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amely ké§zült a Polgári Tórvénykönyvről szóló 2013. éVi V. törvény ("Ptk.") rendelkezéseivel
összhangban az alábbiak szerint:

Í.

A TÁRSASÁG NEVE

1.1

A Tá§aság c€neve:

1-2

A Társaság röViditett cégneve| DM-KER Nyrt

,I.3

ATársaság idegen nyelvű égneve|

DM-KER Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

angolu|: DM-KER Public company Limited by Shares

németül: DM-KER Öffentliche AKiengesellschaft

2.
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A TÁRsAsÁG SZÉKHELYE, TELEPHELYE|
A Társaság székhelye: 2310 szigetszentmiklós, csepeli út22.

A Társaság székhelye egyben a központi ügyintézéshelye,

2.2

A Társaság í]óktelepe(i):
HU-5350 Tiszafüred, Húszöles út 21,
HU-7140 Bátaszék, Gauser telep 1/6,
HU-9061 Vámosszabadi, külterület hrsz, 059/94,

3.

A TÁRsAsÁG |DóTARTAMA ÉsüzLETl ÉvE

3,1

A Társaság határozatlan jdőre alakult-

3.2

A Tá§a§ág

4.

A TÁRsAsÁG TEVÉKENYSÉG|KöRE|

üzleti éve megegyezjk a naptári éWel.

A Társaság tevékenységi köre a KsH által meghatározott statisáikai nomenklatúra szerjnti
besorolás alapján:

4.1

A Társaság főtevékenysége

4663'08

4,2

Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme (Főtevékenység)

A Társaság további tevékenységei:

.
.
.
.
.
.

3312,08
4520,08
4531

,08

7732,o8
7739,08
3320,08

lpari gép, berendezés javitása
Gépjárműjavítás, -karbantartás
Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
Építóipari gép kölcsönzése
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
lpari 9ép, berendezés üzembe helyezése
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.
.
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

4312'o8
4614'08
4669,08

Építésiterület elókészité§e
Gép, hajó, repülógép ügynöki nagykereskedelme
Egyéb m,n,s, gép, berendezés nagykereskedelme
Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
NöVénytermesáési szoIgáltatás
Egyéb §peciális szaképítésm.n.s.
Mezógazdasága gép kólcsönzése
Biáositási ügynöki, brókeri tevékenység
Mémöki tevékenység,múszaki tanácsadás
M.n,s, egyéb szakmai, tudományos, múszaki tevékenység
Raktározás, tárolás
Vízj létesítményépítése
Lakó- és nem lakó épúletépítése
Vasút építése
Híd, alagút épitése
Folyadék szállílására szolgáló közmú épitése
Elektromos, híradá§{echnikai célúközmú építése
Egyéb m,n.s, építés
Út, autópálya építése
Egyéb bányászati szolgáltatás
Bontás

4661 ,08
,08
0161

4399,08
7731

,oa

6622,oa
7112,oa
7490,08
5210,08
429,|

,o8

4120,o8
4212,o8
4213,o8
4221,o8
4222,08
4299,08
4211,o8
0990'08
431 1

,08
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A TÁRSASÁG ALAPTÓKÉJE ÉS RÉSZVÉNYE|

5.1

Alaptőke

A Társaság alaptőkéje 631,155,000 Ft (hatszázharmincegymillió-egyszázötvenötezer
forint), amelyből pénzbeli hozzájárulás 148.508,167 Ft (egyszáznegyvennyolcmillióötszáznyolcezer-egyszázhatvanhét forint), amely az alaptóke 23,52 százaléka és nem
pénzbeli vagyoni hozzájárulás 482,646.833 Ft (négyzáznyolcvankétmillióforint), amely az alaptóke 76,48
hatszáznegyvenhatezeí-nyolcszázharminchárom
száza|éka.

5.2

Részvények

A

Társaság 126,231,000

db

(százhuszonhatmillió-kétszázharmincegyezer
danb), egyenként 5 HuF (ötíorint) névénékű,névre szóló törzsré§zvényből áll.

kerülnek elöállításra,
ATársaság részvényeidematerializált éítékpapírként

semmis az a részvény, amelyet a Társaságnak a nyilvántaításba történö bejegyzése
és az alaptóke vagy a részvények kibocsátási értékénekteljes befizetése előtt
állítanak ki,

Az egy részvényfajtába, illetve részvényosáályba tartozó, egymás§al megegyező

néVértékűrészvényekazonos tartalmú és mértékútag§ágijogokat testesítenek meg.

Az egyes

részvényekmás részvényfajtába, illetve részvényos^ályba vagy

részvénysorozatba tartozó részvényre tórténó átalakításáróla Közgyűlés legalább %es szótöbbséggel - beleértve az érintett részvényfajtába, illetve részvényosáályba
vagy részvénysorozatba tartozó szavazásra.iogosító részvények utáni szavazatokat

-

hozott határozatáVal dönthet, Előbbieken felúl a határozat meghozatalához az
áta|akitással hátrányosan érintett részvényfajta, illetve részvényosztály vagy
részvénysorozat részvényesei egyszerű tóbbségének hozzájárulása is szúkséges.
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A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESE|
A Társaság részvényesei:
NéV; Bátor Ferenc

Lakcím: 8220 Balatonalmádi, Török Bálint u, 9.
Anyja neve: lvády Marianna
születési hely, idő: Szolnok, 1973. szeptember 7.
Részvényeinek darabszáma: 465,000
NéV: Megyeri sándor

Lakcim: 2145 Kerepes, Kiss József u. 1'|8,
Anyja neve: Vári Katalin
születési hely, idó: Gödólló, 1974. október 9
Részvényeinek darabszáma: 465,000
NéV; Vitkovics Péter

Lakcím: 8900 zalaegerszeg, Kis u, 1. 3/64
Anyja neve: Zajos Gizella
születési hely, idó: Mór, 1973. máju§ 22,
Részvényeinek darabszáma; 50,000
NéV| Vida

József

Lakcím: 6500 Baja, Venyige U, 40,
Anyja neve; szónyi Ezsébet
születési hely, idő: Püspökladány, 1979, november 22.
Részvényeinek darabszáma: 20,000

A többi részvényes nevét a részvénykönyv tartalmazza.
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AZ ALAPTÓKE FELE|UELÉSE ÉSLESáLLÍTÁSA

A Társaság alaptókéjének felemelésére,leszállítására a vonatkozó jogszabályok
szerint kerülhet sot

A Társaság

a|aptőkéjét kózgyűlési határozattaI, illetve az Alapszabályban vagy
közgyúlési határozatban adott felhatalmazás esetében az lgazgató§ág határozatával
bármikor felemelheti.

Az alaptóke felemelése történhet:
a) új részvényekforgalomba hozatalával,
b) az alaptőkén felüli vagyon terhére,
c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával,
d) feltételes a|aptöke-emelésként, átváltoáatható
for9alomba hozatalával.

4

va9y

átvá|tozó

kötvény

7.1

lgazgatóságfelhatalmazása
Az Alapszabály vagy a Közgyűlés felhatalmazhatja az lgazgatóságot az alaptóke
felemeIésére.

Az

lgazgatóság felhatalmazása Valamennyi alaptőke-emelési esetre

és módra

vonatkozhat.
A felhatalmazásban meg kell határozni:

a

a) a
b)

c)

részvénytársaság
legmagasabb összeget, amelyre az lgazgatóság
alaptőkéjét felemelheti,
a vonatkozó alaptóke-emelés módját (pl.| új részvények forgalomba hozataláVal,
alaptókén felüli vagyon terhére stb,) és a forgalomba hozatali módot (zártkörűen
vagy nyilvánosan), és
aá a legfeüebb ötéVes időtartamot, amely alatt az alaptóke-emelésre sor
kerülhet,

Az

lgazgatóságnak az alaptóke íelemeléséretörténő íelhatalmazása esetén az
lgazgatóság dönt az alaptőke felemeléséVelkapcsolatos, a Ptk. vagy az Alapszabály
szerint egyébkénta Kózgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekról is, ideértve
különösen a jegyzési elsóbbségijog kizárását, illetve korlátozását, közbensó mérleg
elfogadását,

