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amely feivetelrc keriilt a SunDell Estate Nyilvrinosnn Miikiidd R6szv6nytirsasig (sz6khely: 1066
Budapest, Dessewffy utca 18-20. l'szt.; nyilv6ntart6 hat6sAgr F6vdrosi Tdrvdnyszek Cegbir6s6ga;
cegieglz6kszAm: 01-10-140036; a tovibbiakban: T6rsasdg) 2022. miircius 21. napj6n, a Ttrsaseg
szekhelyen a r6szv6nyesek szem€lyes jelenl6t6vel negtadott reDdkiviili kdzgytil6sdn.

Piukovics Andr6s igazgat6sdgi elnijk iidvijzli a rnegjelenteket 6s megnyitja a kiizgyiildst. Az
igazgat6sdg megillapitja, hogy a kdzgyiildsen a Tifsasag rdszvdnykdnyv6be 2022. r(llrcius 17.
napjdn 16:00 6rakor bejegyzett r6szv6nyesek tulajdoniban l6v6 r6szv6nyek liltal megtestesitett
szavazatok kdziil dsszesen 875.000 szavazatot (arnely a leadhat6 dsszes szavazat 81,02 o/o-a) bitokl6
rdszvdnyes megjelent, igy a kttzgyiilds hat6rozatkdpes.

Nagy Attila igazgat6sdgi tag javasolja Piukovics Andrris rgazgat6sitgi elniik kiizgyiildsi eln6k*6
v6laszl6s't. A kdzgyrilds nyilt szavazdssal, tisszesen 875.000 db 6rv6nyesen leadott szavazattal
(amelyek az alapt6ke 73,22 %-6t megtestesit6 875.000 db tdrzsreszvenyhez kapcsol6dlak) - ebb6t
875.000 db igen szayazdlta,l (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazAsra bocsdtott k6rd6sben
leadhat6 szavMatok 100 Yo-a, a szavazAsm bocsiitott kedesben leadott sza\azatok 100 Vo-a 6s az
dsszes szavazat 81,02 %-a) 6s 0 db nem szayazatlal (amely a kdzgyrildsen kdpviselt, a szavazasra
bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o%-a, a szavazAsra bocsiitott k6rd6sben leadott szayazatok
0 o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 a/a-a) 

, 0 db tart6zkod6s (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaz6sla
bocsAtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok O Yo-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) mellett a kdzgyiilis
elndk6v6 Piukovics Andris igazgat6segi eln6kdt (a tov6bbiakban: Levezet6 Elniik) v6lasztja.

Levezet6 Elntik ezt kdvet6en javasolja Nagy Attila igazgat6srigi tag jegyz6kdnywezet6vd
v6laszt6set. A kcizgyiilds nyilt szavazrssal, ijsszesen 875.000 db €rv6nyesen leadott szavMattal
(amelyek az alapl6ke 73,22 %-At megtestesit6 875.000 db tiizsrdszv6nyhez kapcsol6dnak) ebbril
875.000 db igen szavazattal (amely a kiizgyiildsen kdpviselt, a szavazlsra bocs.itott kdrddsben
leadhat6 szavazatok 100 %-a. a szavaz6sra bocsiitott kerdesben leadott szavazatok 100 %-a 6s az
dsszes szavuat 81,02 %-a) ds 0 db nem szayazattal (amely a kdzgyiil6sen k6pviselt, a szavaz6sra
bocsAtott k6d6sben leadhat6 szavazatok 0 Yo-a, a szavazisrabocsAtott kAddsben leadott szavazatok
0 0%-a €s az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db ta 6zkodds (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaz6sr a
bocs6tott k6rd€sben leadhat6 szavMatok 0 %-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) mellett
j eg) zdkdn).vvezel6\ d Nagl Attrla rgazgarosdgi lagol \dlaszrja.

Levezet6 Elndk ezt kiivet6enjavasolja a GOPD Nlt. r6szvenyes kdpviseletdbenjelen ldv6 Piukovics
G6bor igazgat6s6gi elndk jegyz6kdnyv-hitelesit6vd vdlasztasat. A kiizgyiilds nyilt szavazassal,
dsszesen 875.000 db 6rvdnyeseD leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 73,22 %-at megtestesit6
875.000 db torzsr€szvEnyhez kapcsol6dnak) - ebb5l 875.000 db igen szavazattal (amely a

kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaz6sra bocsAtott kdrddsben leadhat6 szavazatok 100 o/o-a, a szavazlsra
bocs6tott k6rdesben leadott szavazatok 100 %-a 6s az osszes sza\azat 81,02 yo-a) 6s 0 db neln
szavazattal (amely a ktizgyrildsen k6pviselt, a szavazasra bocsatott kdrddsben leadhat6 sza\azatok 0
%o-d, a szavaz{srabocsAtott k6rdesben leadott szayazatok 0 oA-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tat6zkodas (amely a kijzgyiildsen kdpviselt, a szavazasra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0
To-a €s az dsszes szavazat 0 %-a) mellett jegyz6kijnly-hitelesit6v6 a GOPD N),rt. r6szv6nyes
kdpviselet6ben jelen ldv6 Piukovics G6bor igazgat6s6gi eln6k6t v6lasztja.
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Levezet6 ElnOk ezt kdvetden j avasolj a Lak Ferenc szavazatsziimliil6v6 v6lasztris6t. A kdzgyiilds nyilt
szavaziissal, iisszesen 875.000 db drvdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke '73,22 yo-it
megtestesit6 875.000 db tdrzsreszvenyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 875.000 db igen szavazattal (amely
a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazasra bocsdtott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 100 0%-a, a szavazlsra
bocs6tott kerd€sben leadott szavazatok 100 %-a ds az dsszes szavMat 81,02 %,a) €s 0 db nem
szavazattal (amely a kcizgyiildsen kepviselt, a szavazasra bocs6tott k6d6sben leadhat6 sza\azatok D
yo-a, a szdydza$a bocsAtott k6rd6sben leadolt szavazatok 0 yo-a es az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tart6zkodris (amely a kdzgyilldsen kdpviselt, a szavMasra bocs6tott k6lddsben leadhat6 szavMatok 0
7o-a 6s az risszes szavazat 0 o/o-a) mellett a szavazatszdmliil6 bizottseg eglk tagj6v6 Lak Ferencet
vdlasztja.

