SUNDEtt
K6ZGYI'L6$ JEGYZ6KONYV
amely felv6telrc kedilt a SunDell Estate Nyilvinosan Miikdd6 R6szvenyt6rsasig (sz6khely;
1066 Budapest, Dessewlfy utca 18-20. fszt.; nyilvdntart6 hat6s.ig: F6v6rcsi T6Ndnysz6k
C6gbir6s6ga; c6gjegyz6kszim: 01-10-140036; a tovabbiakban: TdnasAg) 2021. november 25.
napj6n, a Tfrsasag sz6khely6n a r6szv6nyesek szemelyes jelenl6tdvel megtartott rendkiviili
kdzgyiilds6n.

Piukovics G6bor igazgal'sigr tag iidvitzli a megielenteket 6s megnyitja a kdzgyiildst. Az
igazgat6sdg meg6llapftja, hogy a kitzgyiildsen a TArsasig rdszvdnykdnyvdbe 2021. november
23. napj6n l6:00 6rakor bejegyzett rdszv6nyesek kdziil iisszesen 695.000 szavazatot (amely a
leadhat6 dsszes szavazat 58,16 %-a) birtokl6 r6szv6nyes megielent, igy a ktizgyiilds
haldrozatkdpes.

Michaletzky M6rton igazgat6s6gi tag javasolja Piukovics cfbor igazgat6sAgi tag kitzgyiil6si
elniikk6 v6lasztdsdt. A kiizgyiilds nyilt szavaziissal, dsszesen 695.000 db 6rv€nyesen leadott
szayazattal (amelyek az alapt6ke 58,16 %-at megtestesitd 695.000 db tdrzsr6szv€nyhez
kapcsol6dnak) ebbill 695.000 db igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen kdpviselt, a
szavazdsra bocsdtott kdrd€sben leadhat6 szavazatok 1 00 %-a, a szavazasra bocs6tott k6rddsben
leadott szavazatok 100 0%-a 6s az dsszes szavazat 58,1,6 ok-a) es 0 db nem szavazattal (amely a

kiizgyiil6sen kdpviselt,

a

szavazasra bocsAtott k6rdesben leadhat6 szavazatok

0

Vo-a, a
-" 0 db
tart6zkodds (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaz|sra bocs.itott ked€sben leadhat6
szavazatok 0 oz-a 6s az osszes szavazat O yo-a) mellett a kdzgyiilds elniik6v6 Piukovics G6bor
iEazgat6sagr tagot (a tov6bbiakban: Levezet6 Eln6k) v6lasztja.
szavazesm bocs6tott kdrd6sben leadott szavazatok 0 %-a 6s az iisszes szavazat 0 o%-a)

Levezet6 Elntik

ezt

kiivet6en javasolja Michaletzky Mtuton igazgat6sdgi tag

jegyz6kiinywezet6vd v6lasztas6t. A kdzgyiilds nyilt szavazdssal, dsszesen 695.000 db
drvdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 58,16 %-61 megtestesit6 695.000 db
tdrzsrdszv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 695.000 db igen szavazattal (amely a kiizgyiil6sen

k6pviselt, a szavazdsra boasatott kerdesben leadhatd szavazatok I 00 o%-a, a szavaza$a bocsiitott
k6rd6sben leadott szav .Zatok 700 Vo-a es az
szavaz at 58.16 o%-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely a kdzgyiil6sen kdpviselt, a szavazdsra
'sszes
bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o%-a,

aszavazdsrabocsdtottkerd€sbenleadottszayazatok}yo-aesaz6sszesszavazat0o%-a).0db
tart6zkod6s (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazA$a bocsdtott k6rd6sben lea<lhat6
szavazatok O Yo-a Es az dsszes szavazat 0 %-a) mellett jegyz6kdnywezet6vd Michaletzky
Melton igazgat6s6gi tagot vAlasztja.
Levezet6 Elndk ezt ktjvet6enjavasolja a MEQHLYN Kft. rdszv6nyes kdpviselet€ben jelen l6v6