7.2

Elsóbbségiiog

Az

alaptőke pénzbeli hozzájáíu|ás ellenében, új tözsrészvények kibocsátásáVal
történó felemelé§e esetén a részvényeseket (azaz mind a töízsrészvények, mind a
dolgozói részvények tulajdonosait) az újonnan kibocsátandó részvények átvételére
legfeljebb a határozatban megjelölt időpontban a részvénykónyvbe bejegyzett
részvényeikössznévéítékéneka Társaság által kibocsátott Valamennyi részvény
össznévértékéhezviszonyított részesedésük arányában megilletó darabszámú
részvénytekintetében elsóbbségi jog illeti meg.
Amennyiben a részvényes részvénykönyvbe bejegyzett részvényei darabszámának
a Társaság által kibocsátott Valamennyi részvény darabszámához viszonyitott aránya
alapján a részvényestnem egész számú részvényilletné meg, úgy a részvényesáltal

az

elsóbbségi jog gyakorlása nyomán átvehető részvények darabszámát a

legközelebbi egész számra lefelé kerekítve kell meghatározni,

Az lgazgatóság az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeIéséről
szóló közgyúlé§i döntést köVetó 3 (három) munkanapon belül honlapján és az
alkalmazandó jogszabályok által elóírt közzétételi helyeken tájékoztatja a
részvényeseket az e|sőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, igy a
megszerezhetó részvények névértékéról,illetve kibocsátási értékéról,valamint e jog
nyitva álló 15 (tizenót) napos időszak kezdó és zárónapjáról,
érvényesíté§ére

Az elsőbbségij€ gyakorlásáról szóló nyilatkozatnak legkésőbb a 15 (tizenöt) napos
időszak zárónapján meg kell érkeznie a Társaság lgazgatóságához,

Az elsóbbségijog a 15 (tizenót) napo§ határidőn túI éNényesen nem gyakorolható.
Amennyiben a részvényesa fenti határidón belül nem gyakorolja elsőbbségi jogát
(azaz az elsőbbségi jog gyakorlásáról szóló nyilatkozata legkésőbb a 15 (tjzenöt)
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napos idószak zárónapján nem érkezik meg a Tá§aság lgazgatóságához), úgy kell
tekinteni, mint aki erről a jogáról lemondott.

Az elsóbbségi jog a Társaság lgazgatóságához címzett irásbeli jognyilatkozattal

gyakorolható, A jognyilatkozat a Társaság lgazgatóságához tórtént megérkezését
követően nem módosítható és ahhoz mellékelni kell a ré§zvények átvételére
Vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatol is, A részvények átvételére vonatkozó
kötelezettségválIaló nyilatkozat né|kül me9tett jognyilatkozat hatálytalan,
Amennyiben a részvényes több részvényre kivánja gyakorolni az elsóbbségi jogát,
mint ahány részvényre a jelen Alapszabály szerint az elsóbb§égi jog gyakorolható
lenne, úgy a részvényes elsóbbségi jog gyakorlására vonatkozó j€nyilatkozata
hatálytalan azon részvények vonatkozásában, amelyek tekintetében a részvénye§
nem volt jogosult elsóbbségi jog gyakorlására.

A Közgyűlés a jegyzési e|sőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja a
Közgyúlésen jelen léVő részvényesekáltal leadható szavazatok egyszerú
több§égével.

8.

A RÉSZVÉNYEKHEZTAPADÓ RÉSZVÉNYES|JOGOK ÉSKÖTELEZETTSÉGEK

8.1

A részvényesek iogai

8,1,1 A részvényesijogok gyakorlásának

általános feltételei, a részvénykönyv:

A részvényesa Társasággal szemben

részvényesi jogai gyakorlására tulajdono§i
igazolás alapján, a részvénykönyvbe történó bejegyzést köVetóen jogosult. A
bejegyzés elmaradása a részvényfeletti tulajdonjogot nem érinti,

A részvénykönyvi bejegyzés akkor tagadható meg, ha a részvényesa részvényét
jogszabálynak Vagy az Alapszabálynak a részvényátruházásra Vonatkozó szabályait
sértó módon szereáe meg,
A részvényes íészvénykönyvi bejegrzését kérelmére törölni kell
A Táísaság részvénykónyvétaz lgazgatóság vezeti, illetve annak vezetésére
megbízást adhat. Utóbbie§etben a megbízás tényétés a ré§zvénykönyv vezetójének
adatait a Társaság honlapján közzéteszi,
A részvénykönyvben fel kell tüntetni:
a) a részvényes,illetve a részvényesimeghatalmazott - közös tulajdonban álló
részvény esetén a közös képviselö - nevét (cégnevét)és lakóhelyét (székhelyét),

b)

c)

valamint az erre való kapcso|attartás igénye esetén e-mail címét,
részvénysorozatonkénta részvényes részvényeinek darabszámát,
a részvényestulajdoni részesedésénekmértékét.

Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezetó a részvénykönyvbe
történő bejegyzés iránti kérelmet az értékpapír-§zámlán történó jóVákást köVető két
munkanapon belül nyújtja be. Az értékpapír-szám|avezetó e kötelezettsége nem ál|
fenn, ha
részvényes részvénykónyvbe történó bejegyzés mógtiltásáról
kifejezetten rendelkezik, Vagy ha a ré§zvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az
értékpapír-számlavezetót.

a

A

a

részvénykönyvbe való bejegyzéskor az lgazgatóság a kérelem, az értékpapír6

számlavezető igazolása és az átruházás Valódiságát nem köteles viz§gálni

A Társaság

nem vállal felelő§séget az értékpapír_számlavezetók mula§áásának

köVetkezményeiért,

A íészvényesijogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuá|is
részvénytulajdon igazolását kérni a részvényestől,

A részvénykönyvból tórölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

A

részvényesrészvényesi jogosultságait képviseló útján is gyakoro|hatja, Egy
képviseló több részvényestis képviselhet, egy részvényesnekazonban csak egy
képviselóje lehet. Nem lehet képviselő a Táísaság Vezetö tisztségviselóje,

felúgyelóbizottsági tagja és a könywizsgálója.

A

képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejü
magánokiratba kell íoglalni.

A részvényesa részvényesi jogainak Társasággal szemben tórténó gyakorlására

részvényesi meghatalmazottat bízhat meg. A részvényesi meghatalmazott a
részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja, A részvényesl
meghatalmazottat a részvénykönyvbe be kell jegyezni.

A Társaság a saját részvénnyelrészvényesi jogokat nem gyakoroIhat, A Közgyűlésen
jegyzési elsóbbségi jog
határozatképesség megáIlapításánál, Valamint
gyakorlásánál a saját részvénytfigyelmen kíVül kell hagyni. A saját íészvényree§ö
osáalékot az osáalékra jogosult részvényeseket megilletó részesedéskéntkell
számításba venni,

a

a

8.1,2 A részvényestmegjlletó vagyonijogok:
osztalékhoz való jog

A részvényest a Társaságnak a fe|osáható és a Közgyúlés által felosztani rendelt
eíedményébőla részvényei néVértékérejutó arányos hányad (osáalék) illeti meg,
íeltéve, hogy az lgazgatóság által meghatározott és osztaléKizetésre Vonatkozó

közleményben meghirdetett fordulónapon lefolytatott tulajdonosi megfeleltetés
alapján a részvénykönyvben szerepel.

A

Kózgyúlés a számviteli szabályok szerint elké§zített beszámoló elfogadásáVal
egyidejúleg az lgazgatóságnak, a Felügyelőbizottság által előzetesen jóváhagyott
javaslatára dönt az osztalékfizetésról A KELER Általános Üzletszabályzata
értelmébena Közgyúlés napja és az osáaléKizetés kezdónapja között legalább 10
(tíz) munkanapnak kell eltelnie, Az osáalék fizetés pontos napját az |gazgatóság
halá.ozza meg és erról közleményben tájékoztatja a részvényeseket. Az osáalék
teljesitésérenem pénzbeli juttatás formájában nincs lehetóség,

A

Társaság köteles az Ex-kupon Nap (Budapesti Értéktóz§de xtend Általános
Üzletszabályzatában meghatározott íogalom) elótt 2 (Kettő) Kereskedési Nappal
nyilvánosságra hozni az osztalék végleges mértékét.Az Ex_kupon Nap legkorábban

a kupon mértékétmegállapitó közgyúlést követó harmadik Kereskedési Nap lehet,
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osztalékelóleg

A Közgyúlés két, €ymást

követő számviteli törvény szerinti beszámo|ó elf€adása
kózötti idószakban osáalékelóleg fizetéséról akkor határozhat, ha annak jogszabályi
feltételei fennállnak,
osáalékelőleg íizelésérőlaz lgazgatóság javaslata alapján lehet határozni_ Az
lgazgatóság javaslatához a Felü9yelóbizottság jóváhagyása szüksége§,
Ha az osáalékelőleg kifizetését követóen elkészüló éVes beszámolóból az állapítható
meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetóség, az osáalékelóleget a részvényesek a
Társaság felhíVására kötelesek Visszaíizetni,

