha dlldspontja szerint e
szendly jelenldte 6s vdlem6nye el6segiti a rdszvdnyesek tajdkoztatdsat, es a
kdzg)'uldsi diintdsek meghozatal|L Az igazgalos'g ktiteles a Budapesti Ertdkt6zsde
Zrt.-t a kdzgyiildsre meghivni ds rdszdre hozz6sz6l6si, vdlemdnyezdsi jogot
biztositani.

A T6rsas6g, a kdzgyiildst megel6z6en legal6bb 21 (huszonegy) nappal honiapjdn
nflvinossiigra hozza:
i. az ijsszehiv6s id6pontjAban megldv6 rdszv6nyek szAmara ds a szavazati jogok

arinyifua vonatkoz6 dsszesitett adatokat;
ii. a napirenden szerepl6 iigyekkel kapcsolatos el6tedesztdseket, az azokta

vonatkoz6 feliigyel6bizottsagi jelentdseket, valamint a hatArozati javaslatokat;
iii. kdpviselii ritjtn tdft6n6 szavazAshoz haszn6land6 nyomtaftAnyokat, ha azokat

k6zvetleniil nern kiildtek meg a reszv6nyeseknek.

Azoknak a reszv6nyeseknek, akik elae vonatkoz6 igenyiiket irasban el6zetesen
jeleztek az lgazgat6s6g fe16, a kdzgyfildsre s2616 meghiv6t 6s a ktjzzdteend6
ktizgyiildsi anyagokat a kiizgyiildsi anyagok nyilviinoss6gra hozataJ|val egy id6ben
elektronikus iton kell rnegkiildeni.

A T6rsas6g kdzgyiildsdn az a riszvdnyes, illetve rdszvdnyesi neghatalmazott vehet
dszt, akit a jelen alapszabdly 2.3.2. pottja sze nt legk6s6bb a kilzgyiilds napjdt
megel6z6 2. (m6sodik) nunkanapon bejegyeztek a rdszv6nykdnyvbe.

A kdzgyrilis akkor hatArozatkdpes, ha azon a leadhatd dsszes szavazat tdbb mint fel6t
k6pvisel6 €szvdnyesek szemdlyesen vagy kdpvisel6 ftj6n megjelentek es
rdszvdnyesi vagy kdpvisel6i min6sdgiiket meglblel6en igazoll4k. A ktjzgyiildsi
regisztdci6hoz temeszetes szemely r6szvenyes esetdn tulajdonosi igazo16s,
szem6lyazonoss6g megallapittsehoz szem6ll igazolvdny vagy r1t1ev61 6s lakcimet
igazol6 igazolv6ny, tov6bb6 r6szv6nyesi k6pvisel6 esetdn kdzoktatba vagy teljes
bizonyit6 erejir maganokiratba foglalt meghatalmMas eredeti p6ldAnya sziikseges.
Jogi szem6ly eseten tulajdonosi igazolds, 30 (harminc) napn6l nem rdgebbi
cdgkivolat eredeti p6ld6nya, al6ir6si cimp6ld6ny, vagy aliiirAsi-minta eredeti
p€lddtrya, a r6szv6nyes nev6ben e1j6r6 tem€szetes szemely szemelyMonosseg6nak
meg6llapit6srihoz szemdlyi igazolv6ny vagy ftiev6l 6s lakcimet igazol6 igazolvany,
tovAbbe amennyiben a r6szv6nyes kdpviseleteben eljtu6 szem€ly nem dne116

cegjegyze$e jogosult, ligy kdzokiratba vagy teljes bizonyit6 erejii magAnokiratba
foglalt meghatalmazAs ercdeti peld6nya sziiks6ges. Nincs sziiks6g tulajdonosi
igazol6sra, ha a kdzgyiii6si rdszv6nykdnw tulajdonosi megfeleltetds alapj6n kdsziilt
6s a reszv6nyes a tulajdonosi megfeleltet6s alapj'n keriilt a r6szvenykdnyvbe
bejegyzesre. A hatdrozatk6pess6get minden hatdrozathozatalnal vizsg6lni kell.