Werner Akos Istvdn iigyvezet6 jegyz6kitnyv-hitelesit6vd v6lasztis6t. A kiizgyiilds nyilt
szavaziissal, dsszesen 695.000 db 6rv6nyesen leadott szavMaftal (amelyek az alapt6ke 58,16
%-6t megtestesit6 695.000 db tiirzsreszvenyhez kapcsol6dnak) ebb6l 695.000 db igen
szayzattal (amely a kijzgy{ildsen k6pviselt, a szavazasra bocs6tott kerddsben leadhat6
szayazatok l0O yo-a, a szavazasn bocs6tott kdrdesben leadott szavazatok 1 00 0%-a 6s az ijsszes
sza\azat 58,16 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyiildsen k6pviselt, a szayaz';s'la

bocsdtott kerddsben leadhat6 szavazatok
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SUNDEtt
szayaz tok 0 o/o-a 6s az tjsszes szavazat O Vo-a) -, 0 db tart6zkodas (amely a kdzgyiilesen
k€pviselt, a szavaziisra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 yo-a,6s az
sza\/azat O
%-a) melettjegyziikiinyv-hitelesit6vd a MEQHL\altr Kft. rdszv6nyes kdpviseletdben
'sszes j elen ldv6
Werner Akos Istvan iigyvezet6t v6lasztja.

Levezel6 Elnijk ezt kdvetden javasolja Lak Ferenc szavazatszaml6l6va vrilaszt6s6t. A
kdzgyiilds nyilt szavazassal, iisszesen 695.000 db 6rv6nyesen leadotl szavazattal (amelyek az
alaptiike 58,16 %-6t megtestesit6 695.000 db tiirz$eszvenyhezkapcsol6dnak) ebb61695.000
db igen szavaz attal (amely a kdzgyiildsen kepviselt, a szavaz6sra bocsAtott kerd6sben leadhat6
szavazatok 100 7o-a, a szavaz a$a bocsatott kerdesben leadott szavazatok 100 o/o-a es az rjsszes
szavMat 58,16 %-a) 6s 0 db nem szayzattal (amely a ktizgyiildsen kdpviselt, a szayazasra
bocs6tott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 0 yo-a, a sza\azlsra bocsatott kerd6sben leadott
szavazatok 0 %o-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db tart6zkod6s (amely a kdzgyiilesen
k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6rddsben leadhat6 szavazatok 0 yo-a 6s M
szayazat 0
yo-a) mellelt a sza'razatsz6m1616 bizottsdg egyik tagj6v6 Lak Ferencet v6lasztja.
'sszes

Levezetd Elntik ezt kiivet6en javasolja Matos Bence szavazatsziiml6l6vd vdlasztdsAt. A
kdzgyiilds nyilt szavazdssal, iisszesen 695.000 db ervdnyesen leadott szavazattal (amelyek az
alaptdke 58,16 %-6t megtestesit6 695.000 db tiirzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb61695.000
db igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen kdpviselt, a szavazasm bocsatott kerdesben leadhat6
szayazatok l0O yo-4 a szavaza$a bocs6tott k6rd6sben leadott szavaz atok 1 00 0%-a 6s az iisszes
szavezat 58,76 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazils:|a
bocs6tott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a, a sza\laz|sra bocsAtott ked6sben leadott
szavazalok 0 yo-a 6s az iisszes szavazat 0 %-a) -, 0 db tad6zkod6s (amely a kijzgyiildsen
kdpviselt, a szavaz6sra bocs6tott kerdesben leadhat6 szavazatok 0 yo-a es M osszes szavazat 0
%o-a) mellelt a szavazatsz.imlAl6 bizottsAg mrisik tagj6v6 Matos Benc 6t vlllasztja.

Levezet6 Elndk a kozgyiil6s el€ tedeszti a kdzgyiit€s 2021. okt6ber 26. napjdn kelt
meghiv6ban is jelzett - tervezett napirendjet €s k6ri annak elfogad6s6t:

l, A Tirsasig

kiinl'r"vizsgril6j6nak visszahiv6$a; a Tdrsas6g
megvilasztisa, dtint6s a dijaz6sa meg6llapitisdr6l

2.

rij kiinln'vizsgfl6jinak

Diint6s a T6rsasdg alap$zab lyinak az 1. napirendi pont keret6ben hozott diintEsre
tekintettel sziiksdges m6dositis6rdl

