
SUNDELT

KOZGYULESI JEGYZoKONYV

amely 1-elvetelre keriilt a SunDell Estate Nyilv6nosan Miikiid6 R6szv6nytdrsasig (szekhely: 1066
Budapest, Dessewffy utca 18-20. fszt.; nyilv.intalt6 hat6s6g: F6vdrosi Tijrvdnyszdk Cdgbir6sAga:
c6gjegyz6ksz6m: 01-i0-140036; a tovabbiakban: T|rsasi$) 2022. jilius 19. napj6n, a Tdrsasdg
szdkhely6n a reszvenyesek szemdlyes jelenl6t6vel megtatott rcndkiviili kijzgyiildsdu.

Piukovics Andras igazgat6segi elniik, rnint a Tdrsasag alapszabrilya VIII.s. pontjanak c) alpontja
d(elmdben a kitzgyiilds elncike (a tov6bbiakbant Levezet6 Elndk) ndviizli a megjelenteket 6s
megnyitja a kijzgyril6st. Levezet6 Elndk megalapitja, hogy a kdzgyijldsen a Tarsasrg
reszv6nykdn'.v€be 2022. julius 15. napjrin 16:00 6rakor bejegyzett r6szv6nyesek kdziil iisszesen
915.900 szavazat (anely a Tdrsasrg eltal kibocsAtott r6szv€nyek eltal megtestesitett dsszes szayazat
63,96 %-a) lead6s6rajogosult rdszvdnyes megjelent, igy a kdzgyiilds hat6rozatkdpes. Levezet6 Elndk
tajdkoztatja a megjelent rdszv€nyeseket, hogy a kiizgyiii6si el6tedesztdsekkel kapcsolatos
szayazSsokta a r5szv6nyeseknek a regisztrdci6 soren etadott, az 61ta1uk leadhat6 szavazatok szi.ilrlt
r6gzit6 szavaz6lapok felmutatasAval fog sor kertilni.

Levezet6 Elndk ezt kdvet6en javasolja Nagy Attila igazgat6sagi tag jegyz6ktinywezet6vd
valasz16s6| A kdzgyiilds nyilt szavazdssal, iisszesen 915.900 db etvdnyesen leadott szavazattal
(amelyek az alapt6ke 63,96 %-{t megtestesit6 915.900 db tdzsrdszv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l
915.900 db igen szavazattal (amely a kiizgyrildsen kdpviselt, a szavazdsra bocs.itott kdrddsben
leadlrat6 szavazatok 100 o/o-a, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sben leadott szdvazatok 100 o/o-a Es az
dsszes szavazat 63,96 %-a) 6s 0 db Dem szavazattal (amely a kiizgyiildsen k6pviselt, a szavaz6sra
bocsatott k6rd6sben leadhat6 szavaz atok 0 yo-a, a szavazasra bocsAtott k&d6sben leadott szavazatok
0 oZ-a 6s az ijsszes szavazat 0 Vo-a) , 0 db tart6zkodas (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazasra
bocsatott kerdisben leadhat6 szavazatok 0 %-a 6s az dsszes szavazat 0 %o-a) mellett
jegyz6kijnywezet6vd Nagy Attila igazgat6sAgi tagot velasztja.

Levezet6 Elniik ezt kijvet6en javasolja a GOPD Nyft. r6szv€nyes jegyz6kdnyv-hitelesit6vd
valasztasat. A kdzgyiil6s annak rogzitdsdt kdvet6en, hogy a szavazasra bocsitott k6rd6sben a cOpD
N),rt. rdszvenyes a Polgtui Tdrv6nyk6ryvr6l s2616 2013. 6vi V. titNdny (prk.) 3:19. g (2)
bekezdes6ben foglaltak atelmeben nem szavazhat - nyilt szavazassal, iisszesen 289.390 db
drvdnyesen leadott szavazattal (arnelyek az alapt6ke 20,21 0Z-6t megtestesit6 289.390 db
tdzsr6szvenyhez kapcsol6dnak) -ebb61289.390 db igen szavazattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt,
a szavaz6sm bocsatott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 yo-a, a, szavazasra bocs6tott kerd€sben
leadott szavazatok 100 %-a €s az dsszes szavazat 20,21 %-a) €s 0 db nern szavazattal (amely a
k6zgyiildsen kdpviselt, a szavazAsra bocsatott k6rd6sben leadhat6 szavazatok O yo-a, d szdv.zlsra
bocs6tott kfud6sben leadott szavazatok 0 o/o-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) -, 0 db ta 6zkodAs (amely
a kdzgyiil6sen kdpviselt, a szavaziisra bocslitott kdrddsben leadha16 szavazatok 0 o%-a 6s az 6sszes
szavazat 0 yo-a) mellelljegyz6kdnyv-hitelesit6vd a GOPD Ny1. dszv6nyest v6lasztja.