A kiizgytildsen megjelent rdszvdnyesekrdl jelen16ti ivet l(ell kisziteni, amelyen fel
kell tiintetni a rdszvdnyes, illetve kipviseldje nevdt ds lak6helydt vagy szdkhelyer.
rdszvdnyei sziimdt, 6t megillet6 szavazatok szAmiit, valamint a kijzgyiilds id6tartama
alatt a jelenl6v6k szemdlydben bek6vetkezett viiltozasokat. A jelenldti ivet a
kdzgyiilds elndke 6s a jegyz6kdnlwezet6 ahidsdval hitelesiti.

Ha a kdzgyirlds nem hatarozatkdpes, megismdtelt kdz$lildst kell tartani, amely az
ercdeti napirenden szerepi6 iigyekben a jelenl6v6k eltal kdpviselt szavMati jog
mdrtdkdt6l ffiggetleniil hatdrozatkdpes. A megism6telt kiizgyiildst a hatarozatk6prelen
ktizgyiildst legal6bb 10 (tiz) nappal €s legfeljebb 21 (huszonegy) nappal kdvet6

tir. i,l i::t.r:!
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id6pontra kell tisszehivni, amelyre mdr az eredeti kiizgyiildsi meghiv6ban is sor
keriilhet, az id6pont, a helyszin megieldldsdvel 6s az eltdr6 hatdrozatk6pessdgi
szab6lyoka va16 utal6ssal.

L) A k6zgytilds egy alkalommal, legfeljebb 30 (hanninc) napra felfiiggesztheti ii16s6t. A
felfiiggesztett iilis folytatasakdnt megtatott kdzgyrildseD a hatiirozatkdpessdget
ugyanrligy kell vizsgdlni, mint a kijzgyiilds megkezddsekor.

M) A kijzgyiilds elndke az igazgat6sAg el ike vagy az igazgat6sdg el6tedesztdse alapjdn
a kijzgyril6s kezdetdn a kdzgyiilds eltal megvAlasztott szem6ly. A k6zgyiil6s elndke
felel6s a kdzgyiilds zavartalan lebonyolit6sAdrl, a reszvdnyesek joggyakorlisrinak
biztositAsAAt. A kdzgyfilis kezdetekor jegyz6kijn).wezet6t, a megjelent
r6szv6nyesek kdziil lega16bb 1 (egy) szemdl],t jegyz6ktinlv-hitelesit6knek, tov6bb6 a
sza'nazatok megszdrnlildsara 1ega16bb 2 (kett6) tagf szavazatszdmliil6 bizotts6got
kell viilasztani.

N) A kiizgyrildsen a szayazasta gdpi, vagy kdzi szavazassal kedil sor. Amennyiben a
rneghiv6ban megjeldltek szerint k6zi szavazisra keriil sor, azt k6zfeltartAssal, vagy
szavaz6lapok itj6n kell lebonyolitani. A szavaz6lap tartakrlazza a kijzgyiilds
id6pontjat, a dszv6nyes vagy a r6szvdnyesi meglEtalmMott nevdt, szavazatainak
sz6n6t, tov6bb6 az "igen", "nem" illetve "taft6zkod6s" egydrtelmii jeldldsdre
vonatkoz6 rovatokat. Az rgazgat6sdg annf szavM6lapot ad ki, ahriny k€rdesben a
napirend szerint szavazni kell. A k6zgyiil6si hatrirozat meghozatala szempontjAb6l
csak azokat a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni, amelyekn€l a "igen",
"nem" vagy "tat6zkod6s" (6s ezek kiiziil kiz6r6lag az egyik) szavazat egydrtelmiien
keflilt megjeldldsre. A kdzgyril6sen a szayM4sta a szavaz6lapoknak a
szavazatsz6ml6l6k reszere tdrtdn6 6taddsAval keriil sor.