Likvidáció9 hányadhoz való iog

A jogutód nélkül megszúnt Társaságnak a hjtelezők kielégítéseután fennmaradt

Vagyona a Társaság részvényeseit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők
Vagy jogelódjük a Társaság javára Vagyoni hozzájá{U|ást teljesitettek, íigyelembe
VéVe a Ptk. 3:322, §-ában foglaltakat is,

8,'1.3 A részvényestmegillető közgyúlési jogok
Közgyűlésen való részvételjoga

A

részvényesjogosult a Közgyúlésen résá venni, felvilágositást kérni, Valamint
észrevételtés indítványt tenni, szavazati joggal rendelkezó részvény birtokában
szávezni

Táiékoztatáshoz való jog

A KözgyűIés napirendjére tűzótt ügyre Vonatkozóan az lgazgatóság köteles minden
részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szúkségestájékoáatást megadni,
úgy, hogy a részvényes- a Közgyűlés napja elótt legalább 8 (nyolc) nappal benyújtott
írásbeli kérelmére - a szükséges íelvilágosítást legkésóbb a közgyúlés napja elött 3
(három) nappal megkapja,

A beszámoló, illetve az lgazgatóság és a Felügyelőbizottság jelentésének lényeges
adatai Vonatkozásában a tájékoáatás határideje a Közgyúlést megelőzó ,l5 (tizenöt)
nap.

szavazáshoz való iog

A

Társaság a részvénykönyvben jelöli,
részvényekhez kapcsolódóan.

ha szavazati jog nem

gyakorolható

8.1,4 A részvényeseket megilletó kisebbségi jogok:
Közgyúlés aisszehívá9ának joga
A Társaság azon részvényese vagy részvényesei, akik együttesen a szavazatijogok
legalább egy százalékával rendelkeznek, az ok és a cél megjelölésével bármikor
kérhetik a Társa§ág Közgyúlésének összehívását, Ha az lgazgatóság a kérelem
kézhezvételétólszámitott 8 (nyolc) napon belül nem intézkedik a Közgyűlé§ lehetó
legkorábbi idópontra történó összehíVása érdekében az úlé§ az indítványozók
8

kérelmérea nyilvántartó bíróság híVja ös§ze, Vagy

fe|hataImazza az indítVányozókat az ülés összehíVására,

a

nyilvántartó bíróság

Napirend kiegészítéséhezvaló jog
Ha a Társaságban együttesen a szavazatok legalább egy százalékáva| rendelkezó
részvényesek a napirend kiegészítéséreVonatkozó - a napirend részletezettségére
Vonatkozó szabályoknak megfele|ó -javaslatot vagy a napirenden szerepló vagy arra
Közgyűlés
felveendó napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet
(nyolc)
napon belül
összehivásáról szóló hirdetmény megjelenésétól számított 8
kózlik az lgazgatósággal, az lgazgatóság a kiegészítettnapirendről, a részvényesek
á|tal elóterjesztett határozatteíVezetekről a javaslat Ve|e Való közlését köVetően
hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendfe tűzóttnek kell
tekinteni,

a

Egyedi könyWizsgálat kezdeményezésénekioga
Ha a Társaság Közgyúlése elvetette vagy nem bocsátotta hatálozalhoza|a|ra a^ az
indítványt, amely szerint az Utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az
lgazgatóság tevékenységévelkapcsolato§ valamely gazda§ági e§eményt vagy
kötelezeftségvállalást ezzel külőn megbízandó kónywizsgáló Vizsgálja meg, ezt a
Vizsgálatot a szavazati jogok legalább egy százalékával rendelkezó lészvényesnek
vagy részvényeseknek a Közgyűléstól számított 30 (harminc) napos jogvesáő
határidőn belül benyújtott kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság kóltségére
köteles elrendelni é§ a könywizsgálót kijelölni.
A Társaságnak együttesen a szavazatok legalább egy százalékával rendelkezó
részvényeseia részvényesekjavára a Társaság saját tókéjéból, a részvényesek
tag§ági jogvi§zonyára figyelemmel teljesitett kiíizetésjogszerúségénekVizsgálata
céljából a kifizetéstól számított egyéVes jogvesztó határidőn belúl könywizsgáló
kirendelését kérhetik a nyilvántartó bíróságtól, ha a kifizetés követkeáében a
Tá§aság saját tókéje nem éri Vagy érnéel a Társa§ág alaptőkéjét vagy
Veszélyeáetnéa Társaság fizetóképességét.

lgényérvényesítés
kezdeményezéséhezvaló iog
Ha a Közgyúlés elvetette Vagy nem bocsátotta határozathozatal? aa az indííványl.
hogy a Társaságnak valamely részvényes, vezetó tisztségviseló, felügyelóbjzottsági
tag, továbbá a könywizsgá|ó e||en támasáható kóvetelését érvényesítsék,a

követelést a szavazati jogok egy §zázalékával rendelkezó részvényesek a
Közgyűléstől számított 30 (harminc) napos jogvesztó határidón belül a Társaság
képviseletébena Társaság javára maguk is érvényesíthetik.

8.2

A részvényesekkötelezettségei és felelóssége
vagyoni hozzájárulás szolgáltatásának kötelezett§ége
A ré§zvényes köteles az általa átvett, i||etvejegyzett részvényeknévértékének,illetve
kibocsátási értékénekmegfelelő pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a
Társa§ág rendelkezésére bocsátani,
Ha a ré§zvényes a vállalt Vagyoni hozzájárulását az elóirt időpontig nem szolgáltatja,
az lgazgatóság 30 (harminc) napos határidó kitúzéséve|és a jogkövetkezmények
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a részvényesta teljesitésre, A határidó eredménytelen
elteltéVel a részvényesrészvényesijogviszonya megszúnik, A teljesítés
elmulasáásával a Társaságnak okozott kárért a vo|t részvénye§ a
íeltúntetésévelfe|szólítja

szeződésszegés§el okozott károkért való felelósség szabályai §zerint fe|el,

9.

A KözGYÚLÉs

9,1

Általános rendelkezések, részvétela Közgyúlésen
A részvényesek a jogszabá|y vagy az alapszabá|y alapján az őket megilletó dönté§i
jogköröket a íé§zvénye§ek összes§égéből álló Közgyúlésen gyakorolják, A
Közgyúlés a Társaság legfóbb szerve.

A Közgyúlésen Való részvényesirészvétel és szavazás feltétele, hogy a részvényest,
illetve a részvénye§i meghatalmazottat a Társaság részvénykönyvébe bejegyezzék
legkésőbb a Közgyűlés kezdónapját megelóző második munkanapon.

A

Közgyú|ést megelőzó ré§zvénykönyvJezáráshoz kapcsolódó tulajdonosi
megfeleltetés esetén a részvénykönyv Vezetője a részvénykönyvben szereplő, a
tulajdonosi megfe|eItetés időpontjában hatályos Valamennyi adatot törli, és ezzel
egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a
részvénykónyvbe bejegyzi, és aá a tulajdonosi megfeleitetés adataival lezárja, Ezt

köVetóen a részvénykönyvbe a részvényes részvénytulajdonát érintő bejegrzést
leghamarabb a Közgyűlés berekesztését köVetó munkanapon |ehet tenni.

A

részvénykönyvbe bejegyzett személy Kózgyűlésen történó részvételiés a
Közgyűlésen gyakorolható részvénye§i jogait nem érinti a részvényneka Közgyűlés
napját megelőzó átruházása.

9.2

A Közgyú|és ö§szehívásának szabályai
A Közgyú|ést az lgazgatóság meghíVó közzétételévelhíVja óssze, illetve gondoskodik
a Közgyúlésre szóló meghívónak a Közgyűlés kezdó napját legalább 30 (harminc)
nappal megelózó közzétételéIől a Társaság honlapján, Valamint az a|ka|mazandó

jogszabályok által elóírt közzétételi helyeken

A

részvényesek,looo/o-ának

hozzájárulása esetén a Közgyűlés korábbi idópontra is összehíVható,

éVente legalább egyszer - a számviteli törvény szerinti beszámoló
elfogadása érdekében - össze kell hivni,

A Közgyűlést

A Közgyúlé§ h€lye a Társaság székhelye, d€ az lgazgató§ág jogosult má§ helyet
meghatározni,

Az

a

lgazgatóság bármely személyt meghívhat
Közgyűlésre, számára
véleményezési,hozzászólá§i jogot biztosíthat, ha vélelmezi, hogy e személy jelenléte
és Véleményee|ósegíti a részvényesek tájékoáatását, illetóleg segíti a közgyűlési
döntések meghozatalát.

