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K6ZGYULf SI JEGYZ6KONYV

amely fclvetelre keriilt a sunDell Estate Nyilvdnosan Miikiid6 R6szv6nytrirsas{g (sz6khely: 1066

Budapest, Dessewfry utca 18-20. fszt.; ryilvAntart6 hat6s6g: F6v6rosi Tiirv6nysz€k C6gbir6s6gai

cegjegyz6kszdm: 01-10-140036; a tov6bbiakban: 'l6tsas6g) 2022. okt6ber 12. napjan, a T6rsasig

szekhely6n a r6szvenyesek szemdlyes jelenl€tevel negtartott rendkivili kdzgytil6s6n

Piukovics Andrris igazgat6sAgi elndk, mint a T6rsas6g alapszab6lya VIII5 pontj6nak c) alpontja
6rtelmeben a kiizgyiil6s elndke (a tov6bbiakbanr Levezet6 Elniik) iidviizli a megjelenteket 6s

megnyitja a kiizgyi est. Levezet6 Eln6k megellapitja, hogy a ktizgytil6sen a Ttusasdg

r€szv6nykiinyv6be 2022. okt6ber 10. napjfn 16:00 6rakor bejegyzett r6szv6nyesek ktiziil 6sszesen

790.900 szavazat (amely a T6rsas6g 6ltal kibocsritott r6szv6nyek 61ta1 megtestesitett dsszes sza\Mat

55,23 %-d) leadAsara jogosult r6szv6nyes megielent, igy a kiizgyiil6s hatituozatk6pes. Levezet6

Elniik tdj6koztatja a megjelent r6szv6nyeseket, hogy a kdzgytil6si el6te{esztdsekkel kapcsolatos

szavazisoka a r6szv6nyesekiek a regisztriici6 sodn 6tadott, az 6ltaluk leadhat6 szavazatok szarr,6t

riigzit6 szavaz6lapok felmutafiseval fog sor keriilni.

Levezet6 Elndk ezt kiivetden javasolja Michaletzky M6rton igazgat6s6gi tag jegyziikdnyvvezet6v6

v6lasztasiit. A kdzgyiil6s nyilt szavazessal, iisszesen 790.900 db ervenyesen leadott szavazattal
(amolyek az alapt6ke 55,23 %-At megtcstcsit6 790.900 db tijzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l

790.900 db igen szavazattal (amely a ktizgyiil6sen k6pviselt, a szdvazista bocs6tott kerdesben

leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavaz6sra bocsdtott kird6sben leadott szdvazatok 100 %o-a €s az

6sszes szavazat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyiil6sen k6pviselt, a sz^vaz|sra
bocsdtott kerd6sbel leadhat6 szavazatok 0 o6-a, d sz$vaz\sr^bocsdtott k6rd6sben leadoll szavazatok
0 ol-a 6s az 6sszes szavazat 0 yo-a) -,0 db talt6zkod6s (amely a kdzgyiilesen k6pviselt, a sza\lnzi\sta
bocs6tott kerd€sben leadhat6 szavazatok 0 Yo-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) melled
jegyz6kdnwvezet6v6 Michaletzky M6rton igMgat6s6gi tagot v6lasztja.

Levezet6 Elniik ezt kiivet6en javasolja a GOPD Ny-ft. r6szv6nyes jegyz6kdnyv-hite1esit6v6

v6laszt6s6t. A kdzgyiiles - annak r6gzit6s6t kdvet6en, hogy a szatz6$a bocsatott k6rd6sben a

GOPD N}1t. reszvenyes a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrveny (Pfk.) 3:19. $ (2)

bekezd6s6ben foglaltak ertelmeben nem szavazhat nyilt szavaziissal, ijsszesen 164.390 db