O) Minden 100,- Ft, azaz egyszaz fodnt ndvifidkii rdszvdny 1 (egy) darab szavazatra

Jogosit.

P) A kdzgyiildsr6l jegyz6kdn)'vet kell felverni, amelyet a kdzgyiilds elndke, a
jegyz6kdn).wezet6 ds a jegyz6kdnyv-hitelesit6 r6szv6nyes imak a15.

Q) A Tdrsasdg a ktjzgyiildsen hozott hatarozatokat a hirdetmdnyei kdzzdtdteldre
vonatkoz6 szabrilyoknak megfelelden kiiteles kiizzdtenni.

3,2, Az igazgat6sig

3.2.1. Az igugat6s6g feladata €s hatdskdre:

A) A Tdlsasag iig) /ezeteset az igMgat6seg ldtja el.

B) Az igazgat6s6g hat6skdr6be tartozik:
i. a Ttusas6g 16 gazdasigi cdlkitiizdseinek, stratdgiajAnak meghat6roz6sa,

iizletpolitikai dijntesek meghozatala;
ii. a Ttusastg dvi rendes, illetve rendkiviili kdzgyiildsdnek dsszehivdsa;
iii. a kdzgl.tilds hatask6rdbe tartoz6 iigyekre vonatkoz6 iavaslat elkdszitdse 6s

kdzgyiilds eld terjesztdse, idedfive a szamviteli tdrveny szednti besz6mol6k 6s
M el6z6 ijzleti 6vi ad6zott eredmdruryel kiegdszitett szabad eredmdn)tataldk
feihaszn6l6s6ra vona&oz6 j avaslat eldterjesztdsit is;

iv. az iigla/ezet6$e, a T6Nas6g vagyoni helyzet6re 6s iizletpolitikejafa vonatkoz6
jeientds elkdszitdse ds annak dvente egyszet az 6vi rendes kttzgyiilds eld
terj esztese;

v. a T6rsas6gra iriinyad6 rendszeres 6s rendkiviili tdj6koztat6si kdtelezettseg
teliesit6se:



vi. a Tirsasig munkav6lla16i cegjeglzesi jogosultsaganak meghatarczesa;
vii. dijnt6s sajdt rdszvdnyek megszerzdsdr6l a kiizgyiilds vagy jogszabaly

felhatalmaz6sa alapj 6n;
viii. diintds a Tdrsasag tulajdoniiban ldv6 saj6t rdszvdnyek elidegenitdsdr6l;
ix. a Ttusasdg iizleti kdnyvei szabalyszerf vezetdsdnek biztositdsa;
x. a ktizgyiilds felhatalmazasa alapjan saj6t r6szv6ny megszerzds6vei,

osztaldkel6leg fizetdsdvel, valamint az alapt6kdnek az alapt6kdn felijli vagyon
terhdre tdfidn6 lelemeldsdvel kapcsolatban k6zbens6 md|leg elfogaddsa;

xi. a kiizgy.nlds fethataLmazdsa alapjAn alapt6ke-emeldsr6l val6 ddntds;
xii. sajAt iiglrendj 6nek meghatdrozdsa;
xiii. ddnt6s ninden olyan kerd€sben, amelyet jogszabiily, jelen alapszab6ly, vagy a

kiizgyi es az i,gzgat6s6g hat6skijrdbe utal.

3.2.2. Az igazgat6s6g mrjkdddse:

A) Az igazgat6sitg sziiksdg sze nt, illet6leg az iigyrendj6ben meghatriozott
gyakorisiggal, de evente legal6bb 4 (n6gy) rendes ii16st tart. Az igazgat6sdg iil6s6nek
el6kdszitdse, dsszelivasa ds levezetdse az igazgat6sAg elnijk€nek, akadiilyoztat6sa
eset6n az igazgat6s6g eIIe kijeldlt tagj6nak a feladata. Az igazgat6s6g ii16s6t bannely
k6t igazgat6sAgi tag k6rclm6re dssze kell hivni.