A meghivó tartalmazza:

a)
b)

a társa§ág nevét és székhelyét,
a Közgyűlés idejét és belföldi helyszínét,

d)

a Közgyűlés napirendjét,
a napirend kiegészítéséreValó jog gyakorlásának feltételeit,

c)
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e)

0

g)
h)

a Közgyűlés megtartásának módját,
a szavazatijog gyakorlásához az alapszabályban elóírt feltételeket,
a határozattervezetek és a Közgyúlés elé terjesáendő dokumentumok eredeti és
teljes terjedelmú szövege elérhetóségénekhelyét,
a Közgyúlés határozatképtelen§ége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és
idejét,

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános Vételi ajánlattal kapcsolatos ré§zvénye§i
állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követóen
a befolyásszerzó kezdeményezéséreíendkíVüli Közgyúlés összehívására kerül sor,
a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább ,l5 (tizenöt) nappa] megelőzően kell
összehivni,

A Társa§ág honlapján, a Közgyúlést megelózóen legalább 21 (huszonegy) nappal

nyilvánossá9ra hozza:
az összehíVás idópontjában megléVó részvények számára és a §zavazatijogok
arányára Vonatkozó összesített adatokat, ideérlve az egyes részvényosáályokra
vonatkozó külön összesítéseket;
b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesáéseket, az azokra
Vonatkozó felügyelóbizottsági jelentéseket, Valamint a határozati jaVaslatokat;
képvjse|ó útján, illetve levélben történő szavazáshoz használandó
nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

a)

c) a

Azoknak a részvényeseknek, akik ea kíVánják, a közzéteendő közgyú|ési anyagokat
a közgyúlési anyagok nyi|vánosságra hozatalával egy idóben el9ktronikus úton is
meg kell küldeni,

9.3

Jelenléti iv
A Közgyűlé§en megjelent részvényesekról jelenléti íVet kell készíteni,
A jeIenléti ív tartalmazza:
a részvényes, illetve képviselóje nevét;
b) a részvényes, illetve képviselője lakóhelyét vagy székhelyét;
a részvényes részvényeinekszámát;
d) a részvényestmegilletó szavazatok számát;
a Közgyúlés tartama alatt a jelenlévók személyében beköVetkezett változá§okat.

a)

c)

e)

A jelenléti ívet a Kózgyűlés elnöke és a jegyzőkönywezeíő

9.4

aláirásával hitelesiti,

A Kózgyúlés hatáskörébe tartozó kérdések

A Közgyúlés hatáskörébe

tartozik minden olyan kérdés, amit jogszabály vagy az
alapszabály a Közgyúlés kizárólagos hatáskörébe utal,

I

ll

iii

A Közgyűlés hatáskörébe kúlönósen az alábbi kérdések tartoznak:
az alapszabály megállapitása és módositása:
döntés a Kibocsátó műkódé§i formájának megváltoáatásáról,

a Kibocsátó részvényeinekszabályozott piacról vagy multilaterális
kere§kedési rendszerból történő kivezetéséról, ré§zvényeinek más piacra Való
átvezetéséróli
döntés
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a Kibocsátó

átalakulásának, egyesülésének és jogutód nélküli megszúnésének

elhatározása;
döntés az alaptőke leszállításáról;
döntés
Kibocsátó által kiboc§átott részvényekharmadik személy általi
megszezéséhezkapcsolódó pénzügyi segitség nyújtásáról;
döntés az alaptóke felemeléséról, az lgazgatóság alaptőke felemeléséreVonatkozó
feIhatalmazásáról;
az lgazgatóság tagjának és elnökének megválasáása, visszahívása, díjazásuk
megállapítása;
a Felügyelőbizottság lagának, az Auditbizottság tagjainak a megválasáása,
Visszahívása, díjazásUk megállapítása;
Könyvvizsgáló megvála§áása, visszahívása;
a Felü9yelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása;
a javadalmazási politikáról való (a javadalmazási politikát annak jelentős változá§a
esetén, de legalább négyévente a közgyúlé§ napirendjére kell tűzni), illetve az elözö
úzleti éVre vonatkozó javadalmazásijelentésróI szóló véleménynyilVánitó szavazás;
döntés a felelós társaságirányítá§i jelentés elfogadásáróli
dönté§ a Vonatkozó jogszabályok, illetve tózsdei szabályok áttal meghatározott éves
beszámoló elfogadásáról,
döntés az adózott eredmény felhasználásárólI
döntés §aját részvény megszezéséról, továbbá az |gazgatóság saját részvény
megszezé§ére Való felhatalmazásáró|,18 (tizennyolc) hónapos idótartamig;
döntés átváltoáatható ésjegyzésijogot biztosító kötvények kibocsátásáról, továbbá
az lgazgatóság felhatalmazásáról átVá|toztatható kötvény kibocsátására;
döntés az lgazgató§ág tagjaival, a felügyelőbizottsági tagokkal és az á||andó
könywizsgálóval §zembeni kártérítésiigény érvényesítéséról;
dönté§ az egyes részvény§orozatokhoz kapcsolódó jogok megváltoáatásáról;
dóntés mjnden olyan kérdésben,amitjogszabály vagy az alapszabály a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal,

a

vii
viii
lx

x
xi

xii

xiii

xvii
xviii

xix
xx

A közgyűlés a fenti

i._ix,, xii., xvii.,Valamint a xix. pontokban foglalt kérdésekben a
közgyúlésen képviselt szavazatok háromnegyedes tóbbségéve| dönt. Egyebekben a
közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza,

A iii. pont Vonatkozásában a Társaság kifejezetten Vállalja, hogy a tókepiacról szóló

2001, éVi cxx, törvény (továbbiakban:
63, § (7) bekezdésében a kivezetésról
'Tpt.)
szóló közgyúlési döntést nem támogató részvényesekszámára biáo§ított eladási
jogot biztosítani íogja a Tpt,-ben írt feltéteIekkel azonos feltételek szerint. E
tekintetben a jelen pont rendelkezését a Budapesti ÉrtéKózsdeZártkörúen i/úkódő
Részvénytársaság mint piacműkódtető és a Társaság a Ptk. 6:136. § szerinti, a
Társaság által harmadik személy javára szóló szezódéses kótelezettségvállalásnak
tekintik, amelynek §orán a Társaság elíogadja, hogy a mindenkor hatályos Budapesti
Értéktózsde xtend Általános üzletszabályzatára hivatkozássalaz érintett ré§zvényes

közvetlenül köVetelheti a Társaságtól, hogy a részvényeit a Tpt.63, § (7)
bekezdésének, illetőleg 63/A §-ának megfe|elóen tőle Vegye meg. A részvényes a
javára kikötött fenti Vételi kötelezettség telje§ítéséta TáIsaság kivezetésról szóló
közgyűlési határozatáról történt tudomásszezését köVetóen követelheti. tekintettel
arra, hogy a részvényesjavára szóló jelen pont szerinti kötelezettségvállalásról
történt értesítésénekegyrészt a mindenkor hatályos Budapesti ÉrtéKőzsde Xtend
Általános Üzletszabályzata bárkj számára elérhető módon történt közzététele,
másrésá a íészvényesneka Társaság kivezetési döntéséró| való tudomásszezése
minősül,

,l2

A vii, és xix.

pontok szerinti döntésekhez az érintett részvény§orozatok
fészvénye§einek egyszerű többséggel meghozott hozzájárulása szükséges.

A Xiii, pont szerinti elfogadott jelentést a Tá§aság a honlapján közzéteszi,

9-5

Határozatképesség, a szavazati iog gyakorlá9ának általános szabályai
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mintfelét képvjseló
szavazásla jogosult részvényes részt vesz. lvlinden 5 HUF (őt íoint) néuéllékű
részvényegy szavazatía jogosít.

A határozatképességet minden határozat meghozatalánál vizsgálni keIl

Ha egy részvényes valame|y kérdésbennem szavazhat, ót az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapításakor íigyelmen kíVül kell hagyni,

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy fe|elósség alól mente§ít vagy a Társaság
terhére másfajta elónyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződé§t kell kötni;
c) akiellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátaítozqa érdekelt a döntésben, aki a Tár§aságnak nem
részvényese;
e) aki a döntésben érdekelt má§ szervezettel többségi befo|yáson alapuló
kapcsolatban áll; Vagy
0 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A

a

részvényesszavazati jogát
Közgyűlést megelőzóen postai úton nem
gyakorolhatja, a Kózgyúlésen csak személyes megjelenéssel lehet résá Venni.
Ha a Kózgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a jelenléVók által képviselt szavazati jog mértékétólíüggetlenül
határozatképes, ha aá az eredeti idópontot legalább 10 (tíz) nappalés legfeljebb 21
(huszonegy) nappa| köVetó idópontra hívják össze,

A Kózgyúlés egy alkalommal, Iegíeljebb 30 (harminc) napra felfüggesáheti úlését.A
felfüggesztett úlésíolytatásaként megtartott Közgyűlésen a határozatképességet
ugyanúgy kell vizsgálni, mint a Közgyű|és megkezdésekor, A felfüggesztett ülés
folytatásaként megtartott Közgyűlés esetén a Közgyűlés ös§zehívá§ára és a
Közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására Vonatkozó szabályokat nem kel|
alkalmazni,

9.6

A Közgyűlés lebonyolítása,

a

jegrzókönyv

A Közgyűlésen az lgazgatóság elnöke vagy az lgazgaíóság által ezzel a feladattal
megbízott személy elnököl.