A kdzgyiilds nyilt szavaz assal, iisszesen 695.000 db €rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az
alapt6ke 58,16 %-6t megtestesit6 695.000 db tdrzsreszvenyhez kapcsol6dnak), ebb6l 695.000
db iger szavazattal (ame1y a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaz6sra bocs6tott ktudesben leadhat6
szavzalok 700 yo-a, a szavazdsm bocs6tott kerdesben leadott szavazatok 1 00 o/o-a es az tjsszes
szavMal 58,16 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazdsra
bocsdtott k6d6sben leadhat6 szavazatok O Yo-a, a szavazlsra bocs6tott k6rddsben leadott
szavazatok O yo-a es az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db tart6zkod6s (amely a kdzgyiil6sen
k6pviselt, a szavazdsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 yo-a es az lsszes szdvazat O
%-a) mellett elfogadja a fentiek szednti napirendet.
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1. naDirendi

pont

Levezet6 Elndk a kdzgyiilds eld tedeszti a Ttusasrig jelenlegi kdnl.wizsgril6j6nak
visszahiviisdra, valamint a Tdrsas6g rij kiinyvvizsg6l6jAnak megvalasztAsAra 6s dijazdsdnak
megrillapitds6ra vonatkoz6 javaslatot.

A

Tdrsas6g igazgal6s6ga javasolja a Tr4rsas6g jelenlegi kdnla /izsgd6jAnak visszahivis6t,
annak 6rdek6ben, hogy a Tdrsas6g a tov6bbiakban a szabalyozott piacon jegyzett 6rtekTaplrokat
kibocset6 tdtsas6gok kiinywizsgAata ter6n szdlesebb kdrii tapasztalatokkal rendelkez6, ezeltal
az intdzmdnyi befektet6i elvalisoknak is jobban megfeleli! kiiny'wizsg6l6 ceg szolgdltatasait
vehesse ig6nybe.

A

T6rsas6g igazgat6sdga a Tdrsasrig auditbizottsdga 61ta1 lefol,tatott kivalaszt6si eljdrast
k6vet6en a Tdrsasrig auditbizottsaga altal megfogalmazott aj6das alapjan - javasolja a
Pricewaterhousecoolers Kdnywizsg6l6 Korlatolt Felel6ss6gii Trirsasdg (sz6khely: 1055
Budapest, Bajcsy-Zsilinszky rit 78.; c'gegyz6kszim 0l-09-063022i kamarai nyilvrintartdsi
sz'm: 001464; a tovdbbiakban: Pricewaterhousecoopers Kdny.wizsg6l6 Kft.), a
kdnyr.'vizsgdlat6rt felel6s temdszetes szemdlykent Timar P61 (anyja sziiletesi neve: Pardi R6za;
lakcim: 1188 Budapest, Tiincsics Mihaly utca 98/B.; kanarai nllvdntartasi sz6mi 00252'1)
kdnywizsgril6v6 vrilaszt6sdt. A TrirsasAg r6sz6re adott fuajAnlata Atelmdben a
Pricewaterhousecoopers Kdnlwvizsgdl6 Kft. a T6rsasAg teljes kdrii - a Tfusas6g egyedi 6s
konszolid6lt, IFRS szerinti besz6mo16j6ra is kiteded6 - kiinywvizsgdlat6t 20.900.000,- Ft +
AFA, azaz nett6 hfszmilli6-kilencszr2ezer forint megbiz6si dij ellen6ben vrillaln6. Levezet6
Elnitk tij6koztatja a kitzgyiildst, hogy a 2021. november 4. napjAn kdzzetett kitzgyiildsi
el6terjesztds a kttnywizsgal6i megbizat6s lejaratdnak dAtumdt pontatlanul, 2021. dprilis 30.
napj6ban rdgzitett€; a helyes d6tum - a 312021. (XI. 25.) sztmri kiizgyiildsi hatArczata
vona&oz6 kdzgyiildsi el6te{esaessel dsszha]llgban 2022. ipilis 30. napja.