6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 11,48 %-6t megtestesit6 164.390 db

tijzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 164.390 db igen szavazattal (amely a k<izgytilesen

kepviselt, a szavazisra bocsatott kerd6sben leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavMdsra bocsitott
kerd6sben leadott sza\azatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 11.48 %-a\ 6s 0 db nem szalazatlal
(amely a kiizgyiilesen k6pviselt, a szavazasra bocs[tott k€rd€sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a, a.
szavazasra bocsiitott kerdesben leadott szavazatok 0 yo-d 6s M 6sszes szavazat 0 %-a) , 0 db

tart6zkod6s (amely a k<izgyiil6sen k6pviselt, a szavazasra bocsStott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0
o%-a 6s az osszes sz.rvazat 0 %-a) mcllett jegyziikonyv-hitelesit6v6 a GOPD Nyrt. reszv€nyest

v.ilasztja.

Levezetii Elndk ezt kcivet6en javasolja dr. Dunai Tamrs iig]"',6d szavazatszenlal6vA v6laszt6s6t A
kijzgyiil6s nyilt szavu6ssal, iisszesen 790.900 db 6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az

alaptiike 55,23 Yo-et megtestesit6 790.900 db tiirzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l 790 900 db

igen szavazattal (amely a kdzgyiilesen k6pviselt, a szavazilsra bocsatott k€rdesber leadhat6

szavazatok 100 yo-a, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatok 100 7o-a 6s az iisszes
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szaeazat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a k<izgyiil6sen k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott
k6rd6sben leadhat6 szaaazatok 0 yo-^, a szavMAsra bocsetot kerd6sben leadott szavazatok 0 %-a 6s

az iisszes szavazat 0 %-a) , 0 db tafi6zkod6s (amely a kdzgyiil6sen k6pviselt, d szayaz|sra
bocsdtott k6rdesben leadhat6 szavazatok 0 %-a 6s az osszes szayazat 0 %-a) mellett a

szavazatszttmlil6 bizottsag egyik tagj6v6 dr. Dunai Tamris iigyv6det valasztja.

Levezetd Elndk ezt kdvet6en javasolja Olasz Viktor Krist6f szayazatszaml'l'y' vilaszt6sdt. A
krizgyiil6s nyilt szavazissal, iisszesen 790.900 db 6w6nyesen leadott szavazattal (amelyek az
alapt6ke 55,23 %-et megtestesit6 790.900 db ttjtz sreszvenyhez kapcsol6dnak) ebb6l 790.900 db
rgen sz v^zattal (amely a kiizgyiilesen k6pviselt, a szavazisra bocsatoft kerdesben leadhat6
szavazatok 100 %-a, a szavazasra bocsatott k6rd€sben leadott szayazatok 100 7o-a 6s az dsszes

szavazat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyiil6sen k6pviselt, a szavaziisra bocs6tott
k6rd6sben leadlrat6 szavazatok 0 Vo-^. a szavazesra bocsftott k€rd6sber1 leadott szavazatok 0 %-a 6s

az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db tad6zkod6s (amely a k6zgyiil6sen k6pviselt, a szavazisra
bocsatott k6fdesben leadhat6 szavazatok 0 To-a 6s az osszes szayazat 0 %-a) mollott a

szavazatsziiml5l6 bizottsag n6sik tagjrv6 Olasz Viktor Ikist6fot vdlaszda.

Levezet6 Elnijk a kiizgyiil6s el6 terjeszti a kiizgytiles - 2022. szeptember 12. napjAn kelt
meghiv6ban is jelzett - tervezett napirendjdt 6s k6ri annak ellbgadds6t:

1. Diint6s a Tirsasig alapszabilya igazgat6sigr6l sz6l6 fejezet6nek m6dositisir6l

2. Feligyeldbizottsrgi tag y{laszt6s6r6l sz6l6 dtint6s visszavonisa; rij feliigyelaibizottsigi tag
megvilasztisa, diint6s a dijazisa megillapitds{r6l

3. A Trrsasig kiinywizsgilatd6rt szem6ly6ben felel6s ij kitnpvizsg6l6 kijeliil6se

4. Diint6s a Tirsasig alapszabalyinak a 2-3. napirendi pontok keret6ben hozott diint€sekre
tekintettel sziiks6ges m6dositis616l