Levezet6 Elndk ezt kijvet6en javasolja Olasz Viktor Kristof szavvatszir|\l l6v| valasztrsat. A
kdzgyiilds nyilt szavaziissal, dsszesen 875.000 db drv6nyesen leadott szavazattal (amelyekaz alapt6ke
'73,22 %-6r negtestesil6 875.000 db tdrzsdszv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l 875.000 db igen
sza|azaltal (amely a ktizgytildsen kdpviselt, a szavazasra bocs6tott kdrddsben leadhat6 szavazatok
100 o/o-a, d szavazAsra bocsatott k6rdesben leadott szavazatok 100 yo-a 6s az 6sszes szayazat 81.02
%-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kclzgytildsen kdpviselt, a szayaz|$a bocsatott kdrddsben
leadhat6 szavazatok 0 %o-a, a szavaz{srabocsatott k6rdesben leadott szavazatok O oA-a es az risszes
szaeMat 0 %o-a) -,0 db tart6zkodas (amely a kijzgyiil6sen kdpviselt, a szavazAs.a bocsAtoft kdrddsben
leadhat6 szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 Vo-a) mellett a szayazatsz6ml6l6 bizottsag m6sik
tagid\ e Olas,, Viklor Kristofot r dJasztja.

Levezetd Elnijk a kiizgyrilds eld te4eszti a kdzgyiilds - 2022. februir 18. napjdn keit, fiajd 2022.
febru6r' 28. napj6n kieg6szitett meghiv6ban is jelzett teFezett napirendjet 6s ked annak elfogad6s6t:

1. A Tirsasig alapt6k6j6nek rij titrzsr6szvenyek zirtkiirii forgalomba hozataliyal tiirt6n6
felemel6se

2. Dtint6s a Tdrsasig alapszab{lyinak az l. napirendi pont keret6ben hozott diint6sre
tekintettel sziiks6ges m6dositisi16l

3. Diintds igazgat6sdgi tag visszahiv{sdr6li rij igazgat6sigi tag megvilaszt6sa, diint6s a
dijazrsa megillapitis6rdl

4. Diint6s feliigyel6bizottsigi (egyben auditbizottsigi) tag visszahivisir6l; nj
feliigyel6bizottsdgi tag megv{lasztisa, diintds a dijazisa megillapit{sir6l; fj
auditbizottsrgi tag megv{lasztisa, dtint6s a dijazisa megdltapitdsdr6l

5, Diintds a Tirsasig alapszabilyinak a 3-4. napirendi pontok keretdben hozott diint6sekre
tekintettel sziiks6ges m6dosit{sdr6l

A kdzgyiilds nyilt szavazissal, iisszesen 875.000 db erv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az
alaptiike'13,22 o%-iit n€gtestesit6 875.000 db tdrzsr€szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 875.000 db
igen szavazattal (amely a kijzglldsen kdpviselt, a szavazdsra bocs6tott kdrddsben leadhat6
szavazatok l|)o yo-a, a szavazAsra bocsatott k€rdesben leadott szavazatok 100 0%-a 6s az iisszes
szavazat 81,02 o/o-a) es 0 db nem szavazattal (amely a k6zgyiil6sen kdpviselt, a szavaziisra bocsftott
k6rd6sben leadhat6 szayazalok 0 yo-a, a szavaz6sra bocsdtott k6rd6sben leadott szavazatok 0 %-a 6s
az osszes szavazat 0 yo-a) -, 0 db tan6zkodis (amely a kijzgyiildsen kdpviselt, a szavazasra bocsatott
kerddsben leadhat6 szavazatok 0 Vo-a 4s az 

'sszes 
szavazat 0 0%-a) mellett elfogadja a fentiek szerinti

napirendet.
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1, napiretrdi Dont

Levezel6 Elntik a kiizgylilds eld terjeszti a Tiirsasrg alapt6kdjdnek rij ttiEsrdszvdnyek z6fikdni
forgalomba hozatal6val tdftdn6 felemelds6re vonatko26 igazgat6s6gijavaslatot, amelynek 6fielmdben
a TArsasAg alapt6k6je a jelenlegi 119.500.000,- Ft-t61, azaz egysz6ztizenkilencrnillio-'tszlzezer
forintr6l 143.200.000,- Ft'ft, azaz egyszazneglvenhdrornmilli6-kett6szAzezer forintra emelkedne.

Az igazgat6srig javasolja, hogy a kdzgyiilds a Ttusas6g alapszab6lyrinak V.8. pontja szerinti
lehet6sdggel dlve a tervezett alapt6ke-emeles kapcsAn ze{a ki a Tarsasag jelenlegi reszvenyeseif
megillet6 jegyzdsi els6bbsdgi jog gyakorl6s6t. A jegyzisi els6bbsdgi jog kizdr6sdra vonatkoz6
inditvAny indoka az, hogy a tervezett alapt6ke-emelds sor6n rendkivnl jelent6s dsszegi:, mds
for6sokb6l nem, vagy csak kedvez6tlenebb feltdtelek mellett el6rhet6 t6ke bevonasara nyilna
lehet6sdg, azonban a teNezett alapt6ke-emelesben az altaluk tett indikativ befektetdsi ajanlat
drtelmdben rdszt venni sz6nddkoz6 intdzndnyi befektet6k kizrir6lag ezen feltdtel teljesiildse eset6n
tudnak rdszt venni a tervezett alapt6ke-emel6sben.

Az el6tedesztds megtdrgyalasat kdvet6en a kiizgyiilds nyilt szavazAssal, rjsszesen 875.000 db
dNdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptbke '73,22 %,61 megtestesit6 875.000 db
tdrzsrEszv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l 875.000 db igen szavazattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt,
a szayaz|sra bocsitott k6rd6sben leadhatd szavazatok 100 %-a, a szavaz6sra bocsatott k€rdesben
leadott szavazatok 100 %-a 6s az osszes szavazat 81,02 %-a,) 6s 0 db nem szavMattal (amely a
kcizgyrildsel k6pviselt, a szavaz6sra bocsdtott kdrddsben leadhatd szavazatok 0 n/o-a, a szavazdsra
bocsritott kdrd6sben leadott szavazatok 0 0%-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) -, 0 db tart6zkod6s (arnely
a kdzgyilldsen kdpviselt, a szavaz6sra bocstitott kirdisben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes
szavazat 0 yo-a) mellett meghozza az al'bbr hatarozatot:

112022. (lIL 2l.\ szlmi kiizgtriil6si hntirozat

A kdz$/iil6s a Trrsas{g alapt6k6j6t - fj ttirzsr6szv6nyek zirtktirii forgalomba hozataliyal -a
jolenlegi 119.500.000,- Ft-r61, azaz egysz{ztizenkilencmilli6-otsz{zezer forintr6l 143.200.000,-
Ft-r\ 

^z^z 
€gysziznegyvenhirommilli6-kett6sz{zezer forintra emeli. A t6keemel6s sorin

tisszesen 237.000 db, az z kett'szizharminch6tezer darab rij, darabonk6nt 100,- Ft, azaz
egysziz forint n6v6rtdkii 6s 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint kibocsitdsi 6rt6kii, n6vre
sz6l6, dematerializrlt tiirzsr6szv6ny (a tovibbiakban: Uj R6szv6ny) kibocsitisira keriil sor, a
mir jelenleg is l6tez6, HU0000173752 ISIN azonosit6 .latt kibocsitott, t6zsd6re bevezetett
r6szvdnysorozatra tdrtdn6 ribocsitissal. Az alapt6ke-emelds keret6ben a T{rsasdg r6szdre
lizetend6 p6nzbeli vagyoni hozzijrirul{s iisszege 9.006.000.000,- Ft, azaz kilencmillidrd-
hatmilliri forint, amelyb6l 23.700.000,- Ft, 

^zaz 
huszonhirommilli6-h6tszizezer forint a

Tirsasig alapt6k6j6t, a fennmaradri 8.982.300.000,- Ft, ^zaz nyolcmillidrd-
kilencsziznyolcvankett6milli6-h{romszizezer forint pedig a T{rsasig t6ketartal6ldt fogia
niivelni.