A Közgyú|és elnöke:

.
.
.

megnyitja a Közgyúlést;
me9vizs9áüa a Közgyűlés összehívásának

ellenórzi

a

jogosultságát;

szabályszerú§égét;
részvényesekképviselóinek meghatalmazását,
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képviseleti

.
.
.
.
.
.

megállapitja a Közgyúlés határozatképességét és a leadható szavazatok
számát, illetve határozatképtelenség esetén a Közgyűlést elnapolja;
javaslatot te§z a Közgyűlésnek a jegyzókönyvvezető, a szavazatszámláló
szemé|yére és a jegyzókönyv-hitelesító részvényes§zemélyére;
a meghívóban megjelólt tárgysorrendben vezeti a tanácskozást, ismerteti a
határozati javaslatokat;
elrendela a szavazást, ismerteti eredményét és közli a Közgyűlés határozatát;
közgyűlés felfüggeszté§ét, illetve
§zúnetet rendel el, megállapítja
berekesái;
gondoskodik a kózgyúlé§i jegyzőkönyv és a jelenléti íV elkészítéséról,

a

A Közgyűlésről jegyzókönyvet kell készíteni
A

jegyzókönyv tartalmazza:
a) a Társaság nevét és székhelyét;
b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;

c) a

Közgyú|és levezető elnökének,

szavazatszámlálónak

d) a

a

jegyzőkönyvvezetőnek,

és a jegyzőkönyv hitelesítójének a nevét;

a

Közgyűlésen lezajlott legfontosabb eseményeket, az elhangzott

inditványokat;

e) a

határozati javaslatokat, minden határozathozatal vonatkozásában az
érvényesen leadható és leadott szavazatok számát, az ezen szavazatok által
képviselt alaptőke részesedés mértékét,a leadott szavazatok,
ellenszavazatok és a szavazástól tartózkodók számát,

A jegyzőkönyvet a Közgyúlés elnóke, Valamint a jegyzőkönwvezetó
hitelesitónek megvá|asáon részvénye§ hitelesíti,

írja alá, és a

lgazgatóság a kózgyúlési jegyzókónyvet és a jelenléti ívet a Közgyűlé§
befejezésétköVető 30 (harminc) napon belül kóteles a nyilvántartó bíróságnak

Az

benyújtani.

Bármely részvényeskérheti a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy

a

jegyzókónyv egy részéttartalmazó kivonatának a kiadását az lgazgatóságtól, melyet
az lgazgatóság köteles kiadni.

A Tár§a§ág a Közgyűlésen hozott határozatokat honlapján é§ a jogszabályban
meghatározott közzétételi helyeken közzéteszi,

í0.

Az lGAzGATÓsÁG

10,1

Az lgazgatóság jogá|lása
Az lgazgatóság

a Társaság ügyvezetó szerve

Az lgazgatóság tagjai íeladataikat a Táfsaság érdekeinek megfelelően kötelesek
ellátni,

Az lgazgatóság tagjai az ügyvezetési tevékenységsorán a Társaságnak okozott
károkért a szezódésszegéssel okozoü kárért Való felelós§ég szabályai §zerint
felelnek a Társasággal szemben,
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Az lgazgatóság tagjai ejogkörükben eljárva harmadik szemé|ynek okozott károkért a
Társaság felel, Az lgazgatóság tagja a jogi személlyel egyetemlegesen felel, ha a kárt
szándékosan okoáa,

10,2

Az lgazgató§ág tagiai

Az lgazgatóság legalább három, legfeliebb öí tagból áll. Az lgazgatóság tagjait a
Közgyúlés nevezi ki. Az lgazgatóság döntéseit egyszerú szótöbbséggel hozza.
lgazgatóság tagjai a Közgyűlés által bármikor visszahivhatóak, azonban a
Közgyúlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahíVásáról határozhat érvényesen,
azza|, hogy az egy igazgatósági tag Visszahivásáról döntó Közgyúlést köVető 6 (hat)
hónapon belül további igazgatósági tagok Vi§szahívá§ára nem kerülhet sor

Az

Az lgazgatóság tagjai 2019, augusztus 31, napjától határozatlan idótartamra
NéV:

Lakóhelye
szü|etési idó
Anyja neve:

Bátor Ferenc
8220 Ba|atonalmádi, Török
1973, szeptember 7
lVády Marianna

NéV:

Megyeri sándor

Lakóhelye
születési idó
Anyja neve:

2145 Keíepes, Kiss József u, 118.
1974 október 9
vári katalin

NéV:

Bátor Ferencné

LakóheIye

8220 Balatonalmádi, Aryád köz 2,í952, janUár
6
lvády Anna

születési idó
Anyja neve

Az lgazgatóság tagja 2020. március
Név:

Lakóhelye
születési idő:
Anyja neve:

10.3

Bá|int U, 9

16.

1

napjától haározatlan időtaiamía

Dr, Hajnal Tamás
1016 Budapest, íigris u. 43, L em. 9.a
1977. május 2.

spak Ágnes Rózsa

Az lgazgatóság tagjai megbízatásának megszúnése
Az lgazgatóság tagjainak megbizatása az alábbi esetekben szűnhet meg:

a) az lgazgalóság tagjait a Közgyúlé§ visszahíVhatja;
b) amennyiben megbízatásukat határozott időre kapják, úgy a határozott idejú
me9bízás idótartamának lejártávali
c) meg§zúntetó feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezéséVel;
d) lemondással;
e) az lgazgató§ág tagjának haláláVal;
0 az lgazgatóság tagja cselekvóképességének a tevékenysége ellátásához
§zük§éges körben történó korlátozásáVal;
g) az lgazgatóság tagjával szembeni kizáró vagy összeíérhetetlenségi ok
bekóvetkeztével,
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Az

igazgató§ági tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, a Társaság másik
igazgatósági tagjához Vagy a Közgyúléshez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhat,

Ha a Társaság műkódóképessége ezt megkívánja, a lemondás az új igazgatósági tag

kijelöléséVel Vagy megválasáásáVal, ennek hiányában legkésóbb a bejelentéstól
számított hatvanadlk napon vá|ik hatályossá
Ha az lgazgaíóság tagjainak száma három fó alá csökkenne, Vagy a működés
egyébként ellehetetlenül, vagy nincs, aki az ülését összehíVja, az lgazgatóság köteles
tájékoztatni a Társaság Közgyűlését,

10.4

lgazgatóság tagiainakiogai és kötelezet§égei

Az lgazgatóság tagja a Társa§ágéval azonos tevékenységet fótevékenységként is
megjelölő más gazdasági társaságban részesedéstnem szerezhet, továbbá nem
lehet vezetó tisztségviseló, felügyelöbizottsági tag
Tár§aságéval azono§
íótevékenységet Végzó más gazdasági társaságban, kivéve, ha a Közgyúlés
határozatával jóVáhagyja.

a

Ha az lgazgatóság tagja vezető tisáségviselői megbízást íogadna el, akkor az új
vezető tisáségviselój megbízás elfogadásáról elózetesen írásban tájékoáatni köteles
a Társaságot,

Az lgazgatóság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott üzleti
titkot megórizni idóbeli koílátozás nélkül.