5. Igazgat6srgi tagok 6s feliigyeldbizottsdgi tagok dijazisinak m6dositisa

A k<izgyiil6s nyilt szavaz6ssal, dsszesen 790.900 db 6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az
alapt6ke 55,23 %-6t megtestesit6 790.900 db tdrzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l 790.900 db
igen szavazattal (amely a kdzgyiilesen k6pviselt, a sz^yaz'sta bocsdtott kerd6sben leadhat6
szavazatok 100 yo-a, a szavaz6sra bocsatott k6rd6sben leadott szavMatok 100 o%-a es az 6sszes
szayazat 55,23 Vo-a) es 0 db nen1 szavazattal (amely a kdzgyiil6sen k6pviselt, a szavaz6sra bocsatott
kerdesben leadhat6 szayazatok 0 yo-a, a szayazSsra bocsitott k6rdesben leadott szavazatok 0 %-a 6s
az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db tart6zkodds (amely a kdzgyiil6sen kepviselt, a szavazasla
bocsAtott k6d6sben leadhat6 szavMatok 0 Yo-a Es az osszes szavazat 0 %-a) mellett elfogadja a

fentiek sze nti napirendet.

1. naDirendi Dont

Levezet6 Elnitk a kitzgyiil6s el6 terjeszti a Trirsas6g alapszabdlya igazgat6s6gr6l s2616 lX.
fejezet6nek m6dosit6sim idnyul6 igazgat6sagi javaslatot. A T6isasrig kcizgyiil6se a 2022. jillius 19.

napj6n meghozott 1/2022. (VlI. 19.) szdmf kiizgyfil6si hat6rozatevai m6dositotta a TilsasAg l6tesit6
okirat6nak 1X.6. pontj6t. A m6dositAs c6lja az volt, \ogy az alapszabily &lelm6ben - a Ptk. 31282.

$ (l) bekezd€s€nek miisodik mondata szerinti f6szab6lyt6l elt6rve jogi szem6ly is az igazgat6s6g
tagj6v6 vrlhasson, valamint - a Ptk. 3:26. $ (2) bekezd6s6nek utols6 mondata szednti f6szabrlyt6l
eltelve - ugyanMon j ogl szem'ly az rgazgat6s6g 6s a feliigyeldbizottsig tagiavi vjlhassonJ azzal a
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feltetellel, hogy ilyen esetben az igazgat6sAgl, valamint a feliigyel6bizofts6gi tagi 1'eladatok

ell6tds6ra nem jel<ilhet6 ki ugyanaz a tem6szetes szem6ly. A F6v6rosi T6rvenysz6k Cegbir6siqa az
alapszab6ly fentiek szerinti m6dositdsdval iisszefliggd v6ltoz6sok bejegyz6s6re irdnyrl6 eljrilisban
Cg.0l - l0- 140036/96. sz6rnon meghozotf, hi6nyp6tl6sra felhiv6 v6gz6s6ben - a Ptk. 3:120. $, 3:285-
287. S$ 6s 3:290. ! (2) bekezdes rendelkez6seirc hivatkozva a v6ltozisok bejegyz6s6t az
igazgat6sigi 6s a feliigyel6bizottsAgi tagok kdzittti etfedes megsziintet6s6hez, valarnint a jogi
szen6ly testiileti tag nev6ben e1.jAr6 tenn6szetes szern6ly alapszabalybar td11en6 feltiintetesehez
kdtdtte. A fenti el6zm6nyeke tekintettel az igazgat6srig javasolja alapszabrily IX.6. pontj6nak 6s

IX.1 l. pon{iinak megfelelci modositdrit.