A kiizgyiilds az alapt6ke-emel6s kapcsrn - a T6ras{g atapszabilyinak V.8, pontja szerinti
lehet6s6ggel 6lve - a Tdrsasig jelenlegi r6szv6nyeseit megilletd jegyz6si els6bbs6gi jog
gyakorllls{t kiztrja.

A kiizgyiil6s az alapt6ke-emel6s vdgrehajtisira - a Tdras{g alapszabdlydnak V.9. pontja
szerinti lehet6s6ggel 6lve - a Hiventures Kock{zati T6kealap-kezel6 Ziftkiiriien Miiktid6
R6szv6nytrirsasdg (sz6khely: 1027 Budapest, Kap6s utca 6-12.; nyilvintart6 hat6sig: F6virosi
Tiirv6nysz6k C6gbir6siga; c6giegyz6kszim: 01-10-044176) {ltal kezelt MFB Vdllalati
Beruhizisi 6s Tranzakci6s Mag{nt6kealapot (nyilvintart{si szim: 6122-91; a tovdbbiakban:
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MFB VBTM) as az MFB Invest Befektet6si 6s Vagyonkezeld Z{rtkttriien Miiktid6
Rdszvdnyt{rsasdgot (sz6khelyi 1027 Budapest, Kapis utca 6-12.; nyilv{ntart6 hat6s{g:
F6virosi Ttlrv6nysz6k C6gbirdsiga; c6glegyzdkszim: OI-10-045174t a tovibbiakban: MFB
Invest Zrt,) jeliili ki, azzal, hogy az MFB VBTM iissz€sen 71,100 db, azaz hetvenegyezetegyszilz
darab Uj R6szv6ny, mig az MFB Invest Zrt, iisszesen 165.900 db, az z egyszizh^ta^ndtezer-
kilencsz{z darab Uj R6szv6ny 6tv6tel6re jogosult.

Az MFB VBTM 6s az MFB Invest Zrt. a jelen kiizgyiil6si hatrirozat szerinti Uj Rdszv6nyek
6tvdtel6re, valamint a p6nzbeli vagyoni hozzdjdrul{suk szolgiltatisira vonatkoz6 irisos
nyilatkozatukat a jelen hatirozat kelt6t6l szimitott 15 (tiz€ntit) napon beliil ryijthatj{k be
szem6lyeren. vagy postai iton a Tdrsasig r6sz6re,

Amennyiben a fentiek szerinti, a r6szv6nyek {tv6tel6re yonatkozd kittelezettsdgvdllal6
nyilatkozatok benyfjtis:ira nyitva {116 hat{rid6 utols6 napjiig a Tirsasighoz nem 6rkezik be
az afapt6ke-emel6s keret6ben kibocs{tani tervezett iisszesen 237,000 db, azaz
kett6sz:izharminchdtezer darab Uj R6szv6ny itvdtel6re vonatkoz6 kiitelezetts6gvdttal6
nyilatkozat, fgy a jelen hatdrozat szerinti alapt6ke-emel6st meghitsultnak kell tekinteni.

Az MFB VBTM kitteles az iltala itvehetti tj R6szv6nyek 2.701.800.000,- Ft, azaz kett6milliird-
h6tszdzegymilli6-nyolcsziLzezer forint tisszegii kibocsittsi 6rt6k6t legk6s6bb a r6szv6nyek
itv6tel6re vonatkoz6 ki,telezetts6gvillald nyilatkozatok benyfjtisira nyifva ill6 hatiridd
utols6 napjit6l sz{mitott 15 (tizeniit) napon beliil a T{rsasdg MKB Bankndl yezetett 10300002-
13176333-00014903 szimri p6nzforgalmi szimLijrira itutalni. Az MFB Invest Zrt. kiiteles nz
iltala itvehetd Uj R6szv6nyek 6.304.200.000,- Ft, azaz hatmilli:ir.d-hiromsziz 6gymitti6-
kett6szizezer forint tisszegii kibocs{t{si 6rt6k6t legk6s6bb a r6szv6nyek itv6tel6re vonatkoz6
kiitelezetts6gv{llal6 nyilatkozatok benyfjt{sira nyitva illi hatriridti utols6 napj{t6l szdmitott
15 (tizentit) napon beliil a Tirsns{g MKB Banknril vezetett 10300002-13176333-00014903
szrmri p6nzforgalmi sziml6j{ra {tutalni.

Az MFB \aBTM 6s az MFB Invest Zrt. az alapt6ke-emel6s c6gbir6sigi bejegyzis6t kiivet6en
v{lnak jogosultt, a Tirsasig 6ltal az alapt6ke-emel6sre tekintettel kibocsitandd Ui R6szv6nyek
6tv6tel6re.

A Tdrsasrig az alapt6ke-emel6s c6gbir6sigi bejegyz6s6t kiivetiien kezdem6nyezi a Budapesti
Ert6kt6zsde Zrt.-n'l ^ Tirsasig iltal az alapt6ke-emel6sre tekirteftel kibocstrand6 Uj
R6szv6nyek - egyszerfsitett eljfrds keretdben tiirtdn6 - t6zsdei bevezet6s6t,

A Tirsasig iltal az alapt6ke-emel6sre tekintettet kibocs6tandd Uj R6szv6nyek - a Polgiri
Tiirv6nykitnyvr6l szr6ld 2013. 6vi V. tiirv6ny 3:298. S (3) bekezd6s6b€n foglaltakkal iisszhangban
- els6 izben az alapt6k€-em€l6s c6gbir6sdgi bejegyz6s6nek iizleti dye utiin idr6 osztal6kra
jogositanak.

2. naDirendi pont

Levezet6 Elntjk a kdzgyirlds el6 terjeszti a Tdrsasrig alapszabalydnak az 1. napircndi pont keretdben
hozott ddntesre tekintettel sziiksdges m6dositilsrra vonatkoz6 igMgat6s6gi javaslatot.