10,5

Az lgazgatóság hatásköre, íeladatai

Az lgazgató§ág feladata mindaz,

amit jogszabály vagy jelen Alap§zabály nem utal a

Közgyúlés kizárólagos hatáskörébe, igy kúlónösen, de nem kizárólag íeladata:

a)

vezérigazgató,

és vezérigazgató-he|yettes(ek)

munkáltatói jogok gyakorlása;

b) az
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

kinevezése

és felettük

a

ügyvezetés ellátása, vezérigazgató, vezérigazgató_helyettes(ek)
tevékenységéneke||enózése;
a Társaság részvénykönyvének vezetése Vagy annak éljábó| megbizás
adása;
ügyek meghatározott csopo.tiaira nézve a Társaság munkavállalói részére
cégjegyzési jogosultság adása, megvonása;
a Társaság szervezeti és Múködési szabályzatának kidolgozása és a
Tár§aság munkaszervezetének kialakítása;
a Társaság számvitelitörvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény
felhasználására Vonatkozó.iavaslatának az elkészítése,előterjesáése;
a Társaság üzletj könweinek §zabályszerű vezetése;
a közgyúlési döntést igényló kérdésekben előzetes állásfoglalás kialakítá§a,
javaslat elóterjesáése;
Társaság éVes és hosszú táVú szakmai
programjainak, az éves pénzügyi, fejlesáésiés úzletiterveknek és üzletpolitikai
koncepcióknak az előkészítése,illetőleg azok Vé9rehajtá§ának ellenózése;
a Társaság könywizsgálójának
megválasztására Vonatkozó határozati javaslat
elóterjesáései

a
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j)
k)
l)
m)
n)

a Társaság társaságirányitási gyakorlatát bemutató, a Budapesti Értéktőzsde
szereplói számára előírt módon elkészített jelentés előterjesáése az éVes
rendes Közgyúlés elé;
a Társaság Vagyoni helyzetéról és üzletpolitikájáról éVente egyszer a
Közgyűiés és háromhavonta a Felúgyelóbizottság részére jelentés készítése;
hatóságok és egyéb szervek felé elóírt kötelezó jelentések teljesítése;
saját ré§zvény megszezése a Közgyűlése felhatalmazása alapján vagy a
Társaságot megillető követelés kiegyenlítésétcélzó bírósági eljárás keretében
vagy átalakulás §orán;
döntés mindazokban a kérdésekben, ame|yet a jogszabály, a Kózgyűlés vagy
az Alapszabály nem utal a Közgyúlés hatáskörébe.

lgazgatóság köteles 8 (nyolc) napon belül - a Felügyelőbizottság egyidejű
értesítéseme|lett - a szükséges intézkedé§ek megtétele céljából a Közgyúlést
értesíteni és határozathozatalt kezdeményezni, ha bármely tagjának tudomására jut,
hogy
a) a Társaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
b) a Társaság saját tőkéje az alapíőke törvényben meghatározott minimális
ósszege alá csökkent, vagy
c) a Társaságot fizetésképtelenségfenyegeti Vagy fizetéseit megszüntette, vagy
d) a Társaság vagyona a tartozásait nem íedezi.

Az

Az lgazgatóság tagjai kérhetik a bíróságtól a Közgyúlés és a Társaság egyéb szervei
áItal hozott határozat hatályon kiVüI helyezését,ha a határozat jogszabály§értó Vagy
az Alapszabályba útközik.

Az lgazgatóság működésének részletes szabályait az lgazgatóság által

készitett

úgyrend tartalmazza,

1,1.

A TÁRsAsÁG KÉPVISELETE, cÉGJEGYzÉsE

11,,1 A Társaság képviselete
A Társaság törvényes képviseletét
az lgazgatóság 2020. március 1 6. napját megelőzően megválasztoő taglai
ónállóan,
a munkavállalók egyútlesen látják el-

.
.

Az lgazgatőság 2020. március

képviseleü jogot nem gyakorol,

16. napján

megválasztolt tagja cégjegyzési és

Az lgazgatóság az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Tá§a§ág munkavállalóit
irásbeli nyilatkozattal a Társaság képviseletérejogosíthatja fel, Az ügyek
meghatározott c§oportiára képviseleti joggal fekuházott munkavállaló képvi§eleti
jogát minden esetben csak egyúttesen gyakorolhatja.
ATársaság a cégjegyzékbebejegyzett képviselóje képviseleti jogának korlátozása és
nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekke|
szemben nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy annak szúkségességérólés
elmaradá§áról

tudott vagy tudnia kellen,
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]

1,2

A Társaság cégiegyzése

A Társaságot a képviseleti joggal felruházott személyek írásban cégjegyzésútján
képviselik,

A Társaság cégjegyzésérejogosultnak a Társaság nevében olyan módon, illetve
formában kell aláírnia, ahogyan aá a hiteles cégaláírá§i nyilatkozata íallalmazza.
A Társaság égjegyzésérejogosult:

a)
b)

Bátor Ferenc, Megyeri Sándor és Bátor Ferencné önállóan;
ügyek meghatározott csoportjára képviseleti joggal
munkaválla|ók együttesen jogosultak a cégjegyzésre.

Az

felruházott

Dr. Hajnal Tamás igazgatósági tag cégiegyzesi és képviseleü jogot nem
gyakorol.

11,3

Vezérigazgató,vezérigazgató-helyettés(ék)

Az lgazgatóság döntése alapján a Tá§aságnál Vezérigazgató és egy Vagy

több
Vezérigazgató-helyettes is tevékenykedhet, akiket az lgazgatóság választ me9, és
akik a Társasággal munkaviszonyban állnak és felettük a munkáltatói jogokat az
lgazgatóság gyakorolja,

,l2.

AFELÜGYELÓB|ZoTTSÁG

12,'1 AFelügyelóbizott§ágjogállása
A Felúgyelőbizottság a Társaság ellenőrzó testülete. Ha a Felügyelóbizottság szerint
a Társaság ügyvezetésének tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabály
valamely rendelkezésébeütközik, ellentétes a Közgyúlés határozataival vagy
egyébkéntsérti a Társaság vagy a Közgyűlés érdekeit, erről a Közgyúlést
haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz annak intézkedésére,

A

Felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a
Kózgyúlés hagyja jóVá,

A Felügyelőbizottság testü|etként jáf el, Ellenóízési feladatait állandó jelleggel vagy
eseti dóntések alapján tagjai között megosáhatja,
A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelóbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt Venni, A Felügyelőbizott§ág tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak,
A felügyelóbizottsági tagok az ellenőízési kötelezeíségük elmUlasztásáVal vagy nem
megfele|ó teüesítéséVela Társaságnak okozott károkért a szezódésszegéssel
okozott kárért való íelelósség szabá|yai szerint felelnek a Tá§asággal szemben,

12.2

A Felügyelóbizottság tagjai

A

Felügyelőbizottság legfeüebb négy te.mészetes személy tagból

áll, A

Felúgyelóbizottság tagjainak megbízatása határozott Vagy határozatlan idótartamra
szólhat,
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A Felügyelőbizottság tagjait a Kózgyűlés Válasája, elnökét a tagok maguk
Választják,

közúl

A Felú9yelóbizottság eIső tagjaia Társaság nyilvánosan működő részvénytársasággá
alakulásának hatályának nap]átó| 2024_ május 31. napjáig:
Név:

Lakóhelye:
Anyja neve
Név:

Lakóhelye:
Anyja neve
NéV:

Lakóhelye
Anyja neve:

vitkovics péter
8900 zalaegerszeg, Kis utca
Zajos Gizella

1

2.3

lgazgatóság tagja

Felúgy9lőbizottságába,

2,4

3/64

petóházi Tamás
3400 Mezókövesd, Deák Ferenc utca 36
Tóth Magdolna Mária
16-

napjától2024, május 31, napjáig:

Gayeí Attila

2481 velence, sirály u. 15.
Hende Élvira

Felügyelóbizottsági tag megválasztásának feltételei

Az
1

,

Dr. sükösd Tamás
7000 sárbogárd, Kossuth út 45
Varga Margit

A Felügyelőbizoftság tagja 2020. március
Név:
Lakóhelye
Anyja neve:

1

és hozzátartozója nem

Válasáható meg

a

Társaság

A Felügyelóbizottság tagiai megbízatásának megszúnése
A Felúgyelőbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szúnhet meg:
a) a Felügyelőbizottság tagjait a Közgyúlés Visszahivhatja;
b) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekóVetkezéséVel;
d) |emondással;
a Felügyelőbizottság tagjának halálával;
a Felü9yelóbizottsá9 tagja cselekvőképessé9ének a tevékenységeellátásához
szúkségeskörben történó korlátozásáVal;
g) a Felúgyelőbjzottság tagjával §zembeni kizáró vagy ósszeférhetetlenségi ok
bekövetkeáével.

c)
e)
0

A felügyelőbizott§ági tagság megszűné§e esetén a felügyelóbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát az lgazgatósághoz intézi.
Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma

a

- bármely ok miatt - három fó alá c§ökken,
Társaság ügyvezetése a Felügyelőbizottság rendeltetésszerú működésének

helyreállítása érdekébenköteles erról tájékoáatni a Társa§ág Közgyűlését,
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12.5

Felügyelőbizottság tagiainak jogai és köte|ezett§égei
A Felügyelőbazottság tagja a TársaságéVal azonos tevékenységetfótevékenységként
is megjelóló má§ gazda§ági társaságban részesedéstnem srerezhelnek, továbbá
nem lehetnek Vezető tisztségviselók, felügyelóbizottsági tagok a TársaságéVal
azono§ főtevékenységet végző más gazdasági tá§aságban,
Ha a Felügyelőbizottság tagja Vezetó tisáségviselój megbízást fogadna el, akkor az
új vezetó tisztségviselói megbizás elfogadásáról előzetesen ír;sban tájékoáatni
köteles a Társaságot.