Az el6tedesztds megt6rgyal6sat kdvet6en a k6zgyiilds nyilt szavazdssal, dsszesen 790.900 db
6rvenyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptiike 55,23 %-6t megtestesit6 790.900 db
tdrzsr6szvenyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 790.900 db igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen
k6pviselt, a szavaziisra bocsritott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 Yo-a, a szavMasra bocsdtott
k6rdesben leadott szavazatok 100 %-a 6$ az dsszes szavazat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szavazallal
(amely a k6zgytrl6sen k6pviselt, a szavaz|$a bocsatott k6rdesben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a, a

szavaz6sra bocs6tott k€rdesben leadott szavazatok 0 'y,'-a es az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tart6zkodes (amely a kdzgyiil6sen k€pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sbe11 leadhat6 szavazatok 0
o%-a 6s az 6sszes szavazat 0 o%-a) mellett meghozza az al bbi hat|rozatoll

l/2022. (X. 12.) sza,ml kiizgyfilesi hatirozat

A ktizgyiil6s a Tirsas{g l6tesit6 okiratinak IX.6. pontjit az aldbbiak szerint mddositja:

"6. Az Igazgatdsig togiait t Katzgyiilis |iloszlja ,fleg hot.irozott |agy httttiroz.ttlatt itlqtortamra.
Az lgnzgatisig tagiivrt jogi szeuily is vrilaszthdtui, Ha az lgdc.gdttisig tagja jogi szentdly, o
jogi sze 6ly kiiteles kijeldlni izt a temiszetes szemdlyt, aki a7. igazgdtdsdgi tagi fel.tdatokflt
neviben elldtja. Az Igazgo jsig tagjoi feladdtukat megb[zlisi vagy ,nuttkttjogriszony
ker eti beh is e lldthatj i k, "

A T{rsasig l6tesitd okiratilak fenti m6dosit{sokkal nem 6rintett rendelkez6sei valtozatlan
tartalommal maradnak hatilyban.

Az el6terjesztes megtergyal{stt kiivettien a kitzgyiil6s nyilt szavazdssal, ijsszesen 790.900 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptiike 55,23 %-6t megtestesit6 790.900 db
tiizsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l 790.900 db igen szavazattal (arnely a ktizgyiilesen
k6pviselt, a szavaziisra bocsdtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 ya-a,, a szavaz6sra bocs6tott
kerd6sben leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszos szavazat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szayazalial
(amely a kiizgyirl6sen k6pviselt, a szayazlsra bocsAtoft kerdesben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a, a

szavaz6sra bocsdtott k6rd6sben leadott szayazatok 0 %o-a Es az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db
tart6zkod6s (amely a krizgyiildsen k€pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6d6sben leadhat6 szayazatok 0
o/o-a €s az dsszes szavazat 0 %-a) nellett meghozza az alSbbil'tatitozatot:

2/2022. (X. 12.) szimri kiizgyiil6si hatirozat

A kiizgy'iil6s a Trrsasig l6te$itd okirat{nak IX.11. pontja alatti t6bl6zatot az alibbiak szerint
m6dositin:

Piukovics Andris

Lahihely 1142 Bulapest, Dotozsrn.ti utca 203-209, A. 6p. 2 lhiT 5.

e .2.
Sziiletisi i.l6 1989.08.22.
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Anrtia neve Bobok Bedtrix
Jogviszohv kezdete 2020.06.22.

2. Michaletzk| Mirtoh
Lakdhelv 1096 Budaoest. Sobietki Jdnos utca 36. 2. ?m. 16.

Sziiletisi idd 1976.06.13,
Aivia neve Zibqltu Mirtn Gviinsvi
Jogviszonv kezdete 2020.08.14.

3. N6r Piukorics Gdbor
Lakdhelv 2065 Minv, Rdk6czi Fere c utcd 79.

Szi.iletdsi idd 1987.03.23.
Bobok Bedtrix

Jogriszohy kezdete 2020.11.30.
4. Kun Ribet t

Lokihelv 8900 Zalaceerszcs. LMdorhcsi rtt 26, 8. en, 52.

Sziiletisi idii 1976,10.23.
Vigh Zsuuanna

Josriszow kezdete 2021.03.30.
5. Nasv Attila

Ltkdhely I I I2 Budapest, Rrizsatd utca L l. ent. 4.