Az el6te{esztds megtdrgyalas6t k6vet6en a kdzgyiilds nyilt szavaz6ssal, ijsszesen 875.000 db
dry6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke '73,22 70-iit megtestesit6 875.000 db
t6zs€szvenyhez kapcsol6dnak) ebb6l 875.000 db igen szavazattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt,
a szavazA$a bocsatott k€rd6sben leadhat6 szavMatok 100 Vo-a, a szavaz6sr.a bocsdtott kerdesben
leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 81,02 Yo-a) €s 0 db nern szavazattal (anely a
kdzgyr.ildsen kdpviselt, a szavaz6sra bocs6tott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 Vo-a, a szavazAsra
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bocs6tott k6rd6sben leadott szavMatok 0 o%-a es az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db tart6zkodris (arnely
a kijzgyiildsen kdpviselt, a szavazAsra bocs6tott k6rddsben leadhat6 szavazatok 0 o%-a 6s az dsszes
szavazat 0 o%-a) mellett megl,ozza az a16bbi hatilrozatotl

2/2022. (lll. 21.) szimi kiizgyiil6si hatirozat

A kiizgyiil6s - az 112022. (lll.2l.) szim]ii kiizgyiil6si hat{rozatban foglaltakra tekintettel - !
Tirsasig l6tesit6 okiratinak V.l-V.2. pontjait az alibbiak szerint m6dositja

"1. A Ttindstig dlaptdkdje 143.200.000,- Ft, qzez egysztil,hegyvehhdtohthtillid-kettfszdzezet
fo nt.

2. A Tdrsasdg alaptdkdje 1,432.000 tlb, azaz egyuillid-trig),szdzhdtminckettdezer latob,
egyenkint 100,- Ft, azaz egysztiz fofint nift dkii ttdwe sztjlti tbrzsriszvdnybdl rill."

A kijz$dil6s - ^z 
l/2022, (lIl. 21.) szim|i kitzgyiil6si hatdrozatban foglnltakra tekintettel - a

Tirsas6g l6tesit6 okiratinak VI.1. pontjit az aldbbiak szerint m6dositia:

"1. Az alaptdke 1,432.000 tlb, azax egynilli6-ndg))szizhami,tckettdezer darub, egyenk' l00,-
Ft, nzaz eglszdzfotinl nit'irfikii ndwe szdl6, dematefi izilt tijtzstiszvdnybql ill.
A demote aliztilt r[szrittJ, llruhizdsdru a Ptk., a tdkepiacr4l szrilti tbrvin! (TpL), valamint
a4 lrtdkpapir-szdnlaveTetistdl rc lelkezf As egyib jogszabdlyok rcndelkezisei nz tudhyoldk.
A riszrdn! 6truhd4isa a Tdrsasdggal sxenben akkor hatdlyos ls d rAsxrinyes a Td$asdggdl
szemben rdsxvinlesi jogait c''ak akkor glakotolhatjo, ha a riszeAn)/est a rdszri,rykiirryrbe
bejegEztih, A bejegJ)zts elmara.l.isa a fts?lny feletti tulajtlonjogot nen iritxti. A
tiszrinlkinJ,vi bejegyzds dkkot tltgadhatti neg, ha a ftsUAflyes a ftszriny't jogszabdb,hak
,ag! az Alapszabillnak a rdszt'itty rittuhdTisra vonatkozti s-.lbdlyait sirt6 mddon szerczte
meg, A riszvinyes rtsxrinykdnyvi beiegyzisA kirclmirc tdfilni kell"

A Tirsas{g l6tesit6 okiratinak fenti m6dositrisokkal nem 6rintett rendelkez6sei viltozatlan
tartalommal maradrrak hatilyban.

A jelen kiizgyiil6si h^terozat 
^z 

ID022. (III. 21.) szdmri ktizgyiildsi hatirozat szerinti alapt6ke-
emel6s kapcsin a r6szv6nyek {tv6tel6re vonatkoz6 kittelezetts6gvdllal6 nyilatkozatok
benyijt6sira nyitva ill6 hatirid6 utols6 napjin t6p hatilyba, kizdr6lag abban az esetben, ha
legk6s6bb az emlitett hatirid6 utolsd napjiig iisszesen 237.000 db, az^z
kett6szizharminch6tezer darab, az alapt6ke-emel6s keret6ben kibocsitani teNezett rij,
dnrabonk6nt 100,- Ft, azaz egy forint n6v6rt6kii 6s 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint
kibocsitisi 6rt6ldi, n6vre sz6l6, dematerializilt tiirzsr6szv6ny 6tv6tel6re vonatkoz6
kiitelezetts6gvilhl6 nyilatkozat 6rkezik a Trrsasdghoz.

3. napirendi pont

Levezet6 Elndk a GOPD Nyfi. rdszvdnyes kezdemdnyez6sdre a kdzgyfil6s eld terjeszti a T6rsas6g
igazgat6sigi tagiinak visszalivasrra, valamint uj igazgatdslgi tag megviilasztasifa 6s dijazesa
megdllapit.isara vonatkozd javaslatokat. A GOPD Nyrt. rdszvdnyes a kdzgyrildsi meghiv6
kdzzdtdtelet kijvet6en a rendelkezdsle rill6 hatarid6n beliiljavasolta, hogy a kiizgyiilds az 1. napirendi
pont sze nti alapt6ke-eme16s negval6sul6sinak feltdtelevel hivja vissza igazgat6s6gi tagi
tisztsdgdb6l Kun R6beftet (sziiletdsi id6: 1976. okt6ber 23.; anyja sziiletdsi neve: Vdgh Zsuzsanna;
Iakcin-r: 8900 Zalaegerszeg, Landorhegl ut 26. 8. e1r1. 52.), :r.i'ajd az 1. napirendi pot]t szerinti
a.lapt6ke-emelds megval6snldsrinak feltdteldvel v6lassza hatfrozatlan id6tartamra a Tirsasdg egyiiltes

kiz6r6lag Piukovics Andris igazgat6s6gi elnijkkel egyirttesen gyakorolhat6 - al6ir6si joggal
rendelkez6 igazgat6srig tagidvi Gil P6ter Gydrgydt (sziiletdsi id6: 1983. okt6ber 13.; anyja szijletdsi
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SUNDETI