Az el6tedeszt6s megltgyaHsAt kdvet6en a kijzgyiilds nyilt szavazdssal, dsszesen 695.000 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 58,16 %-6t megtestesitti 695.000 db
torzsr'sr't6ryhez kapcsol6dnak) - ebb6l 695.000 db igen szavazattal (amely a kiizgyiildsen
kepviselt, a szavMasra bocs6tott k6rd6sben l eadhat6 szavazatok I 00 o/o-a, a szavMasra bocs6tott
ked6sben leadott szavazatok 1 00 %-a 6s az 6 sszes szayzat 58,76 o6-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely a kitzgyiildsen kdpviselt, a szavazilsra bocsatott kdrdesben leadhat6 szavaz atok 0 o/o-a,

aszavazasrabocsiitottkdrdesbenleadottszavazatoklVo-a'saz'sszesszavazat00%-a).0db
talt6zkodAs (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazisra bocs6tott k6d6sben leadhat6
szavazatok 0 yo-a 4s az osszes szavazat 0 yo-a) mellett meghozza az al6bbi hatdrozatot:
U2021,

.o{1. 25.) szamri

kiizgyiil6si hat6rozat

A

katzgyiil6s visszahivja tiszts6g6b6l a Tirsasig jelenlegi kijnywizsgnl6j{t, a PKF
Ktinlavizsg{ld Korlitolt Felel6ss6gii Tirsas{got (sz6khely! 1025 Budapest, Cs6vi utca Z.
8.6p.; nyilv{ntart6 hat6sigr Fdvdrosi Tiirv6nyszdk C6gbir6siga; c6gieryz6kszim: 0l-09160334; kiinFaizsg:ildi engeddly szdma: 000123), valamint a kiinyrwizsgrilat6rt felel6s
term€szetes szem6llt, Pqtaki cyiirgy Lajost (anyja sziiletdsi neve: Horvith Zsuzsanna;
lakcim: 2461 Tdrnok, Pfsztor kiiz 2,; kamarai nyilvdntartSsi sz6m:007280). AvisszahlvSs
indoka, hogy a Tdrsasig a tovibbiakban a szab6tyozott piacon jegyzett 6rt6kpapirokat
kibocsit6 tirsasligok ktinFvizsgllata ter6n szdlesebb kiirii tapasztalatokkal rendelkez6,
ezaltal az iJttczm6tyi befektetdi elvirdsoknak is jobban megfeleld ktinywizsgil6 c6g
szolgiltat6sait kivdnja ig6nybe venni.
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A pontositott el6tedesrds megtirgyalAsdt kiivet6en a kozgyiilds

nflt

szavazassal, iisszesen

695.000 db enTdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 58,16 %-6t megtestesit6
695.000 db tiirz sr6szv6nyhez kapcsol6dnak)
ebb6l 695.000 db igen szavazattal (amely a
kiizgyiil6sen kdpviselt, a szavazi!$a bocsatott k6rdesben 1€adhat6 szavazatok IOO yo-a, a
szavazasra bocsdtott kdrd6sben leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 58,16 o/o-a) 6s
0 db nem szavaz attal (amely a kdzgf iildsen k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k€rd6sben leadhat6
szavazatok 0 yo-a, a szavaz\$a bocs6tott kdd6sben leadott szavazatok 0 0%-a 6s az iisszes
szavazat 0 yo-a) -, 0 db tart6zkod6s (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaz6sm bocsetott
kdrd€sben leadhat6 szayazatok 0 yo-a 6s az iisszes szavazat 0 o%-a) mellett meehozza az aldbbi
hat6rozatot:

-

2/2021, (XL 25.) szimri kiizgyiil6si hatirozat

A kiizgyiil6s a 2021. november 25. napj6t6l 2022. npifis 30. napjiig terjedd h^tirozott
id6tartamra a T:irsasfg kiinywizsgil6jivi a Pricewaterhousecoopers Kiinywizsgril6
Korlitolt Felel6ss6gii Tirsasdgot (sz6khely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky iit 78.;
c6giegyz6ksz6m: 01-09-063022; kamarai nyilv6ntartdsi szim: 001464), a
kdnywizsgilatdrt felel6s term6szetes szem6lly6 Timir P{lt (anyja sziilet6si neve: Pardi
R6za; lakcim: 1188 Budapest, Tdncsics Mih6ty utca 98/B.; karnarai nyilv6ntartdsi szim:
002527) vilasztja, 6s k6ri az 6rintetteket, hogy kiiliin okiratban nyilatkozzanak a tisztsdg