B) Az igazgat6sag a sajdt iiglaendjeben meghatarozott szabalyok szerint dsszehivott
iil6se akkor hattuozatk6pes, ha tagjainak legaldbb fele jelen van. Az igazgat6s6g
iildseir6l j egyz6kijn).r'et keil felvenni.

C) Az igMgat6s6g hatarozatait a jelenldv6k egyszedi sz6tijbbsdggel hozza. Brirmelyik
igazgat6sagi tag k&6sere az eln6k titkos szavMest kdteles elrcnd€lni.

D) Az igazgatosag a feladatainak ell6t6sa soiln szuksdg eset6n kiils6 szakdfidket vonhat
be, illetve meghatarozott feladatok elvegz6s6re bizottsAgot, munkacsopoltot hozhat
16tle.

E) Az igazgat6sdg elniike 6nei16, mig M igMgat6s6g tagjai egyiittes c6gjegyzesi joggal
rendelkeznek.

3.2.3. Az igazgatbs6g ijsszet6tele:

A) A Tirsas6g igazgat6s6ga 3 (h6rom) tenneszetes szem6ly tagb6l e[.

B) Az l,gMgat6sag taglalt 6s elniikdt a kdzgyiilds viilaszta. A kdzgyiilds e megbiz6sokat
barmikor visszavonhatja. Az igMgat6seg eln6kenek igazgat6s5gi tagsriga
megsziindsdvel igazgat6sagi elniiki tisztsdge is megsziinik.

C) Az igazgat6s6g eln6ke:

Ndv: Piukovics Gdbor
Lakcim: 2065 M6ny, Rdk6czi Ferenc utca 79.
A megbizatas kezd6 id6pontja:2019. december 10.
A megbizat6s id6tafi am a: hat6t ozatlaL

D) Az igEgafisAg tugjai:

N'iy: Piukotics Isndn
Lakcim: 1028 Budapest, Budaje durca20.
A nregbizatds kezd6 id6pontja: 2019. december 10.
A megbizatds iddtartama: hatirozatlan.

Niv: Szendrdi Gdbor
L.tkcitu: 1053 Bu.lapest, Magyar utca 23. 2. em. 27.
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A negbizatds kezdd iddpontja. 2020. jilius 7.

A megbizatds iddtartaha. hatdrozatlatl.

3.3. C6giegyz6s

Az a16bbi szem6lyek jogosultak ara, hogy a TarsasAg kezzel el6irt, bilyegz6vel
el6nyomott, vagy gdppel el6nyomtatott c6gneve vagy tividitett cegneve al6, fdle, vagy
mell€ a saj6t neviiket a vonatkoz6 aliiir6smint6nak vagy al6irdsi cirnpdldrinynak
negfelel6en aldirjdk, ds ezzel a TersasAgotjogositsak vagy kijtelezzek:
i. az igazgat6sdgi elnijke dnell6an, a tiibbi igMgat6sAgitag egyiittesen;
1i,. az igazgat6sig balm€ly egyiittes cegiegyzesi joggal rend€lkez6 tagja a TArsasagnak

egy, az rgazgat6sig 6ltal aleidsi joggal felruhazott munkavallal6jdval egyiittesen;
iii. a Tdrsas6gnak az igazgat6s6g 61ta1 a16ir6si joggal felruhAzott bamely k6t

munkav6llal6ja egyiittesen.

3.4. Feliigyel6bizottsig

3.4.1. A feliigyelitbizottseg feladata 6s hataskdre:

A) A feliigyel6bizotts6g feladata a T6rsas6g hat6kony tulajdonosi ellen6rzds€nek
biztositesa.