neve: Prusinszki Eva; lakcim: 2100 Gdd6ll6, Szent Gelldlt utca 3/A.), havi brutt6 100.000,- Fr-os
dijazas meilett. A GOPD N1n't. reszvdnyes a hatarozati javaslatokhoz fiizdtt kieg6szit6sk6nt
tdjdkoztada a kijzgyr:rldst, hogy az azokkal kapcsolatos kezdemenyez€s benyijtdsara a Tiircasdg
teNezett alapt6ke-enel6s kapcs6n a HiventLues KockAzati T6kealap-kezel6 Zdrtkdriien MLikdd6
R6szv6r'rl6rsasdg (sz6khely: 1027 Budapest, Kap6s utca 6-12.; nyilvrintart6 hat6siig: F6vtuosi
T6rv6nyszek Cegbir6s6ga; c6gjegyz€kszrim: 01-10-044176; a tov6bbiakban: Hiventures Zrt.) 6s az
MFB Invest Befektetisi 6s Vagyonl<ezel6 Zdnkdden M(rkdd6 RdszvdnytArsasdg (szdk:hely: 1027
Budapest, Kapds utca 6-12.; nyilvantart6 hat6s.ig: F6v6rosi Tiir.v6nyszdk Cdgbirosriga;
c6gjegyz6ksz6m: 01-10 045174; a tovAbbiakban: MFB hrvest Zn.) altal tett, a T6rsasig 6ltal
elfbgadott indikativ befektet6si ajenlat szednti befektetes r6szleres feltdteleinek kidolgozasdt c6lz6
t6rgyaldsok alapj6n, az MFB Invest Zrt. javaslat6ra kedilt sor, azonban tekintettel azon kciriilm6n1,re,
hogy az enlitett kezdemenyezesben megjeldlt szem6lyek (igazgatdsdgi tag 6s feliigyeliibizottsdgi tag)
kapcsen ne1nteljesiilnek a Tiirsasegra irinyad6, a szabilyozott ingatlanbefektet6si tarsasdgokr.6l s2616
2011. 6vi CIL t6lveny (Szit. tv.) 6. l-6ban el6irt kiivetelmdnyeknek, a kezdemdnyezdst benyijt6
GOPD N)rt. r6szv6nyes, valamint a TArsas6g igazgat6sAga setn t6tnogatja a kezdem6nyez6s szerinti
kdzgyiildsi hatarozatok meghozatal6t.

Az el6terjeszt6s megtargyaldsft kijvet6en a kijzgyiil6s nyilt szavazdssal, ijsszesen 875.000 db
drvdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt'ke 13,22 %-6t megtestesit6 875.000 db
tdrzsreszvenyhez kapcsol6dnak) ebb6l 0 db igen szavazattai (aneiy a kdzgyiildsen kdpviselt, a
szavazesra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szav azatok 0 yo-a, a szavazdsra bocsAtott k6rdesben leadott
szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 7o-a) €s 875.000 db nem szavazattal (amely a kcizgytil6sen
k6pviselt, a szayazlsta bocs6tott k6rd6sbe[ ]eadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavaziisra bocsAtott
k6rdesben leadott szavazatok 100 yo-a es az dsszes szavazat 81,02 %-a) , 0 db tart6zkodes (amely a
kdzgyiildsen kdpviselt, a szavMdsm bocsatott k6rd6sben ieadhat6 szavazatok 0 0%-a 6s az rjsszes
szavazat 0 0%-a) neilett elvetette az alibbi hatiirozati javaslatot:

A kiizgyiil6s visszahivja a Tirsas{gnil betiiltiitt ignzgat6sigi tagi tiszts6g6b6l Kun Rdbertet
(sziilet6si id6: 1976. okt6ber 23.; anyja sziilet6si neve: V6gh Zsuzsanna; lakcim: 8900
Zalaegerszeg, Landorhegyi rit 26. 8. em. 52.),

A jelen kitzgyiil6si h^tiroz t 
^z 

1D022. (III. 21.) szirnf kiizgyiil6si hat{rozat szerinti alapt6ke-
emel6s kapcsin a r6szv6nyek itv6tel6re vonatkoz6 ktitelezetts6gvdllal6 nyilatkozatok
benyijtrisira nyitva illi hat,irid6 utols6 napjfn l6p hatilyba, kizir6lag abbrn az esetben, ha
legk6s6bb az emlitett hatirid6 utols6 napjiig iisszesen 237.000 db, 

^zazkett6sz{zharminchdtezer darab, az alapt6ke-emel6s keret6ben kibocsitani teryezett fij,
drlabonk6nt 100,- Ft, az z egy forint n6v6rt6kii ds 38,000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint
kibocsitisi 6rt6kii, n6vre sz6l6, dematerializilt titusr6szy6ny itv6tel6re von.tkoz6
kittelezetts6gvrllal6 nyilatkozat 6rkezik a Trirsasrighoz.

Az el6terjesztis megtdrgyaldsdt ktjvet6en a kijzgyiilds nyilt szavazessal, ijsszesen 875.000 db
drvdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptijke '73,22 %-rt megtestesit6 875.000 db
tcirzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 0 db igen szavazattal (amely a kiizgyiil6sen kdpviselt, a
szavaza$a bocsetott kerd6sben leadhat6 szav azalok 0 o/o-a, a szavazdsra bocsatott k6rd6sben leadott
szavazatok 0 o%-a 6s az 

'sszes 
szavazdt 0 yo-a) 6s 875.000 db nem szavazattal (amely a kdzgyirldsen

k6pviselt, a szayaz4sta bocsatott kerdesben leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavaz6sta bocsdtott
k6rd6sbenleadottszavazatokl00o%-a6sazdsszesszavazatSl,02o/o-a),0dbta1t6zkodis(amelya
kdzgytil6sen kdpviselt, a sza\aza$a bocsAtott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 %-a 6s az dsszes
szavazat 0 0%-a) mellett elvetette az alebbi hatfuozati javaslatot:
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A kiizgyiil6s hat{rozatlan iddtartamra a T{rsasig igazgatds{ginak egyiittes - kizdr6lag
Piukovics Andris igazgat6sdgi elniikkel egyiittesen gyakorolhatd, - al,iirisi joggal rendelkezd
tagiivri v{lasztja G{l P6ter Gyiirgyiit (sziilet6si id6: 1983. okt6ber 13.; anyj. sziilet6si neve:
Prusinszki Eva; lakcimi 2100 Gttdijll6, Szent cell6rt utca 3/A,), 6s k6ri a v{lasztott vezet6
tiszts6gviseldt, hogy kiiliin iven nyilatkozzon a tiszts6g elfogadisa, a szem6ly6vel kapcsolatos
kiz:irr6 okok, iisszefdrhetetlens6g 6s eltiltis tirgyiban. Az igazgatdsigi tag ezen megbizat{s{ra
tekintettel lrtvonta brutt6 100.000,- Ft, az^z egyszitzezer forixt dijazisra jogosult.

A jelen kiizgyiildsi h^t6roz t 
^z 

1D022, (III. 21.) szimri kiizgyiil6si hatirozat szerinti alapt6ke-
emel6s kapcs{l a r6szv6nyek ,tv6tel6re voratkoz6 kiitelezetts6gvillal6 nyilatkozatok
benyijt6sira nyitva {116 hattrid6 utols6 napjrn l6p hatilyba, kiz{r6lag abban az esetben, ha
legk6s6bb az emlitett hat{rid6 utols6 napjiig aisszesen 237.000 dh, azaz
kett6szrzharminch6tezer darab, az alapt6ke-emel6s koretdben kibocsdtani teryezett rij,
darabonk6nt 100,- Ft, az z eg forint n6v6rt6ldi 6s 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint
kibocsit{si 6rtekii, n6vre sz6l6, dematerializrilt tiirzsr6szv6ny ifv6tel€re vonatkoz6
kiitelezetts6gvillr16 nyilatkozat 6rkezik a Trrsasiighoz.