elfogadfsa, valamint

az

esetleges kiz6r6, illetve iisszef6rhetetlens6gi okok
vonatkoz6siban. A kiiz$/iilds feljogositja a T6rsasig iE zgatfisagit a fentiek szerinti
kiinywizsgdlatr6l sz6l6 szerz6d6s megkiit6s6re, a dijazisra vonatkoz6 alfbbi l6nyeges
felt6telekkel: a teljes kiirii - a T6rsas6g egyedi 6s konszolid6lt, IFRS szerinti
beszimoldjdnak kiinyvyizsgdlatira is kiterjed6 - kiin]'!"vizsg6lat megbizdsi dija legfeljebb
20.900.000,- Ft + AFA, azaz nett6 hriszmilli6-kilencsz:izezer forint.
2. naDirendi

pont

Levezetd Elniik a kiizgyiilds el6 tedeszti a Tfusaseg alapszabdly6nak az 1. napirendi pont
kereteben hozott diint6sekle tekintettel sziikseges m6dositAsara vonatkoz6 javaslatot.

Az el6tedeszt6s megtrirgyalds6t kiivet6en a kdzgyiil6s nyilt szavazrissal, 6sszesen 695.000 db
Avdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptiike 58,16 %-rit megtestesit6 695.000 db
tdrzsr6szvdnyhez kapcsol6dnak) - ebbiil 695.000 db igen szavazattal (amely a kitzgytldsen
k6pviselt, a szavazdsra bocsatott k6rdesben leadhat6 szavazatok 1 00 yo-a, a szavazasra bocsAtott
kdrd6sben leadott szav az&ok 700 yo-a 6s az iSsszes szavMat 58.16 %-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely a kdzgyiilesen k6pviselt, a szavazesra bocsdtort kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a,

aszavazasnbocs6tottkerd6sbenleadottszavazatokqo6-aesMdsszasszavazat0o/o-a).0db
tart6zkod6s (amely a kdzgyiil6sen kdpviselt, a sza\az6$a bocs6tott k6rd6sben leadhat6
szayazatok 0 yo-a 6s az dsszes szavaz at 0 o%-a) mellett meghozza az alabbi hat6rozatot:
3/2021. (XL 25.) szimri kiizgy{il6si hatirozat

A kiizgyiil6s
212021.

a T6rsas6g afapszabflya XIII. fejezetdnek 9. ponti t - az 1/2021. W ZS.) 6s
(5L 25.) szimri klizgyiil6si hat{rozatokban foglaltakn tekintettel - a mai nappal

az al6bbiak szerint m6dosltja:

"9.

A

Tdrsasdg kdnywizsg'ih|,ja a 2021. november 25. napjdtdl 2022. dprilis 30, napjiig
tededf hatdrozolt id6ts smru a PicewoterhousecoopeN Kinlwizsgihi Kotldtolt
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Felelfssig[i Tdrsasdg (szCkhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilihszky
cigjegyzikszim:

0 1 -09-0

rtt

78.;

63022; kamarai nyilrdfutartdsi svim: 00 1 464).

A kainywizsgdlat elrigzdsiitt szemdlydbenfelelds tennAszetes szemdly Timtu Pdl (anJtja
sziiletdsi here: Pardi Rdm; lakclm: 1188 Budapes' Tdncsics Mihdbt utca 98/8.;
kamarai nyilvdhtandsi szdm: 002527)."

A Tirsasig l6tesit6 okiratinak jelen m6dosit{ssal nem 6rintett rendelkez6sei vdltozatlan
tartalommal maradnak hatrlyban.
Levezet6 Elndk a kdzgyiildst berekeszti.

A kiizgyiil6sen hozolt hatdrozatok vegrehajtdsAra

az igMgat6sdg k6teles.

BudaDest. 2021. november 25.

Piukovics Gdbor

w?aDA
Michaletzky M6rton
j egyz6kdnywezet6

,\

A%

MEQHLYN Kft.
k6pv.

W€rner Akos Istvin
iigyvezet6
j egyz6kiinyv-hitelesit6 r6szvdnyes

Ellenjeg,zem:

Dr. Dunai Tamds

iig:id

(ramarci azonosit6 szdm: 36059439)

Kelemen, Mdszdros, Sdndor ds Tirsai Ugtvttli Iroda
HU-1052 Budapest, VAci utca 24. I. emelet
Budapestek, 2021. nol,embel 25. napjA

/ l'----".t
/ \
'Ds Duot lsDis

/ *

\

irsrvdd

lielcoctr.

Md ;s.

Sttrdor

Us4fdihda

HU-1052 Budapcsl Vici

ds

rirsal

u 2,r I eh.