B) A feliigyel6bizotsag hat6skdr6be taftozik:
i. a Tamasag iig)'vezetdsdnek ellen6rzdse, a T6rsas6g drdekeinek meg6v6sa

c€lj6b61;
ii. a kitzgyiilds eld kedil6 el6terjesztdsek vizsgalata, 6l16spontj6nak, jelent6sdnek

kdzgyrildsen va16 ismefi et€se;
iii. a vonatkoz6 jogszabalyban meghatarozott egy6b feladatok ellitesa.

C) A feliigyel6bizotts6g tagja feladatainak ell6tasa drdekdben a Trirsasag irataiba,
szamviteli nyilvAntartrisaiba, kdnyveibe b€tekinthet, az rgazgat6s6g tagjait6l 6s a
T6rsasrig rnuntav6llal6it6l felvilagositast keftet, a TArsasAg fizetesi sz6ml6j6t,
peniltu^t, 6r16bdpit- 6s 4ru6lomriny6t, valamint szerz6ddseit megvizsgtlhatja 6s

szakdrt6vel megvizsgAltathatja.

D) Ha a feliigyeliibizottsigi tag feladatai elliitiisa sorin azt eszleh, hogy az iigyvezetds
tevekenys6ge jogszabalyba vagy az alapszabrilyba iitkijzik, ellentdtes a kitzgyiilds
hatarozataival vagy egy6bk6nt s6rti a TANaseg erdekeit, k6sedelem nekiil kdteles
dsszehivni a kijzgyiildst az adott kdrddsek megargyalisa 6s a sziiksdges hat6rozatok
meghozatala 6rdekeben.

3.4.2. Afelilgyel6bizotts6gmiikdddse

A) A tbliigyel6bizottsag sajdt tagjai kitziil v6laszt elnijkijt. A feliigyel6bizotts6g e

megbizAst bdrmikor visszavonhatja. A feli.igyel6bizottsrig elndkdnek
feltgyel6bizotts6gi tagsAga megsziindsdvel feliigyel6bizotls6gi elndki tisztsige is
negsziinik.

B) A feliigyel6bizottsag az iigyrendjdt maga allapitja meg, ds azt a kiizgyiilds hagyja
j6vA.

C) A feltigyel6bizottsrig saj6t iigyrendjdber meghat6rozott szabalyok szerint dsszehivott
iildse akkor hat6rczatkdpes, ha tagjai legal6bb kdthamada, de legalabb 3 (hdrom) f6
az iildsen jelen van. A feliigyel6bizofisag dijnt6seit egyszeni sz6tijbbsdggel hozza
meg.

D) A feliigyel6bizotts6g tll6seir6l jegyz6kijn)'vet kell felvenni.
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3.4.3. A feliigyelitbizottsag dsszetdtele:

A) A Tarsas6g l'ehgyei6bizottsAga 3 (h6rom) temeszetes szem6ly tagb6l dli.

B) A feliigyel6bizottsig tagjait a kiizgyiilis v6lasztja. A feliigyel6bizoftsag ragj6v6 csak
olyan szemdly valaszthat6, aki a Ptk. 3;287. $ rcndelkezdseinek megfelel6
alkalmaziisa alapjAn a Tdrsas6gt6l ffiggetlennek rnin6siil. A kdzg]'rilds e megbizast
binnikor visszavonhatja.

C) A felugyel6bi/onsdg ragjai:

Nev: Lukdcsnd Akfcs Rita
Lakcim: 2030 Erd, Csan6d utca 85.
A megbizatas kezd6 id6pontjat a Tiirsasag rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdktdzsde Zrt. 6ltal miikodtetett multilater6lis kereskeddsi rendszere
Idneno bevezet6senek ndpja.
A megbizat6s id6tartama: hatdrozatlan.

N6v: K6kesi Mirton
Lakcim: 2011 Budakaldsz, Lejt6 utca 8.
A megbizatds kezd6 id6pontja: a TArsasag dszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Eddkt6zsde Lfi. 6ltal miikddtetett multilaterdlis keresked€si rendsze11e
{dnino bevezetesenek napjc.
A megbizatAs id6tartama: hat6rozatlan.