4. napirendi pont

Levezet6 Elnijk a GOPD Nyfl. rdszvdnyes kezdemdnyez6sdre a ktizgyiilds eld tedeszti a Tdrsasdg
feliigyel6bizotts6gi (egyben auditbizottsigi) tagj6nak visszahivdsara, valamint lij feliigyel6bizoltsdgi
tag megvilasztisala 6s dijazesa negAilapitisfua, valamint uj auditbizottsagi tag megvilasztasara 6s
dijazrisa rnegrillapitdsdra vonatkoz6 javaslatokat. A GOPD Nyt1. rdszvdnyes a kdzgyiildsi meghiv6
kdzzdtdteldt kiivet6en a rendelkezdsre 6116 hatirid6n beliiljavasolta, hogy a kdzgyr:rlds az 1. napirendi
pont szerinti alapt6ke-emelds megval6sul6srnak felt6teldvel hivja vissza feliigyel6bizottsdgi (egyben
auditbizotts6gi) tagi tisztsdgdb6l Angel G6bofi (anyja sziiletdsi neve: Kiriindi Margit; lakcim:2080
Pilisj6szlalu, Cs6vi Lit 36.), majd az l. napirendi pont szerinti alapt6ke-emel€s rnegval6sul6srinak
feltdteldvel vdlassza hat{rozatlan iddtafiama a Tdrsasdg liiggetlen feltigyel6bizottsdgi tagjava dr.
How6th Tarnrist (anyja sziiletesi neve: Mavropulu Vangelia; Iakcin: 1107 Budapest, GAn utca 4. A.
lh6z. 1 em. 5.), havi brutt6 100.000,- Ft-os dlaz6s mellett, majd az 1. napirendi pont szerinti alapt6ke-
emelis lnegval6sul6sinak felt6teldvel viilassza hatiirozatlan id6tartamra a TarsasAg auditbizotts6gi
tagj6vd dr. Horv6th Tamest (anyja sziiletdsi neve: Mavropulu Vangelia; lakcim: 1107 Budapest, G6m
utca 4. A. lh6z. 1. em. 5.), azzal, hogy az auditbizottsigi rij tagja ezen tiszts6g€re tekintettel kiildn
javadalmazisban nem r€szesiil. A GOPD Nyrt. r6szv6nyes a hat|tozati javaslatokhoz fiiziitt
kiegeszitdskent t6jdkoztatja a kdzgyrildst, hogy az azokkal kapcsolatos kezdem6nyezes benyujt6san
a Tfrsas6g tervezett alapt6ke-emeles kapcsiin a Hiventures Zrt. 6s az MFB Invest Z . altal tett, a
T6rsas6g 6ltal elfogadott indikativ befektetesi ajenlat szerinti befektet6s r6szletes felt6teleinek
kidolgozdsdt c6126 tirgyal6sok alapj6n, az MFB Invest Zrt. javaslatiira keriilt sor, azonban tekintettel
azon kdriilm6nyre, hogy az emlitett kezdemenyez6sben megjelcilt szern6lyek (igazgat6s6gi tag 6s
feliigyel6bizottsagi tag) kapcsin nem teljesiiln€k a Tirsasigra irinyad6 Szit. tv. 6. g-6bar1 el6ift
k6vetelm6nyeknek, a kezdem6nyez6st ben)ujt6 GOPD N1'rt. r6szvdnyes, valamint a Tiirsasdg
igazgat6s6ga sem tAmogatja a kezdendnyezds szerinti kdzgyiildsi hatirozatok meghozatal6t.

Az el6te{esztds megtdrgyalAsit kdvet6en a kijzgyrilds nyilt szavazilssal, 6sszesen 875.000 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptlke 73,22 %-61 megtestesit6 875.000 db
tijzsreszvenyhez kapcsol6dnak) ebb61 0 db igen szavazattal (amely a kiizgyiil6sen kdpviselt, a
szavaz.i$a bocsatott k6r'd6sben leadhat6 szayazatok 0 yo-a, a sza'razAsra bocsatott kdrddsben leadott
szavazatok 0 o/o-a 4s az osszes szayazat 0 o6-a) €s 875.000 db nem szavazattal (amely a kdzgyfildsen
k6pviselt, a szavaziLsta bocsdtott k6d6sben leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavaziisra bocsatott
k6rd6sben leadott szavazatok 100 o%-a 6s az dsszes szavazat 81,02 %-a) -, 0 db taft6zkod6s (amely a
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kdzgyiildsen kipviselt. a szavazasra bocs6tott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 o%-a 6s az tjsszes
szavMat 0 o/o-a) mellett elvetette az alAbbi hatiozati javaslatot:

A kiizgyiil6s visszahivja a Tirsasign{l betitltiilt feliigyel6bizotts{gi (egyben auditbizotts{gi) tagi
tiszts6g6b6l Angel Gibort (anyja sziilet6si neve: K{rdndi Mrrgitj lakcim: 2080 pilisjdszfatu,
Cs6vi tt 36.).

A jelen kitzgyiif6si h^tiroz t 
^z 

112022. (III. 21.) szimri kiizgriil6si hat{rozaf szorinti alapt6ke-
emelds kapcsin a r6szv6nyek itv6tel6re yonatkozd kiitelezetts6gvillal6 nyilatkozatok
benytjtisira nyitva ill6 hatririd6 utols6 napj{n l6p hntilyba, kizir6lag abban az esetben, hlr
legk6s6bb az emlitett hatirid6 utols6 napjdig iisszesen 237.000 db, 

^zazkett6szizharminchdtezer darab, az alapt6ke-emel6s keret6ben kibocsttani tervezett tj,
darabonk6nt 100,- Ft, azaz egy lbrint n6v6rt6kii 6s 38,000,- Ft, azaz harmincnvolcezer forirt
kibocs{tisi 6rt6kii, n6vre sz6l6, dematerializilt tiirzsr6szv6nv 6tv6tel6re vonatkoz6
kiitelezettseg\illald nyilatkozat drke/ik a Tdrsasighoz.

Az el6tedesztds megtdrgyalasdt kiivet6en a kdzgyiilis nyilt szavazassal,dsszesen 875.000 db
drv€nyesen leadott szavazattal (amelyek az alap|iSke '13,22 %-6t megtestesit6 875.000 db
t6rzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l 0 db igen szavazattal (amely a kdzgyril6sen kdpviselt, a
szavazisra bocsitott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 Vo-a, a szavazisra bocsiitott k6td6sben leadott
szavazatok 0 7o-a 6s az osszes szalazat 0 o/o-a) 6s 875.000 db nem szavMattal (amely a kcizgyrildsen
k6pviselt, a szayaz1sra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavaz6sra bocsatott
k6rddsben leadott szavazatok 100 %-a 6s rz dsszes szavazat 81,02 9o-a) -, 0 db tafi6zkodas (amely a
kdzgyrildsen kdpviselt, a szav^ziisra bocsdtott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 o%-a 6s az ijsszes
szavazat 0 o%-a) mellett elvetette az al6bbi hatdrozati javaslatot:

A kiizgyiiles hatfrozatlan id6tartamra a Tirsasig feliigyel6bizottsig{nak fiiggetten tagjrivri
vdlasztja dr'. Horvdth Tam{st (anyja sziilet6si neve: Mavropulu Vangelia; lakcim: 1107
Budapest, Gdm utca 4. A.llriz. 1. em. 5.), 6s k6ri a vdlasztott feliigreldbizotts{gi tagot, hogy
kiiliin iven nyilatkozzon a tiszts6g elfogadisa, a szem6ly6vel kapcsolatos kizir6 okok,
iisszef6rhetetlens6g 6s eltiltis, valamint a Polgiri Tairv6nykiinyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tiirv6ny
3:287, S szerinti fiiggetlens6ge trrgydban. A felii$/el6bizottsigi tag ezen megbizat{sdra
tekintettel havonta brutt6 100.000,- Ft, az^z egysz'zezer forint dijazisra jogosnlt.