Levezet6 Elndk ezt kdvet6en javasolja Lak Ferenc P61 szavazatszrlml6l6v6 vrilasztdsdt. A kdzgyiilds
nyilt szavazessal, ijsszesen 915.900 db dw€nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 63,96 o/o-

iit megtestesit6 915.900 db t6rzsrdszvdnyhez kapcsol6dnak) ebbitl 915.900 db igen szavazanal
(amely a kcizgyiildsen kdpviselt, a szavaziisra bocsdtott k6rdesben leadhat6 szavazatok 100 yo-a, a
szavaziisr.a bocsatott k6rd€sben leadott szav azatok 700 Yo-a 6s az 

'sszes 
szavazat 63.96 o%-a) 6s 0 db

nem szavazattal (amely a kdzgyiildsen k6pviselt, a szayazAsra bocsatott k6rdesben leadhat6
szavazatok 0 %o-a, a szavaz6sra bocsdtott k6rd6sben leadott szavazatok 0 o%-a 6s az iisszes szavazat 0
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SUNDETL
%-a) , 0 db tad6zkod6s (amely a kijzgytildsen kdpviselt, a szavaziisra bocs6tott kdrddsben leadhat6
szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) mellett a szavazatsz6mlal6 bizottsAg egyik tagjav6 Lak
Ferenc P61t vdlasztja.

Levezet6 Elniik ezt kdvet6en javasolja Olasz Viktor Krist6f szayazatsz^n1616\/6 velasztiset. A
kdzgyiilds nyilt szavaz:issal, dsszesen 915.900 db drvdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke
63,96 %-at megtestesit6 915.900 db tdrzsr6szvdnyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 915.900 db igen
szavMaltal (amely a kdzgyrildsen kdpviselt, a szavazii$a bocsiitott k6rddsben leadhat6 szavdzatok
700 yo-a, a szavaz,sra bocsitott k6d6sben leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavMat 63,96
%-a) ds 0 db nem szav.vattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaziisra bocsatott kdrddsben
leadhat6 szavazatok 0 Vo-a, a szavazAsrabocs6tott kerd6sben leadott szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes
sza\azat O yo-a) -,0 db tartdzkodds (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaziisra bocsAtott kdrddsben
leadhat6 szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 o/o-a) nellett a szayazatszAnlal6 blzottsag mAsik
tagj6v6 Olasz Viktor Krist6fot vdlasztja.

Levezet6 Elnijk a kdzgyrilds el6 terjeszti a k6zgytrl6s 2022. jinius 17. napjrin kelt meghiv6ban is
Jelzett - teNezett napirendjet €s keri annak elfogadas6tl

1. Diint6s a Tirsasrg alapszab{lya igazgat6sig16l sz6l6 fejezet6nek m6dosit6si16l

2. V6lemdnynyilvrnit6 szavaz{s a Tirsasig m6dositott javadalmazisi politikdjdr6l

3. ilj igazgat6s:igi tag megv{lasztisa, diint6s a dijazisa megdllapit{sdr6l

4. Uj feliig/el6bizottsigi tag megvrilaszt{sa, diint6s a dijazisa megdllapitasir6l

5. tlj auditbizottsigi tag megvilaszt{sa, diint6s a dijazdsa megillapitisir6t
6. Diint6s a T{rsasig alapszabdlydnak a 3-5. napirendi pontok keret6ben hozott diint6sekre

tekintettel sziiks6ges m6dositrs6r6l

A kdzgyiilds nyilt szavaz6ssal, ijsszesen 915.900 db 6n dnyesen leadott szavazattal (anrelyek az
alapt6ke 63,96 %-At megtestesit6 915.900 db tdzsrdszv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 915.900 db
igen szavazattal (amely a kiizgyiildsen kdpviselt, a szavaz6$a bocs6tott kdrddsben leadhat6
szavazatok 100 o/o-a, a szavazasra bocs6tott k6rdesben leadott szavazatok 100 o%-a 6s az cjsszes
szavazat 63,96 Vo-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kiizgyiildsen k6pviselt, a szavazdsra bocsiltott
k6rdesben leadhat6 szavazatok 0 yo-a, a szavazasm bocsetott kdrdesben leadott szavMatok 0 %-a 6s
az 

'sszes 
szayazat 0 yo-a) , 0 db taft6zkod6s (amely a kdzgyiildseu kipviselt, a szavazdsra bocsiitott

k6rd€sben leadhat6 szavazatok 0 Vo-a 6s az iisszes szavazat 0 o/o-a) mellett elfogadja a fentiek szednti
naplrenoet.

1. napirendi Dont

Levezet6 Elndk a kdzgyiilds el6 terjeszti a T6rsas6g alapszabdlya igMgat6s6gr.6l sz6l6IX. fejezetdnek
m6dosit6s6ra iranlul6 igazgat6s6gi javaslatot. A javaslat celja, hogy az alapszabaly - a Ptk. 3:282. g

(1) bekezdds6nek mdsodik mondata szerinti f6szab6l]t6l elt6rve tegye lehet6vd azt, hogy jogi
szemely is az igMgat6s6g tagjAv6 v61jon, valamint - a Ptk. 3:26. g (2) bekezdds6nek utols6 mondata
szerinti f6szab61yt61 elt6rve - tegye lehet6vd azt, hogy ugyanazonjogi szem6ly az igazgat6s6g ds a
f'eliigyel6bizottsdg tagiiv6 v6ljon, azzal a f€ltdtellel, hogy ilyer esetben az igazgat6s6gi, valanint a
1'eliigyel6bizottsdgi tagi feladatok ellat.is.ira nemjel6lhet6 ki ugyanaz a tenndszetes szemely.