N€v: dr. Pataki Edina
Lakcim: 2119 Pecel, Szeder utca 17.
A megbizatds kezd6 id6pontja: a TArcasag dszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ert6kt6zsde Lfi. 6ltal miikddtetett multilaterAfs kereskeddsi rendszelae
ldrren6 bevezeresenel napj a.

A megbizatas id6tafiama: hatilrozatlan.

3.5. Auditbizottsig

3.5.1. Az auditbizottsag feladata 6s hataskdre:

A) Az auditbizotts6g feladata a feliigyel6bizottsdg t.imogatdsa a Ttusas6g p6nziigyeinek
ellen6rz6sdvel 6sszeftiggdsben.

B) Az auditbizottsag hataskdrebe tatozik:
i. a feltgyel6bizottsAg tAmogat6sa a pdnziigyi beszSmol6rendszer ellen6rzdsdben;
ii. a Trrsasdg t6mogatrisa az 611and6 k<inywvizsgdl6 kiv6lasztlsiban 6s az rilland6

kiin)"r'vizsgal6val val6 egyiittniikiiddsbeni
iii. a szem6ly6ben lelel6s kiinl'r,'vizsgril6 ds a kdnywizsg6l6 cig ffiggetlensdg6nek

feliilvizs96lata;
iv. a krinyr r izsgdlat figyelemmel kiserese:
v. a TarsasAg bels6 ellen6rzdsi, kockdzatkezeldsi rendszerei hatdkonys6giinak, a

pdnziigyi beszdmolds folyamat6nak figyelemmel kis6r€se, valamint sziiks6g
eset6n ajiinl6sok megfogalmazisa.

3.5.2. Az arrdltbrzottsdg miikdddsel

A) Az auditbizottsag sajat tagjai kdziil valaszt e1n6kdt. Az auditbizottsig e megbizdst
bdrmikor visszavonhatja. Az auditbizottsdg elndk6nek auditbizottsegi tagsrga
megsziindsdvel auditbizotts6gi elndki tisztsdge is megsziinik.

B) Az auditbizotts6g az iigyrendjdt maga rillapitja meg, ds azt a kdzgyiil6s hagyjaj6v6.
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c)

3.5.3. Az auditbizottsag dsszetetele:

c)

D)

Az auditbizottsag saj6t iigrendj6ben meghatriozott szabalyok szerint dsszehivott
iil€se akkor hatdrczatkepes, ha tagjai legal6bb k6tharmada, de legaldbb 3 (hdron) fd
az iilesenjeien van. Az auditbizotts6g ddntdseit egysze{i sz6tdbbsdggel hozza meg.

Az auditbizottsrig dseir6l j egyz6kdnyvet kell feivenni.

Az auditbizottsag 3 (hrirom) tagb61 611.

Az auditbizottsdg tagjait a kdzgyiilds valasztja a feliigyel6bizottsdg fiiggetlen tagjai
ktjziil. Az auditbizottsag legal6bb egy tagjanak sz6mviteli vagy kiinlwvizsg6l6i
szakk6pesit6ssel kell rendelkeznie. A kdzgyiilds e megbizdst brirmikor
visszavonhatj a.

Az auditbizottsag tagjai:

Ndv: Lukicsn6 Akics Rita
Lakcim: 2030 Erd, Csan6d utca 85.
A :f.iregbizatas kezd6 id6pontja: a Tdmasiig rdszvdnyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdkt6zsde Zfi. 6ltal miikddtetett multilaterAlis kereskeddsi rendszere
tdrtdnd bevezetds6nek napja.
A megbizatds id6tafiama: hat6rozatlan.

N6v: K6kesi Mdrton
Lakcim: 2011 BudakalAsz, Lejt6 utca 8.