A

Felügyelóbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott
üzleti titkot megórizni időbeli korlátozás nélkül,

12,6

A Felügye|óbizottság hatásköre, feladata

A Felügyelőbizottság tagja kérheti a bíróságtól a Közgyúlés és a Társaság egyéb
szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését,ha a határozat

jogszabálysértó Vagy azAlapszabályba ütközik.

Amennyiben a Közgyúlés, vagy a Társaság egyéb szervei által hozott határozatot a
Tá§aság valamely Vezető ti§ztségviselóje támadná meg, és nem lenne a
Tá§aságnak más olyan Vezetó tisztségviselője, aki a iársaság képviseletét

elláthatná,

a

perben

felügyelóbizottsági

a

Társaságot

tag képviseli.

a

Fe|ügyelóbizottság

áltai

kúeIö|t

A Felügyelőbizottság köteles a Közgyúlés Vagy az 19azgatóság elé kerüló Valamennyi
fontosabb előterjesztést megvizsgálni és ezekkel kapcJolatos álláspontját a
Közgyűlés vagy lgazgatóság úlésénismertetni.

A

számvitelról szóló 2000, évi c. töNény szerinti beszámolóról és az adózott
eredmény felha§ználásáról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli

jelentésének birtokában határozhat.

osztalékelólegre Vonatkozó
jóVáhagyása szükséges,

igazgatósági javaslathoz

a

Felügyelóbazottság

A

Felügyelóbizottság az elrendelt ellenózéseket tagjai közreműködé§éVel, vagy
külsö szakértök bevonásáVal végzi,
A Felúgyelőbizottság a Közgyűlés .észéreellenózi a Társaság ügyvezetését,

A Felügyelóbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,

könyveibe
betekinthel a Vezető ti§áségviselóktől és a Tá§aság munkavállalójtóI íelvilágosítást
kérhet, a Társaság fizetési számláját, pénáárát, értékpapír-és áruállományát,
Valamjnt szerzódéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja-

13.

AUDlTBlzoTTsÁG

13.1

Az Auditbizottság

Az

'ogállása
Auditbizottság a Társaság ellenőzó testülete,

Felügyelőbizottságot,

illetve

az

lgazgatótanácsot
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a

Az

Auditbizottság a

pénzügyi beszámolórendszer

ellenórzésében, a könywizsgáló
együttműködésben segiti.

kiválasztásában

és a

könyvvizsgálóval

való

Az Auditbizottság testúletkéntjáíe|. Ellenőrzési feladatait állandó jelleggelVagy eseti
döntések alapján tagjai között megoszthatja,

Az Auditbizottság tagjai az Auditbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
Venni.
Auditbizottság tagjai
Társaság ügyvezetésétól függetlenek,
tevékenységük során nem utasithatóak,

Az

a

Az AUditbizottság maga állapítja meg műkődé§ének szabályajt, ügyrendjét.

13.2

Az Auditbizottság tagjai

Az

Auditbizottság legfeljebb négy természetes személy tagból
megbízatása határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat,

áll,

tagjainak

Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlé§ Választja a Felügyelőbizottság tagjai közúl

Az

AUditbizottság legalább egyik tagjának számviteli Vagy könyvvizsgálói

§zakképesitéssel

keII

rendelkeznié,

Az Auditbizottság tagjainak együttesen rendeikezniúk kell a Tá.§a§ág tevékenysége
szerinti ágazattal kapcsolatos §zaktudás§al.
Az Auditbizottság elnökét az Auditbizottság tagjai választják meg maguk közül

Az Auditbizottság elsó tagjai a Társaság nyilvánosan múködó részvénytársasággá
alakulásának hatályának napjától 2024,május 31 napjáig:
Név
Lakóhelye:
Anyja neve:

vitkovics péter
8900 zalaegerszeg, Kis utca
Zajos Gizella

NéVI

Lakóhelye
Anyja neve:

Dr. sükösd Tamás
7000 sárbogárd, Kossuth út 45
Varga Margit

Név
Lakóhelye
Anyja neve

petóházi Tamás
3400 MezóköVesd, Deák Ferenc utca 36
Tóth Magdolna Mária

Az Auditbizoűság lagja 2020. március 16. napjátol
Név:

Lakóhelyé:
Anyja neve:

Gayer Attila
2481 velence, silály u. 15.
Hende Elvira

21

1

20

,

3/64

-

május 31. napjáig

1

3,3

Auditbizottsági tag megválaszásának íeltételei

Az

lgazgatóság tagja

Auditbizottságába.
'í

3.4

és hozzátartozója nem

választható meg

a

Tá§aság

Az Auditbizottság tagjai megbízatásának megszűnése
Az Auditbizottság tagjainak megbízatása az alábbi esetekben szűnhet megI
az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés VisszahíVhatjai
határozott idejú megbizatás esetén a megbízás idótartamának lejártáVal;
megszúntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltéte| bekövetkezéséVel;
lemondással;
az Auditbizottság tagjának halálával;
az Auditbizottság tagja cselekvóképességéneka tevékenységeellátásához
szüksége§ körben történó korlátozásával;
az Auditbizottság tagjáVal szembeni kizáró Vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével-

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)

13,5

Az Auditbizottság tagiainak iogai és kötelezettségei
Az Auditbizottság tagja a TársaságéVal azonos tevékenységetfőtevékenységkéntis
megjelöló más gazdasági társaságban részesedéstnem szerezhet, továbbá nem
lehet Vezető tisáségviselő, felügyelőbizottsági tag
Társaságéval azonos
főtevékenységet Végzó más gazdasági társaságban,

a

Ha az Auditbizottság tagja vezetó tiszlségviselói megbízást fogadna el, akkor az új
vezető tisáségViselói megbizás elfogadásáról elózetesen írásban tájékoáatni kóteles
a Társaságot,
Az Auditbizottság tagjai kötelesek a tevékenységük során tudomásukra jutott úzleti
titkot megőrizni idóbeli korlátozás nélkül.

'13.6 Auditbizottság hatásköre,

fe|adata

Az

Auditbizottság a Felügyelőbizottságot a pénzúgyjbeszámolórendszer
etlenózésében, a könyvvizsgáló kiválasáásában és a könyvvizsgálóval való
egyúttműködésben segíti, E körben:

íigyelemmel kiséri a Társaság belső ellenőrzési, kockázatkezelési

rendszereinek hatékonyságát, Valamint a pénzügyi beszámolás folyamatát és
szükség esetén ajánlásokat fogalmaz meg;
figyelemmel kísériaz éves beszámoló jogszabáIyi kótelezettségen alapuló
könywiz§gálatát, figyelembe VéVe a Magyar Könywizsgálói Kamaráró|, a
könywizsgálói tevékenységról, Valamint a kónyvvizsgá|ói közfelügyeletról
szóló 2oo7. éVi LxxV törvény (a továbbiakban: KK_) §zerinti könyvvizsgálói
köáelügyeleti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. szerinti
minósé9ellenórzési eljárás során tett megá||apításokat és köVetkeáeté§eket;
felúlvizsgálja és íigyelemmel kíséria könywizsgáló Vagy a könyvvizsgáló cég
függet|enségét, külónö§ tekintettel
közérdeklődé§re számot tartó
gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könywizsgálatára vonatkozó
egyedi követelményekról és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül

a

22

helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 537l2o14lEu európai parlamenti és
tanácsi rendelet 5. cikkében foglaltak teljesülését.