Az el6tedesztds megtdrgyaldsAt kcjvet6en a kiizgyiilds nyilt szavazessalj 6sszesen 915.900 db
dwdliyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 63,96 0/o-6t negtestesit6 915.900 db
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SUNDELI
tiizsrdszv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 915 900 db igen szavazattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt,

a szavazesLa bocs6tott kdrdesben leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavaz6sra bocsiitott kdr'ddsben

leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 63,96 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a

k<izgyrildsen kdpviselt, a szavazdsra bocsatott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a' a szaraz{sra

boc;dtott k€rdesben leadott szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db tafi6zkodls (amely

a kdzgyiil6sen kdpviselt, a szavazisra bocs6tott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 yo-a 6s az dsszes

szavazat 0 %o-a) mellettfi\eghozza az al|bbi haterozatot:

l/2022. (Yll. 19.) sznmri kiizgyiil6si hatirozat

A ktizgyiil6s a Trirsasdg l6tesit6 okirat:inak IX.6. pontj{t az al6bbiak szerint m6dositja:

't6. Az lgdzgtt(isdg tigiait 4 Kijzgtlilis dl|sztia meg hat(itozott vagy hatdrozatlan i.l6tortamra'
Az Igazgatisrig tagjdrd jogi szemily is vilasztha i. Ha 4z lg.tzg.ltdstig tagil jogi szendly' a

jogi somdly kiiteles kiielijhti azt a terrniszetes sze,nhbL aki ax igazgatdsligi tagi fela.latokat
hev'ben elldti.t. Llg)anaz 4 jogi szenily a Tisasrig lgazgatdsdgdban is
Feliigyelabizottsdgtibnn is taggd vilaszthat', de ilyetu esetben 4iogi szemily dz igazgatdsdgi'

valanint a fetiigyeldbizottstigi tqi feladdtok elldttisdru nem jelblheti ki ugyonozt a

tumAszetes szemAbt Ai Igdzgatistig tagjoi felfudatukat megbizrisi vagt munkdiogviszotty

kercti ben is el ldth atidk' "
A T{rsasig l6tesit6 okirat{nak fenti m6dositisokkal nem 6rintett rendelkezdsei viltozatlan
tartalommal maradnak hatilyban.

2. napirendi pont

Levezet6 Elndk v€lemdnynyilv6nit6 szavaz6s c61jAb6l a k6zgytil6s el6 terjeszti a TArsasag

rgazgat6s6ga Altal elfogadott m6dositott javadalmaz6si politik6t, amely a jelenleg hatalyos, 2020

november'30. napjiin elfogadottjavadalmazdsi politik6t6l ajavadalnaziis dsszetev6it rdgzit6 3. po11t

vonatkoziis6ban ter el.

Az el6te{esztes megtargyal.isft kijvetden a kdzgyiiles nyilt szavaz6ssal, tjsszesen 915.900 db

drvenyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 63,96 %-At megtestesit6 915900 db

tiirzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) ebb61 915 900 db igen szavaz attal (amely a kdzgyiil6sen kdpviselt'

a szavazlsta bocs6tott kerd6sben leadhat6 szavazatok 100 yo-a, a szavazesm bocsetott kerdesben

leadott szavazatok 100 %-a es az dsszes szavazat 63,96 %-a) 6s 0 db nerr szavazattal (amely a

kdzgyiildsen k6pviselt, a szavazasra bocsiitott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 %o-a, a szavazdsta

bocs6tott k€rdesben leadott szavazatok 0 oz-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db tart6zkod6s (amely

a kijzgyiildsen kdpviselt, a szavazAsra bocs6tott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 0 %o-a es az dsszes

szavazat 0 yo-a) mellett meghozza az alabbi haterozatotl

212022. (Vll. 19.) sz6mi kiizgyiil6si hatirozat

A kiizgyiil6s j6vfhagyja a Tirsasig m6dositott javadalmazisi politik{jit.

3. napirendi pont

Levezet6 Elndk a kdzgyiil6s el6 teljeszti a TArsasAg rij igazgat6sdgi tagj6nak megv6lasztAs6ra 6s

dijaz6s6nak negallapit6sara vonatkoz6 igazgat6srigi javaslatot. Az igazgat6sdg javasolja, hogy a

kijzgyrilds valassza hatfuozatlan id6tartamra a TiirsasAg egyiittes - kiz6r6lag Piukovics Andr6s

igazgat6sdgi eln6kkel egyiittesen gyakorolhat6 al6ir6si joggal rendelkezl lgazgat6s6g taglav' az

MFB Irvest Befektetdsi ds Vagyonkezel6 Zfilkddien Miikdd6 Reszvdnyttusasdgot (sz6khely: 1027