A jelen kiizgyiil6si hatirozlt az l/2022. (lll.2l.) szirnri ktjzgyiildsi hatirozat szerinti alapt6ke-
emel6s kapcsin a r6szv6nyek 6tv6tel6re yonatkoz6 ktitelezetts6gvillal6 nyilatkozntok
benyijt{sira nyitva ill6 hatiridd utols6 napj{n l6p hatrlyba, kiz{r6lag abban az esetben, ha
legk6s6bb az emlitett hatiridd utols6 napjriig iisszesen 237.000 db, 

^ztzkett6sz{zharminchdtezer dar^b, az alapt6ke-emel6s kerot6ben kibocs{tani tervezett iri,
darabonk6nt 100,- Ft, azaz egy forint n6v6rtdkii 6s 38,000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint
kibocsit:isi 6rt6kii, n6vre sz6l6, dematerializilt tiirzsrdszv6nv {tv6tel6re vonatkoz6
kittelezetts6grdlla16 nyilalkozat drkczik a Tdrsasighoz,

Az el6terjesztds megttugyalasat kdvet6en a kdzgyrilds nyilt szavazassal: dsszesen 875.000 db
dNdnyesen leadott szavMattal (amelyek az alaptlke '13,22 o%-dt megtestesit6 875.000 db
tdrzsreszv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 0 db igen szavazattal (arnely a kdzgyrildsen kdpviselt, a
szavazdsn bocs6tott k6rd6sben leadhaf6 szavazatok 0 oz-a, a szavazdsra bocsitott k6rddsben leadott
szavazatok 0 yo-a 6s az dsszes szavazat 0 o%-a) 6s 875.000 db nem szavazattal (anely a kdzgyirldsen
k6pviself, a szavaz6sn bocsiitott k6rd6sben leadhat6 szavMatok 100 %-a, a szavazisra bocsatott
kerdesbell leadott szavazatok 100 o/o-a 6s az dsszes szavazat 81.02 yo-a\ -.0 db tafi6zkodiis (amelv a
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k6zgyfil€sen kdpviselt, a szavazdsra bocsatott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o%-a 6s az iisszes
szdlazat 0 yo-a) lnellett elvetette az alabbi hat.irczati javaslatot:

A kiizgyiil6s hatirozatlan id6tartamra a T{rsasig auditbizottsdgi tagi6vd y{lasztja dr. Ilorvdth
Tamrst (anyj:r sziilet6si neye: Mavropulu Vangelia; lakcim: 1107 Budapest, c6m utca 4. A.
lhiz. 1. em. 5,), 6s k6ri a yilasztott auditbizotts{gi tagot, hogy kiiliin iven nyilatkozzon a tisztsdg
elfogad6sa tdrgyiban. Az auditbizotts{gi tag ezer megbizatdsira tekintettel kiitiin diiazisra
nem jogosult.

A jelen kiizgyiil6si h^tiroz^t 
^z 

1/2022. (III. 21,) sz{mri ktizgyiil6si hatirozat szerinti alapt6ke-
emel6s kapcsin a r6szv6nyek ,tv6tol6re yonatkoz6 kiitelezettsdgyillal6 nyilatkozatok
benyfjt{sira nyitva i116 hatirid6 utols6 napj{n l6p hatilyba, kizir6lag abban az esetben, ha
legk6s6bb az emlitett hatiridd utols6 napjiig iisszesen 237.000 db, az^z
kettdszizharminch6tezer darab, az alaptdke-emel6s keret6ben kibocsitani tervezett ij,
darabonk6nt 100,- Ft, azaz egy forint 6v6rt6kii 6s 38.000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint
kibocsitrisi 6rt6kii, r6vre sz6l6, dematerializlilt tiirzsr6szv6ly ,tv6tel6re voflatkoz6
kiitelezettsdgvillal6 nyilatkozat 6rkezik a Tirsas{ghoz.

5. naDirendi pont

Levezet6 Elndk a GOPD Nyrt. rdszvdnyes kezdem6nyezdsdre a kiizgyrhlds e16 terjeszti a TArsas6g
alapszab6ly6Dak a 3-4. napirendi polltok keret6ben hozott diintesekre tekintettel sziiks6ges
m6dositiisiia vonatkoz6 javaslatot. Tekintettel azon kddilmdnyre, hogy a ktjzgyiilds elvetette a 3-4.
napi.endi pontok keret6ben kezdem6nyezett hatArczati javaslatokat, a kezden,dnyez6st benyujt6
GOPD N),fi. dszv6nyes, valamint a Ta6as6g igazgat6sAga sem timogatja a kezdemenyezes szerinti
k6zgyril6si hatdrozat meghozatalAt.

Az el6te{esztds negttugyalds6t kdvet6en a kdzgyiilds nyilt szavazassal, dsszesen 875.000 db
drudnyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptdke 73,22 %-at negtestesit6 875.000 db
t5rzsreszve\yhez kapcsol6dnak) - ebb6l 0 db igen szavazattal (amely a kdzgyiridsen kdpviselt, a
szavazisra bocs6tott kerd6sben leadhat6 szayazatok 0 yo-a, a sza.raz6$a bocsAtott k6rd6sben leadott
szavazalok 0 yo-a 6s az ijsszes szavazat 0 o%-a) 6s 875.000 db nem szavazattal (amely a kdzgyiildsen
k6pviselt, a szayazA*a bocsAtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavazii$a bocsiitott
k6rd6sben leadott szavazatok 100 o%-a es az 6sszes szavazat 81,02 %-a) , 0 db taft6zkodes (amely a
kijzgyiildsen kdpviselt, a szavazAsra bocslitott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 %-a 6s az dsszes
sza','azat 0 yo-a) mellett elvetette az alebbi hat6rozati javaslatotl

A ktjzgyiil6s - a 312022. (III. 21.) 6s 4/2022, (lll.2l.) sz,m]i kiizgyiil6si hat{rozatokban
foglaltlrkra tekintettel - a Tirsas{g l6tesit6 okiratrinak IX.11, pontja 

^l^tti 
t6bl z^tot 

^zalibbiak szerint m6dositir:

Piukovics Att/Irds
Lqkdhelv 1142 Budapest, Dorozsnai utca 203-209, A. ip. 2 lhriz" 5, en. 2.
Sziiletisi itl6 1989.08,22.
Ahvia ere Bobok Beatrix
Jogviszony kezdete 2020.06.22.
Ni, Michalet1kv Mtirtotl
Lakdhelv 1096 Budaoest, Sobieski Jdnos atca 36. 2. ent. 16.
Sziiletlsi idt 1976.06.13.