Az Auditbizottság az éves rendes Közgyűlést megelőző legalább 21 (huszonegy)
nappal a feladatkörébe tartozó kérdé§ekkel kapcsolatos megállapításairól irásos

jelentést készíta Közgyűlés részére.

számvitelről szóló 2000, éVi c. törvény szerinti beszámolóról és az adózott
eredmény felhasználásáró| a Közgyűlés c§ak az Auditbizottság írásbeli jelentésének
birtokában határozhat,
Az Audilbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a Vezetó tisáségviselőKől és a Társaság munkavállalóitól felvilágositást
kérhet, a Tár§aság fizetési számláját, pénáárát, értékpapír-és áruállományát,
Valamint szerződéseit megviz§gálhatja és szakértőVel megVizsgáltathatja,

A

14,

ÁLLANDóKöNYW|ZSGÁLó

14.1

A könywizsgáló

A

feladata és felelóssége

a

Társaság
feladata, hogy
jelentésben
arról,
köVetóen
független
foglaljon
állást
elvégzését

Társaság állandó kónyvvizsgálójának

könywizsgálatának

hogy

a

gazdasági társaság beszámolója megfelel-e

a

jogszabályoknak és

megbizható, Valós képet ad-e a Társaság Vagyoni, pénzügyi ésjóVedeImi helyzetéről,
működésének gazdasági eredményeiról.

A könywizsgáló a feladatai ellátása érdekébenbetekinthet a Társaság

irataiba,
számviteli nyilVántartásaiba, könyveibe, az lgazgatóság, illetve a Felügyelőbizottság
tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság fizetési

számláiát, pénztá.át, értékpapír-és áruállományát, Valamint szeződéseit
megvizsgálhatja,

Ha az állandó könyvviz§gáló

a

a Társaság vagyonának olyan Változását é§zleli, amely

Tárassággal szembeni köVetelé§ek kielégitését,Vagy olyan
körülményt é§zlel, amely az igazgatósági tagok Vagy a felügyelóbizottsági tagok e
minőségükben kifejtett tevékenységükértValó felelősségét vonja maga után,
késedelem nélkül köteles az lgazgatóságnál kezdeményezni a Közgyűlés
veszélyeáeti

döntéshozatalához szúkségesintézkedésekmegtételét,

Az á||andó könywizsgáló a Társaság részérenem nyújthat olyan szolgáltatást, és
nem alakíthat ki olyan együttműködést az lgazgatósággal, amely feladatának
tárgyilagos és fúggetlen ellátását veszélyeztetné.
Az állandó könywizsgá|ót a Közgyűlés beszámolót tárgyaló ülésére meg kell híVni,
melyen köteles résá venni, TáVolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A Felügyelőbizottság üléséna könyvvizsgáló tanácskozási joggal résá vehet, illetve
arra a felúgyelőbizottsági tagok meghíVhatják, mely esetben az ülésen kóteles részt
Venni,

A könywizsgáló által javasolt úgyeket a Felúgyelőbizottság köteles
tűzni.

napirendjére

14.2

A könywizsgáló

megválaszása

A Társaság állandó könywizsgálóját

a közgyűlés választja legfeljebb 5 (öt) éves

határozott idótartamra.

A könywizsgálóVal a megbízási szeízódést az lgazgatóság köti meg a Közgyúlés
által elóírt feltételekkel és dúazás mellett a megválasáásától
napon belül.

számított 90 (kilencven)

Ha az elóírt határidón belül a szeízódés megkötése nem történik meg, a Közgyűlés
köteles új könywizsgálót Válasáani,

A Válasáott könyvvizsgáló megbizatása nem lehet röVidebb, mint a közgyúlés által
történt megválasztásától a kőVetkezó beszámolót elfogadó úlésigterjedó idószak,
Az állandó könyvvizsgáló a kónywizsgálói nyilvántartásban szereplő cég Vagy egyénl
könyvvizsgáló lehet. Ha a kónywizsgálatot cég látja el, ki kelljelölnie azt a személyt,
aki a könywiz§gálatot személyében végzi

Nem lehet állandó könyvvizsgáló a Társaság részvényese, igazgatósági tagja,
felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátaiozqa. Nem lehet állandó

könyvvizsgáló a Társaság mUnkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak
megszűnése ltán három évig,

A Társaság elsó könyvvizsgálója

2019. augusáus 31. napjától 2020. május 31, napjáig

RsM Audit Hungary zrt.
székhelye: 1138 Budapest, Faludi utca 3,
cégjegyzékszáma: 01-1 0-048554
kamarai nyilvántartási száma| 002552
személyében felelós könyWizsgáló:
Kozma Attila irihály
anyja neve: stekler Mária
lakcímej 2161 csomád, Napsugár utca 28
kamarai tagsági száma: 005847

A Társaság könyvvizsgálója

2020,

június 1 . napjától

2021 .

május

31 .

napjáig:

lNTERAuDtToR Neuner, Henzl, Honü Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1074 Budapest, vőrősmaru utca 16-18. A. ép. fsz. 1/F.
cégjegyzékszá ma : 01 -09-06321 1
kamaíai nyilvántartási száma: (no171

személyébeníelelős könywizsgáló: Freiszberger zsuzsanna
anyja neve: Böczkös Rőzsa Mária
lakcíme: 2lu0 százhalombatta, Rózsa u. 7kamarai tagsági száma: 007229

15.

TÁRsAsÁGMEGszÚNÉsE
A Társaság megszűnik, ha
a Kózgyűlés elhatározza jogutód nélküli megszúnését|
b) a Közgyúlés elhatározza jogutódlá§sal tö.ténő megszúnését;

a)

24

c)

d)

a cégbíróság m€szűntnek

nyilvánitja;
a bíróság felszámolási eljárás §orán megszünteti,

Ha a Társaság jogutód nélkül megszúnik _ a tartós fizetésképtelenségmiatt indított
felszámo|ási e|járás esetét kivéve - végelszámolásnak van helye,

,l6.

VEGYESRENDELKEZÉSEK

16.1

Értesítések

esetekben, amikor a Ptk. vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006, éVi V tórvény Vagy a tőkepiacról
szóló 201'l.évi cxx, tórvény (,,Tpt.") Vagy egyéb jogszabály a Tár§aságot kötelezi
arra, hogy kózleményt tegyen kőzzé, a Társa§ág e kötelezettségének a Társaság
honlapján (WWW.dmkerhu), a BÉT honlapján (WWW bet.hu) és amennyiben jog§zabály
kifejezetten így rendelkezik, a Magyar Nemzeti Bank által üzemeltetett honlapon
(wWW. kozzetetelek. h u) tesz eleget.

Azokban

az

16,2 A

részvényesek Társaság felé tett jognyilatkozatai akkor érvényesek,ha azokat
közokiratba vagy teües bizonyító erejű magánokiratba ioglalják.

'16,3

Jelen Alapszabá|yban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, é§ a Tpt. rendelkezései
irányadóak,

16.4

A jelen Alapszabályban foglaltak hatályba lépéséneknapja 2019, december 19,, az
Alapszabály módosílálsának és egységes szerkezetbe togtalásának kelte 2020,
március 16, napja,

lgazolom, hogy az AlaPszabály ielen, egységes szerkezetbe íoglalt szóvege a Közgyűlés
3í/2020. (03,í6.) sz. közgyűlési határozaával megál|apított hatályos tartalomnak
megfelel, Az Alapszabályta í0/2020. (03,16,) sz. közgyúlési határozat szerint az 5. feiezet
(A Társaság alaptókéje é§ .észvényei)5.2. pontiát, a 1112020- (03.16.) sz, közgyúlési
határozat szerint a 9. fejezet (A Közgyúlés) 9.5. pontiát, a í5/2020. (03.í6.) sz. közgyúlési
határozat és a 25l2o20- (03.í6.) sz. közgyúlési határozat szerint a í0. feiezet (Az
lgazgatóság) 10.2. pontját, a 26no2o. (03.,t6.) sz. karzgyúlési határozat szerint a íí.
feiezet (A Társaság képviselete, cégiegrzése) íl.í.pontját, a 27l2o2o. (03.í6,) 9z.
közgyúlési határozat szerint a íí.fuiezet (A Társaság képviselete, cégjegrzése) í1,2,
pontiát, a 28/2020. (03.í6.) sz, közgyű|ési határozat §zerint a 12. fejezet (A
Felügyelóbizottság) l2.2. pontját, a 29/2020, (03,16.) sz, közgyúlési határczat szerint a
(Az Auditbizottság) l3.2, pontiá! a 30/2020. (03.í6.} sz. közgyúlési határozat
13, f€iez€t
szerint a í4. feiezet (Allandó könywizsgáló) í4.2. pontiát érintó, felkövér ós dólt
betúszedéssel jelölt módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltam és elleniegyzem:
Budapest, 2020, március 16,

Dr,

Pa

iKatalin

úgyvéd
1026 Budapest, Pasaréti út 131.
Kamarai Azonosító szám: 36066797
DR" PAPÓCSI

KÁTALIN

úgyvad

úrsNági sz.kioPás,
l026 Budápe§t, Pasmli uí I jl
aobiltet,l 06 20 93ó 982ó

.-t
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