Budapest, Kapes :u/|aa 6-12.; nyilvantarl6 hat6srig: F6v6rosi TdN6nyszdk Cdgbir6s6ga;

c6gjegyz6ksz6rn: 01-10-045174), havi bmtt6 100.000,- Ft-os dijaz6s rnellett.
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SUNDETI
Az el6terjesztds oregtArgyalAsdt, valamint annak rdgzitdsdt kdvet6en, hogy a szavazfsra bocs6tott
k6rd6sben az MFB Invest Zft. reszv6nyes a Ptk. 3119. g (2) bekezd€seben foglaltak atelm6ben nen
szavazhat, a kdzgyirlds ryilt szavaz6ssal, dsszesen 751.510 db 6rv6r.ryesen leadott szavazattal
(amelyek az alapt6ke 52,48 %-At megtestesit6 751.510 db tiirzsrdszv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l
751.510 db igen szav^zattal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szayaz|sta bocsftott kdlddsben
leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavazasra bocsetott k6rd6sben leadott szavazatok lO0 yo-a Es az
dsszes szavazat 52,48 %-a) ds 0 db nem szayazaftal (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazisra
bocs6tott k€rd6sben leadhatd szavazatok 0 To-a, a szavazisrabocs6tott kerd€sben leadott szavazatok
0 o/o-a 6s az dsszes szav azat 0 yo-a) , 0 db tart6zkodds (amely a kijzgyrildsen k6pviselt, a szavazasra
bocsatott kerdesben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a Es az dsszes szavazat 0 0%-a) mellett meghozza az
alibbi hatdrozatot:

312022. (Vll, 19,) sz6mi kiizgyiil6si hatirozat

A kitzgyiil6s hatirozatlan id6ta{amra a Tdrsas{g igazgat6s{ginak egyiittes - kizir6lag
Piukovics Andris igazgat6sdgi elniikkel egyiittesen gyakorolhat6 - aliirdsi joggal rendelkez6
tagi{v{ y{lasztja az MFB Invest Befektet6si 6s Vagyonkezel6 Zirtkiiriien Miikiid6
R6szv6nytrrsas{got (sz6khely: 1027 Budapest, Kap6s utca 6-12,; nyilv{ntrrt6 hat6sig:
F6vrirosi Tiirv6nysz6k C6gbir6siga; cdgjegyz6kszrim: 01-10-045174), 6s k6ri a vilasztott yezet|
tiszts6gvisel6t, hogy kiiliin iven nyilatkozzon a tiszts6g elfogad6sa 6s az igazgat6sagi tagi
Ieladatok ellrtisa sordn nev6ben eljdr6 termdszetes szemdly kijeldl6se, vdamint a szem6ly6vel
kapcsolatos kizir6 okok, itsszef6rhetetlens6g 6s eltilt{s tirgyiban, toyibbi k6ri a kiieliilt
term6szetes szem6lyt, hogy kiiliin iven nyilatkozzon a kijeliil6s elfogad6sa, valamint a
szem6ly6vel kapcsol:rtos kiz{r6 okok, iisszefdrhetetlens69 6s eltilt{s tirgyiban. Az igazgat6s{gi
tag ezen megbizatds6ra tekintettel havonta brutt6 100.000,- Ft, az^z egysz'zezer forint
dijazfsra jogosult.

4. naDirendi pont

Levezet6 Elniik t6jdkoztatja a kdzgyril6st, hogy Angel G6bor (arryja sziilet6si neve: Karandi Margit;
lakcimr 2080 PilisjAszfalu, Csdvi it 36.) feliigyel6bizotts6gi tag lemondis6ra tekintettel a Ttusasag
kijzgyirldsdnek a Tdrsasdg feliigyel6bizottsdga miikdddkdpessdgdnek megdrzdse drdek6ben rij
feliigyel6bizotts6gi tagot kell v.ilasztania.

Az igazgat6s6g javasolja, hogy a kiizgyrilds vdlassza hatArozatlan id6tanamra a T6rsas6g fiiggetlen
feltigyel6bizottsAgi tagj6vri dr. Vet6si Agnes N6rdt (anyja sziilet6si neve: Erdei Agnes lldik6; lakcirn:
2000 Szentendre, Dezsma utca 1.), havi brutt6 100.000,- Ffos dijaz6s mellett.

Az el6tedesztds megtdrgyal6sat kdvet6en a kdzgyirlds nyilt szavazAssal, dsszesen 915.900 db
6r-v6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptdke 63,96 %-dt megtestesit6 915.900 db
t6rzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 915.900 db igen szavazattal (amely a kitzgyiildsen kdpviselt,
a szavazisra bocsetott kerddsben leadhat6 szavazatok l0O %o-a, a szayaz|sra bocsatott k€rdesben
leadott szavazatok 100 %-a 6s az tisszes szavazat 63,96 %-a) 6s 0 db nern szavazattal (amely a
kdzgyrildsen kipviselt, a szavazasra bocsetott k6rddsben leadhat6 szavazatok 0 yo-a, a sza.tazlsra
bocsatott kerd6sbell le adoll szayazatok 0 yo,a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db taddzkodas (amely
a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazrisfa bocs6tott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 oZ-a 6s az 6sszes
szavazat 0 Vo-a) mellett .n.reghozza az al|bbl hatifozatot:

4/2022. (Yl\. 19.) sznmi kiizgyiil6si hatirozat

A kdzgyiilds hatirozallan id6tartamra a Tirsasig feliigyel6bzottsig{nak fiiggeflen tagiivli
vdtasztja dr. Vet6si Agnes N6rit (anyja sziilet6si neve: Erdei Agnes Ildik6; lakcim: 1000
Szentendle, D6zsma utca l.), 6s k6ri a vihsztott feliigyeldbizottsigi tagot, hogjr kiildn iven
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SUNDEtI.
nyilatkozzon a tiszts6g elfogaddsa, a szem6ly6vel kapcsolatos kiz:ir6 okok, iisszef6rhetetlens6g
6s eltiltis, valamint a Polgiri Tiirv6nykdnlyr6t szdl'6 2013. 6vi V. tijrv6ny (ptk.) 3:287. $ szerinti
fiiggetlens6ge tirgyiban. A feliigyet6bizotts{gi tag ezen megbizatdsdra tekintettel hayonta
brutt6 100.000,- Ft, az z eryszizezer toint dijazisra jogosult. A kitzgyiilds megillapitja, hogy
Angel Gibor (anyja sziiletdsi neve: Kir{ndi Margit; lakcim: 2080 pilisjriszfalu, Cs6vi it 36.)
feliigyel6bizottsdgi tagi tisztsdge - a Ptk. 3:25, S (4) bekezddsdben foglaltakra is figyelemmel -
a mai nappal megsziint.

Az igazgat6sAg javasolja, hogy a kdzgyrilds viilassza hatArozatlan id6taltamra a TArsasdg
feliigyel6bizottsiigi taglAy| az MFB Invest Befektetdsi ds Vagyonkezei6 Z6rtkijriien Mirkiid6
R6szv6r]l6rsasegot (sz6khe1y: 1027 Budapest, I{apes utca 6-12.; nyilvdnta.t6 hat6s6g: F6v6rosi
Tdrvenyszek Cdgbircsriga; c6gjegyz6ksz6m: 01-10-045174), havi brurf6 100.000,- Ft-os diiazas
mellett.

Az el6tedesztds megtfugyalAsdt. valamint annak rdgzitdsdt kijvet6en, hogy a szavazdsra bocs6tott
k6rd€sben az MFB Invest Zrt. r6szvdnyes a ptk. 3:19. g (2) bekezd6s6ben foglaltak Atelm6ben nem
szaylzhal, a, kdzgyiilds nyilt szavaziissal, ijsszesen 751.510 db 6rv6nyesen leadott szavMattal
(amelyek az alapt6ke 52,48 %-at megtestesird 751.510 db tdrzsreszvdryhez kapcsol6dnak) - ebb6l
751.510 db igen .zavazarral {dulel) a ldzg) ulesen kepvisell. a sza\azdsra tocsdtorr kelddsben
leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavazesra bocsatott kerd6sben leadott szavazatok 100 Vo-a Es az
dsszes szavazat 52,48 o/o-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a ktizgyiildsen kdpviselt, a szavaziisra
bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 ./o-aj a szavazasra bocsatoft k6rd6sben leadott szayazatok
0 o%-a 6s az dsszes szavazat 0 yo-a) , 0 db tart6zkod6s (amely a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaziisra
bocs6tott k6rdisben leadhat6 szavazatok 0 yo-a 6s az dsszes szavazat 0 o%-a) mellett meghozza az
al6bbi hatirozatot:

5/2022. (Ytt. 19.) sznmf kiizgyiil6si harirozat
A ktizgyiil6s hat{rozatlan id6tartamra a Tdrsas{g feliigyel6bizottsig{nak tagiivri v ilasztja az
MFB Inyest Befektet6si 6s Vagyorkezel6 Zirtktiriien Mfktid6 R6szv6nyt{rsasigot (sz6khelyr
1027 Budapest, Kap{s utca 6-12.; nyilv{ntartd hat6srig: F6vrirosi Tiirv6nysz6k Cdgbinis{ga;
cegiegyz6kszim: 01-10-045174),6s k6ri a vilasztott feliigyel6bizottsigi tagot, hory kiiliin i;en
nyilatkozzon a tiszts6g elfogad{sa 6s a feliigyeldbizottsigi tagi feladatok ellit:isa so16n nev6ben
eljir6 term6szetes szem6ly kijeliil6se, valamint a szem6ly6vel kapcsolatos kizrir6 okok,
aisszef6rhetetlens6g 6s eltiltis tirgyrbar! tovibbi k6ri a kijeldlt term6szetes szem6lyt, hogy
kiiliin iven nyilatkozzon a kijeliil6s olfogadisir, valamirt a szem6ly6vel kapcsolatos kizdr6 okok,
iisszef6rhetetlensog 6s eltilt{s tirgyiban. A feliigyeldbizottsigi tag ezer megbizatdsira
tekintettel havonta brutt6 100.000,- Ft, azaz egyszizezer lorint dijazisra jogosult.

5. napirendi pont

Levezet6 Elndk a t6j dkoztatj a a kdzgyiildst, hogy Angel Gabor (anyja sziiletdsi neve: Kturindi Margit;
lakcim: 2080 Pilisjdszfalu, Cs6vi rit 36.) auditbizottsagi tag lemondisiira tekintettel a T6rsa;dg
kdzgyiilds6nek a T{rsas6g auditbizottsriga miikdd6kdpessdgdnek meg6.z6se drdekdben _ rlj
auditbizottsagi tagot kell v6lasztania.