A megbizatds kezd6 id6pontja: a Tfusasiig rdszv6nyeinek az Xtendre, mint a
Budapesti Ertdkt6zsde Zrt. 6ltal miikddtetett multilaterAlis kereskeddsi rendszel.re
ttjfi 6n6 bevezetds6nek napja.
A megbizatas id6tartama: hatarozatlan.

N6vr dr. Pataki Edina
Lakcim: 2119 P6cel, S zed,er \tca 7'1 .

A megbizatds kezd6 id6pontja: a T6rsas6g rdszvdnyeinek az Xtendrc, mint a
Budapesti Ertdktdzsde Ztt. 6hal miikddtetett multilateralis kereskeddsi rendszene
t6rt6n6 bevezetdsdnek napja.
A megbizatas id6tartama: hatArczatlan.

3.6. Aland6 kiinywizsgdl6

3.6.1. Az 611and6 kiinr,'l'vizse6l6 feladata 6s hatiiskiire:

Az d11and6 kiinlwizsgal6 feladata, hogy a kijn).r'vizsgalatot szabiilyszeriien
elv€gezze, 6s ennek alapj6n ffiggetlen kdnywizsgal6i jelent6sben foglaljon dl1dst
arr6l, hogy a T6rsas6g beszdmol6ja megfelel-e a jogszabdlyoknak 6s megbizhat6,
val6s k6pet ad-e a Trlrsasag vagyoni, p6nziigyi ds jdvedelmi helyzet6r6l,
miikiiddsdnek gazdasdgi eredmdnyeir6l.

Az 6lland6 kdnlwizsg'l6 feladatai ell6t6sa 6rdek6ben betekinthet a TiNasdg
irataiba, szAmviteli nyilvAntafiisaiba, kdn).veibe, a vezet6 tisztsdgvisel6kt6l, a
feltigyel6bizotts6g tagiait6l ds a tArsasag munkav611a16it61 felvilagositast kdrhet, a
Ttusasig lizetesi szanl'j't, penzttuet 6rt6kpapir- 6s aru6llomanyAt, valamint
szerz6ddseit megvizsg6lhatja.

Ha az 6lland6 k6nywizsg6l6 a Tarsas6g vagyonAnak olyan v61toz6s6t 6szle1i, amely
veszdlyezteti a Tersas6ggal szembeni kijvetel6sek kiel6git6set, vagy ha olyan
k<iriilm6n1't 6szle1, amely az rgazgat6sagi tagok vagy a feliigyel6bizottsagi tagok e

B)

A)

B)

c)
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4.

4.r.

min6sdgiikben kifejtett tev6kenysdgiikdfi va16 felel6ssdgdt vonja maga ut6n,
kdsedelem ndlkiil kdteles az igazgat6s6gn6l kezdemdnyezni a kdzgl.tilds
ddnt6shozatal6hoz sziikseges intezked6sek negtetelet. Ha a kezdem6nyezEs nern
vezet ercdm6nre, az lilland6 kdnn'vizsg616 kdteles a feltdrt kcjriilmdnyekr6l a
nyilvantart6 bidsSgot 6desiteni.

3.6.2. A Ttusas6g alla:rd6 kiinr.vizsg6l6ja:

A) Az 6ltand6 kijnywizsg6l6t a kdzgyiilds yalasztjd. Az rilland6 k<inywizsg6l6
megbizatasa hat6rozott id6re, legfeljebb 5 (iit) 6we sz61hat, 6s nem lehet rcjvidebb,
mint a megv6lasztAsAt6l a kdvetkez6 besz.imol6t elfogad6 dvi rendes kdzgyiildsig
terjed6 idiiszak. A kiizgyiilds e negbizrist biirmikor visszavonhatja.

B) A leirsasdg allando k<inryr izsgdl6ja:

\ev: Bdcsi I ere[cnd
Lakcim: 1025 Budapest, Ziildmali 1ejt6 10/8.4. emelet i7.
Kamarai nllv6ntaftesi sz6ma: 002896
A megbizatds kezd6 id6pontja: a T6rsasag rdszvdnyeinek az Xtendrc, mint a
Budapesti Efekt6zsde Lrt. 6ltal miikddtetett multilater6lis kereskeddsi rcndszene
ttift dn6 bevezet6senek napja.
A megbizatas lej6rta: 2023. apdlis 30.