Zibolen Mdrta Gvijnsvi
Jogtiiszonv kezdete 2020.08.14,

l(f
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SUNDELT

Piukovics Gibor
Lakdhelv 2065 Minv, Rrikiczi Fercnc utco 79.

Sziiletdsi itl6 1987,03.23.
Bobok Beat x

Jogriszont kezdete 2020.11.30,
Ndv Nasv Aftiht
Lahihelv 1112 Budwest, Rdzstttf utca 9. 1. em. 4.

Sziilerdsi itld 1983.03,28.
Gerselv Katalin

Jogviszony kezdete 2021.03.30.
Niv Gtil Piter Gviit'pv
Lakdhely 2100 GbdiJlla. Sze t Gellitt utca 3/A.
Sziiletisi itlii 1983.10.13.
Anvia heve Prusinszki Era
Jogriszotrv kezdete 2022.04.05."

A kiizgyiif6s - ^ 
3/2022. (lll. 21.) 6s 4/2022.

foglattakrfl tekintettel - a Tirsasig l6tesit6
m6dositia:

"1. A Tircasig kipviseletire is cigjegyzisire jogosultak:
a) kit igazgatistigi tag eg)tiittesen, a X.2. po t szeinti kivAe el, rrsg)l
b) egy igazgattjstigi tag is a vezirigazgatd eg/iittesen, a X.2, porlt s-],einti kivitellel.

2. Gil Piter Gydrgy igazgatistigi tag kiTirdlag Piakovics Andnis igazgatdsdgi elndkkel
eg)t tlesen jogosalt a Ttusasdg kipvkelet4rc As cigiegyzisirc.

3. A Tdrsasig c4gjegzise okkint tiirtinik, hogy a gdppel vagy kizzel irt, eldnyomott rog!
hyo iatott cigneve ald vagy .ftli az igaagatdst g tagia, illetve a veziigqzgati ,revA o
cigaIiirisi nyilotkozatnak meglfeIel6e tuja.||

A kiizryiilds - ^z 
5/2022. GII. 2f.) 6s 6/2022. ([IJ.21.) szimi kitzgyiil6si hatirozatokban

foglaltakra tekintottel- a T{rsasig l6tesitd okiratinakXI.5, pontja alatti tdbtizatot az al6bbiak
szerint m6dositia:

UaokiAndrds
Lakdlrclv 2081 Piliscsaba, Hecvalia utca 11-13.
Anvia ew: Szdnyi Zsuzsanna
Jogviszont, kezdete 2020.06.22.
Niv Bila Gvtia
Lakdhelv 1146 Budapest, Thiikdly tu 167. 1. lhliL 2. e t. 10.
Atrvia nere: Hortith Julianna
JoRviszony kezdete 2020.11.30.
Ni, Dr, Horvdth Iands
Lukdltelv I 107 Barlqpest, Gin utca 1. A. lhriz. I. ent. 5.

Attviq nere: Mavrooulu Vqnselia
Jogviszonv kezdete 2022.04.05."

(III. 21.) szimf kitzgyiil6si hatrrozatokban
okiratinak X. feiezet6t az alibbiak szerint

,l

A kiizgyiil6s - ^z 
5D022.

foglaltakra tekintettel - a
al{bbiak szerirt m6dositja:

(IIL 21.) 6s 7/2022. (rrr.2l.)
Tirsasds l6tesit6 okiratdnak

szdmf kiizgyiil6si hatirozatokban
XII.g, pontja alatti tdbldzatot az

Di Du.!r Tarr!5
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Utsoki Andnis
Lakihelv 2081 Piliscsaba, He$,alio utca 11-13,

SzdnyiZsuTs.rnnfl
Jogviszo y kezdete 2020.06.22.

Bdla Gvula
Laktiltelv l146 Budapest, Thiikiilv it l6'. l. lhtiz" 2. em. 10.

Horvtith Juliauna
Joggiszotw kezdete 2020.11.30.

Dr, Horvdth Ta fis
Lakdhelt 1107 Budapest, Gdn utca 4. A. Ihi?; 1. en. 5.

Anvia neve Mawopuht Vangelia
Jogriszotly kezdete 2022.04.05."

SUNDEI. I

A Trrsas{g l6tesit6 okirat{nak ferti m6dositiisokkal nem 6rintett rendelkez6sei viltozatlan
tartalommal maradnak hat{lyban.

A jelen kiizgyiildsi hattuozat az l/2022. (III. 21.) szimri kiizgyiil6si hat{rozat szerinti alapt6ke-
emel6s kapcsin a r6szv6nyek 6tv6tel6re vonatkoz6 kiitelezetts6gvillat6 nyilatkozatok
benyriitisira nyitva dll6 hatrrid6 utolsd napjin l6p hatilyba, kiz6r6lag abban az esetben, ha
legk6s6bb uz emlitett hat{rid6 utols6 napjdig iisszesen 237.000 db, 

^z 
z

kett6szizharminch6tezer darab, az alaptdke-emel6s keret6ben kibocsitani tervezett rij,
darabonkdnt 100,- Ft, azaz egy forint n6y6rt6kii 6s 38,000,- Ft, azaz harmincnyolcezer forint
kibocsitisi 6rtdkii, n6vre sz6l6, denateriatizdlt tiirzsr6szv6ny 6tv6tel6re vonatkoz6
kittelezetts6gvillal6 nyilatkozat 6rkezik a Tirsasrghoz.

Levezet6 Ehiik a kiizgyiildst berekeszti.

A kdzgyiil6sel1 hozott hatarozatok v6grehajtasiila az igazgat6sdg kijteles.

Budapest, 2022. rn6rcius 21.

lz.,'
Piukovics Andris

levezet6 elndk

/? ,t'4
la//9 t

\r t"A- 1rr''
Nagy Attila

jegyz6kijnywezetd

Elleliegtze :

Dr. Dunai Tamds iigtvid (lramarui azonositb szlun: 36059139)

Kelemen, Misziros, Sandor is Tdrsai Ugytddi h'oda
HU-[052 BudapesL Vici Lttca 24. I. emelet

GOPD Nyrt.
kepv.

Piukovics Gibor
igazgat6s6gi elnrik

jegyz6kdnyv-hitelesit6 16szv6nyes

Hu-105?!dapesi. Vici u. 24. r. em