Az rgazgarosag Javasoua! hogy a k6zgyi.ites vdlassza hatiirozatlan id6tafiamra a T6rsas6s
auditbizottsagi tagiavri dr. Vetdsi Agnes N6irt (anyja sziiletdsi neve: Erdei Agnes lLdik6; lakcim:

igazgatosag javasolja, hogv kijzgyiilds v6lassza hatiirozatlan

Az el6terjesztds megt6rgyalas6t kdvetoen
dNdnyesen leadott szavazattal (anelyek

2000 Szentendre, Dezsna utca 1.), azzal, hogy az auditbizottsagi uj tagja ezen tiszts6g6re tekintettel
kiildn javadalmaz6sban ne 16szesiilt'dn.

a kijzgyiilds nyilt szavazrissal, ijsszesen 915.900 db
az alapt6ke 63,96 %-6t megtestesit6 915.900 db

Di D@t Tom{s
t a-,,. - ir!, \dd
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SUNDELt
t6zsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 915.900 db igen szavazattal (amely a kdzgyiildserl kdpvisell,
a szavaz6sLa bocsatott keddsben leadhat6 szavazatok 100 Yo-a, a szavaziisr.a bocsdtott k6rd6sben
leadott szavazatok 100 %-a is az osszes szavazat 63,96 %-a) 6s 0 db nern szavazattal (amely a
kiizgyiilesen kdpviselt, a szavazAsra bocsatott kdrddsben leadhat6 szayzatok 0 Vo-a, a szayazAsra
bocs6tott k€rddsben leadott szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db taft6zkodis (amely
a kdzgyilldsen kdpviselt, a szavaziisra bocs.itott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a 6s az ijsszes
szavazat 0 o/o-a) mellett meghozza az alibbi hat6.ozatot:

6D022. Nll.l9.) szdmf kitzgyiil6si hatirozat

A kiizgyiil6s hat{rozatlan id6tartamra a Tirsasig auditbizottsrigi tagiivli vilasztja dr. V€t6si
Agnes N6rit (anyja sziilet6si neve: Erd€i Agnes Ildik6; lakcim: 2000 Szentendre, D6zsma utca
1.), 6s k6ri a vilasztott auditbizottsigi tagot, hogy kiiliin iyen nyilatkozzon a tiszts6g elfogadisa
t:irgyiban. Az auditbizottsrgi tag ezen megbizatrsira tekintettel kiiliin dijazdsra nem jogosult.
A kiizg/iil6s megillapitja, hogy Angel Gibor (anyja sziilet6si neve: Kirindi Margit; Iakcim:
2080 Pilisjiszfalu, Cs6vi rit 36,) auditbizottsigi tagi tiszts6ge - a Polgriri Tiin6nykiin]ryr61 sz6l6
2013, 6yi V. tiirv6ny 3:25. $ (4) bekezd6s6ben foglaltakra is figyelemmel - a mai nappal
megsziint.

6, napirendi pont

Levezet6 Elndk a kdzgyrilds eld te{eszti a Tiirsas6g alapszabAlyrinak a 3-5. napircndi pontok
keret6ben hozott diintesekrc tekintettel sziiks€ges m6dositdsii€ vonatkoz6 igazgat6srigi javaslatokat.

Az el6terjesztds negtargyaldsAt kdvet6en a kiizgyiilds nyilt szavaz6ssal, ijsszesen 915.900 db
6Ndnyesen leadott szavMattal (arnelyek az alapt6ke 63,96 %,61 megtestesit6 915.900 db
tdz$6szv6nyhez kapcsolddnak) ebb61915.900 db igen szavazattal (amely akdzgyiildsen kdpviselt,
a szavazesra bocsatott kerdesben leadhat6 szavazatok 100 %o,a, a szavaz6$a bocsatott k6rdesben
leadott szavazatok 100 %-a 6s az lsszes szayazat 63,96 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a
kdzgyiildsen kdpviselt, a szavazAsra bocsiitott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 0 yo-a, a sza]vef,,lsira
bocsStott k6rddsben leadott szavazatok 0 o%-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db taft6zkodis (amely
a kdzgyiildsen kdpviselt, a szavaziista bocsatott kdddsben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a 6s az 6sszes
szavMat 0 o%-a) mellett meghozza az alSbbi hatarczatot:

7 12022, (Vll. 19.) szimi kiizgyiil6si hatirozat

A kiizgytl6s - ^ 
3/2022. (V11.19,) szimi kdzryiil6si hatirozatban foglaltakra tekintettel - a

T{rsas,ig l6tesit6 okiratinak IX.1. pontj{t az al{bbiak szerint m6dositja:

't1. A Tdtsostig iigyrezetf szerw a 6 (hot) tagbdl .illd lgugatdsig, amely jogait ds feladatoit
testiiletkad gyakorcUa a Ptk, is eglAb ,ohatkozd jogszabdllok rchdelkezdsei szerint, Az
Igazgatisdg feladat ds Intdskdribe taftozik t indazon .liitttis tuegltuxatala, atnely ti;rvi y
vagy az dapszobdly felhatalmazisa alapjdn nern tartozik o Kbzgyiius eogy mds szen
Ilatiskdribe, Az lgazgattjslig miikbdisit,feladat- 6s ]&tiskiirit o Ptk, szabdlyozza.t