A Tirsas6g megsziindse

A Tirsasig megsziin6s6nek esetei

A Tirsasag megsziinik, ha:

i. a kdzgyiilds elhatatozza aT6tsas6g jogut6d ndlkiili megszfndsdt,

ii. a kdzgyiii6s ethatatozza a T{rsasag jogut6dlassal tdrtdn6 megsziindsdt (6ta1akul6s6t,
egyesiil€set, sz6tv61is60,

iii. a nyilvAntafi6 bir6s6g tiirv6nyben meghat6rozott okok miatt megsziinteti, vagy

iv. jogszab6ly igy rcndelkezik,

felt6ve, hogy vagyoni viszonyainak lez6r6s6ra ir6n1u16 megfe1el6 eljards lefol)'tatdsat
kdvet6en a bir6s6g a TdrsasAgot a nyilvAntafirsb6l titrli.

A Tirsa$6g vagyoninak felosztdsa

A TtusasAgnak a hitelez6k kiel6gitdse utAn fetumaradt vagyona a rdszvdnyeseket illeti meg
olyan arAnyban, amiiyen arAnyban 6k vagy jogel6djiik a T6rsas6g javiira vagyoni
hozzAjArulast teljesitettek.

Egy6b rendelkez6sek

Trirsasdgi kiizlem6nyek

A Trirsas6g a jogszabalyban meghatdrozottak szerinti tendszeres, rendkiviili, illetve egy6b
tAjekoztatasi kiitelezetts6geinek az al6bbi helyeken tdrtdn6 k6zzetetellel tesz eieget:

4.2.

:t.

1l: . :. '.iirr . 1i..:

5.1.
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i. annak a szab|lyozott piacnak, vagy multilaterdlis keresked6si rendszemek a
miikitdtet6je eltal fennlartott honlapon, amelyre a TArsasag atdkpapirjai bevezetdsre
keriiltek,

ii. a Feliigyelet 6ltal miikddtetetett infonn6ci6t6rol6si rendszer honlapjrin
(www.kozzetetelek.hu),

iii. a TtusasAg saj6t honlapjdn (www.gopd.hu).

Alkalmazand6 jog

A jelen alapszabiilybar nem szabiilyozott kdrd6sekben a mindenkori hatalyos magyar
jogszabdlyok el6irAsait kell alkalmazni, kiiliiniis tekintettel a Ptk. 6s a Tpt. rendelkez€seire.

Budapest, 2020. jrilius 7.

Zdraddk:

Alulirox, dr. Dunai Tamds iigyvdd - a cignyilwinossdgril, a b{rdsagi cigeljarasrdl 6s a
vdgelszimoldsr6l sz6l6 2006. tvi V. tdflAny 51. g (3) bekezdisdben foglaltaknak meg;klelSen -
ald[rdsommal igazolom, hogt ajelen egystges sze*ezetbe foglalt ldtesitd okirat szbvege mindenben
megt'blel az eredetileg 2018. mAjut 23. apjan kelt, majd t6bbsz6r ezt megel1zden legut'bb 2019.
december 10. napjdtal m6dositott alapszabdly 2020. jfilirc 7. napjAfil hatalyos tartulmAnak. A
jelen egltsdges szerkezetii rcksitd okilat ek'szitisdre a 3.2.3. pont D) alpontjdnak rAhozasa adott
okot.

Dt. Dukdi Tamds iigyvdd (camarai azonosit1 szdm: 36059139)

KcIcmcn, MArzaror. Stinclor es Ta^ai UWAdi lroda
HU-I052 Budapest, Vdci utcn 24. L emelet

Budapest, 2020. jtilius 7. . :ll]ri)]..:i