A kitzgdil6s - ^ 
312022. (VII. 19.) szimf kiizgyiil6si hatdrozatban fogtaltakra tekintettel - a

Tdrsas{g l6tesit6 okirat{nak IX.11, pontj 
^ ^l^tti 

t6bl z tot 
^z 

alibbiak szerint m6dositja:

"1. Piukolics Audrds
Lak6hely I 142 Bndapest, Dorozsrnai utctt 20J-209. A, ip, 2 lhdz. 5. e t, 2.
Sziiletisi il6 1989.08.22.
Atwia eve Bobok Beatrix
Jogviszot| keulete 2020.06.22.

q

Dr. Dutrat TaDIB
tA\add

/*\Krr)'Dcd, NrN,.';;s, sio,r,,r i\ rdNi\ L|I\l.dilrodd
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SUNDELT
2. Michaletzkv Mdrton

Laktihelv I0a6 Budaoest Snbial<i Jtiuos utca 36. 2. eu, 16,

Szuletisi idd 1976.06.13.
Anvia neve Zibolen Mdfta Gv6tts|i
Josviszonv kez.lete 2020.08.14.

J. Nlt Piukolics Gdbor
Lakdhelv 2065 Mdnv. Rdktici Ferc c btca 79.

Sziiletisi idd 1987.03.23.
Anvia neve Bobok Beat x
Jogviszony keTdete 2020.11.30.

4. N/, Kun Ribe
Laktihelv 8Q00 Zalaeeerszep. Landorhcpvi it 26, VI /52.
Sziiletisi itl6 1976.10.23.
Anyia neve ViRh Zsuzsanna
Jopriszohv kezdete 2021.03,30,

J. Nasv Attikt
Lak6helv 1112 Butl@est, Rtizsatf utca 9. 1, em. 4.

SziiletZsi idd 1983.03.28.
Gercelv Katalin

Jogviszonv kezalete 2021.03.30.
6. MFB Invest Befektetdsi is Vt gJtonkezelf Ztirtkijfiien Miikijdd

Risn'dnrttdrsasds
SzAkhely 1027 Budaoest. Kaods utca G12.
Cisies,ziksrinr 01-10-045174
Jogriszonv kezdete 2022,07.19."

A kiizgdil6s - a 312022, (VII. 19.) szimf kitzg) iil6si hatirozatban foglaltakra tekintettel - a

Tirsasig l6tesit6 okiratinak X, fejezet6t az alibbiak szerint m6dositja:
ttx, A Tdtsasdg kipviselete, a cigjegyais m6dia

1, A Tdrsasdg kdpeiseletirc ds cigiegyzlsirc jogosultak,
a) kit igazgatrisdgi tag egliittese , a X2, pokt szefinti kivitellel, vagy
b) eg! igaxgat6stigi tag is a vezthigazg.ttd egyiitteseq a X.2. pont sze nti kirAelbl,

2. Az MFB htvest Befektetisi ds Vagyo kezelq Ztittkijiien Milkii.ld R[szvit ytirsasig
igazgdttistigi tag kizirdlag Piukovics Andfis igozgatdstigi elhdkkel egyiittesen jogosult a
Tdrsasdg kdpvi"eletire ls cigjegyzi:ire.

3. A Tdrsasdg cigiegyzise akkdrt titrtAnik, hog, a gippel vagy kdzzel lrt, el nyomott ,agJl
nyomtutott cigneve aLi vagy fiili az igazgatdsdg tagia, illetve d wzdrigazgati aerdt a
cdgald[rdsi nyiIatkozatnnk megfelel6e {4a.||

A Tirsasig l6tesit6 okirat{nak fenti m6dositisokkal nom 6rintett rendelkez6sei viltozatlan
tartalommal maradnak hatilyban.

Az el6te{esztds megtrrgyaldsAt kiivet6en a kdzgyiilds nyilt szavaz6ssal, ijsszesen 915.900 db
dNdrryesen leadott szavazattal (amelyek az alaptrike 63,96 0/o-6t negtestesit6 915.900 db
tdzsreszv€nyhez kapcsolddnak) ebb61915.900 db igen szavazattal (amely a kdzgyil6sen k6pviselt,
a sz,avaz6sra bocsdtott k6d6sben leadhat6 szavMatok 100 o -a, a szavazi$a bocs6tott k6rd6sben
leadott szavazatok 100 %-a 6s az lsszes szayazat 63,96 %-a) 6s 0 db nem szavMattal (amely a

kdzgytildsen kdpviselt, a szavazdsra bocsiitott k6d6sben ieadhat6 szavazatok 0 %o-a, a szavazisra

,l q
Di Dulal TarD(s
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SUNDETL
bocsStott k6rd6sben leadott szavazatok 0 o/o-a 6s az 6sszes szavazat 0 %_a) _, 0 db tat6zkodis (amely
a ktizgyiildsen kdpviselt' a szavazasm bocsdtott kdrddsben leadhat6 szavazatok tt o%-a 6s az dsszes
szavMat 0 oz-a) melletI me4hozza az al|bbi hatltozatot:

812022. (VtI. 19.) sz{mi kitzgyiil6si hatirozat

I 56:ryi1tu. .." 4120_22 lvll. 1g.l 6s 5/2022. (V[. 19.) sznmn kiizgyiil6si hat:irozatokbanrogrartakra teki[tettel - a Tdrsasig ldtesft6 okiratrinak XI.2. ponlint az alibbiak szerintm6dositir:

"2. A Feliigyelfibizoftsng 4 @Ag f6b6lill, testiitetkdntjtu et, tagjai kijzht vdtnszt ethi)ki)t.,,
A kiizgy{il6s - ^ 

4D022, (VII. f9.) 6s 5/2022. (Vll. 19.) szrimri kijzgyiil6si hatirozatokban
foglaltakra-tekintetter - a Tirsasrg 16tesit6 okiratinakXl.i. p".q" 

"i"iii6ira""t"t az aldbbiakszerint m6dositial

A T{rsas'g l6tesit6 okirat{n.k fenti m6dositisokkal nem .rintett rendelkez6sei yiltoza'an
tartalommal maradnak hat{lyban.
Az 

.el6terjesztds megtdrgyalds6t kdvet6en a kdzgyiilds nyilt szavazdssal, iisszesen 915.900 dbetuenyesen leadott szavazattal (amelyek az al;pt6ke ;3,96 %_6t m;$estesit6 915.900 dbtdrzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) -ebb6l915.900 db igen szavazattat lamety aitirgyiifesenkdpviselt,
a szavazAsra bocsiitott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 %_a, a."uuu,e..o bocs6tott k.rd€sberleadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 63,96 %_a) 6s 0 db nem szavazattat (anely akdzgyilldsen kdpviselt, a szavazdsra bocsetott kdrddsben ieadhat6 szayazatok O yo_a, a sza\lMA$abocsdtott kerddsben le adot sza.", azatok O Vo-a 6s az dsszes szavazat O X*i_'O'at tu.torkodas (amely
a kdzgylildsen kdpviselt, a szavaziisra bocsatott kdrddsben readhat6 szavazatok 0 o%-a 6s az iisszesszavazat 0 %-a) mellett neghozza az altr,bbi hatfuozatot:

9t2022. (V\. 19.) szimf kitzgyiil6si hatdrozat
A.kijzgyiil6s - a 612022. Nll.19.) sz6mf kiizg5riil6si hatirozatban foglaltakra tekintettel _ aTrrsasdg alapszabdtya XII. fejezet6nek 9. ponija alatti tibldzatot ;'il;i-;appal az ahbbiakszerint m6dositiai

orl , nlisz'iros, sindo. ds T6rst

"1. Niv Azsoki Atrdfuis
2081 Piliscsaba, Ht utca 11-13.

Zsuzsan al

2020.06.22.
Bila Gvula

2ooo Sqnrendre, Dizsna utca /. -.... _ _-
Erdei lsnes lldiki

KeSZvUVlarSAScia

1uz / 6udapest, Ifupais utca 6_12.
UI-IU-U4J] /4

Lak6hely
Anyia neve
Jogliszon! kezdete

2. Niv
pk6hely
Anyiat tteve
Jog'iszony kezdete

3. Ndv
Iakdhely
Arryia heve
Jogviszonj kezdete

4.

!zikhely
Cigiesvzlkszdm
Jogviszonv keuletc

llL rr5rBr,tr]r! . \,:iu.1 1 crn



Uzsoki Attdt'tis
Lakihelv 2081 Piliscsaba, Hesali.t utc.t 11-13.

Szdnyi Zsazsanna
Jogviszony kezdete 2020,06,22.

2. Bila Gvula
Lokihelv 1116 Badapest, Thi;ka;lv it 167. 1. lhtiz" 2, e,u. 10.
Atryia eve Hondth Julianna
Jogviszony kezdete 2020.11,30,

-1. Nir Dr. Vetisi Apnes N6ru
Lakihelv 2000 Slentendre, DA?sn& utca 1.

Erdei Agnes lldiki
Jogviszony kezdete 2022,07,19."

SUNDELT

A Tirsasig l6tesft6 okiratdnak jelen m6dositissal nem 6rintett rendelkez6s€i viltozatlan
tartalommal maradnak hatilyban.

Levezet6 Elnijk a kdzgyiildst bqekeszti

A kdzgyiildsen hozott hatarozatok v€grehajtdsAra az igazgat6s6g kiiteles.

Budapest, 2022. jirlius 19.

,/,-t

',,2/t-
Piukovics Andris

levezet6 elndk

//?/
Nagy Attila

j egyz6kijnywezet6

EllenjeWem:

Dr. Dunai Tamds iigyvtd ]ramar.ri azonositd szd.m: 36059439)

Kclrncn. MeszAros. Sjndor et Torsti Ugtvcdi lro,la
HU-1052 Budapest, Irdci utca 24. I. elkelet

Budapestell, 2022.j lius 19. napjdn

GOPD Nyrt.
k6pv.

Piukovics Gribor
igazgat6s6gi elndk

jegyzdktjnyv-hitelesit6 reszv6nyes

Dt Duat Ttrd'3
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