Sziiletdsi id6 1983.03.28.
Gercelv Kotalin

Jopis?,o v keziete 2021.03.30.
o. MFB hflest Befektetdsi ds Vqgyonkezeld Zdrtkijrfren

Mfr kd dd Ri szvdhvttirsa sds
Szikhelv 1027 BudsDest, KdDtis ulca 6-12,
Cigiegyziksztinl 01-10-045174
Netdbe n elj d 16 termis zete s
szetuily neve

Fiil6p Gyula

Nerdbe n eA dtui ter hAszete s
szendly lakdhelve

I133 Budapest, Ptnndnia urco 95, L en.32.

NerAben eljdrd te niszetes
s ze mdl:tt s zii letdsi idei e

1968.02.18.

Nevi b e tu elj ir i termiszetes
szemdlv dnyid nere

Nagy Piroska

Jogviszont kezdete 2022.07.19.n
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A Tdrsasig l6tesit6 okiratdnak fenti m6dositdsokkal nem 6rintett rendelkez€sei v:iltozatlan
tartalommal maradnak hatilvban.

2. naDirendi pont

Levezet6 Elnijk a k6zgyiil6s e16 te{eszti a feliigyel6bizottsegi tag vilaszt.isar6l sz6l6 korabbi diint6s
visszavonasdra, valanint az fj feliigyel6bizottsdgi tag megvilaszt6s6ra 6s dijazis6nak
rneg6llapit6sdra vonatkoz6 igazgat6s6gi javaslatokat. A T6rsas6g kdzgyiil6se a 2022. jilius 19.

napjiin meghozott 512022. (V . 19.) sz6mir ktizgyiilEsi hati.rozati*ala feliigyel6bizotts6g tagj6ve
v6lasztotta az .ugyarrazor' a napon m6r igazgat6sagi tagg6 is vAlasztott MFB Invest Befektet6si 6s

Vagyonkezel6 Ztulk6riien Miikiid6 R6szv6nytfusas6got (szekhely: 1027 Budapest, KapSs utca 6-
12.i nyilvintart6 hat6s6g: F6v6rosi Ttjrr'6nysz6k C6gbir6siga; c6gjegyz6ksz6m: 01-10-045174). A
F6vfuosi Ttirvenysz6k C6gbir6s6ga az igazgat6sig 6s a feliigyel6bizottsag dsszetetel6t 6rint6
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SUNDELL\2
v6ltoz6sok bejegyzes€re ir6nyul6 elj6rdsban Cg.0l- 10- 140036/96. szemon meghozott, hianyp6tldsra
i'elhiv6 v6gz6seben - a Ptk. 3:120. r,3:285-287. $$ 6s 3:290. $ (2) bekezd6s rendelkez6seire
hivatkozva a v6ltoz6sok bejegyz6s6t az igazgat6s6gi 6s a feliigyel6bizottsagi tagok kdzaitti ,tfed6s
megsziiDtetesdhez kiitdtte. A fentiek kiivetkezteben az igazgat6sitg javasolja, hogy a kiizgyiil6s
vonja vissza az 512022. (VIL l9.) szimn ktizgyiil6si hat6rozat szednti diint6st, tov6bb6 v6lassza
hat6rozatlan id6taftamia a Tirsasig feliigyel6bizotlsigi tagiav, dr. Balcz6 Bamabast (anyja

sziilet6si neve: Cs6sz6r' M6nika M6lia; lakcim:. 2092 Budakeizi, Arany J6nos utca 6. I. emelet 4.),
havi bNtt6 250.000,- Ft-os dijaz6s mellett.

Az el6terjeszt6s megtergyaliset, valamint annak rijgzitds6t k6vet6en, hogy a szavazdsra bocsatott
k6rd6sben az MFB Invest Zft. r6szv6nyes a Ptk. 3:19. $ (2) bekezdes6ben foglaltak 6rtelm6ben nem
sza\azhat, a kdzgyiiles nyilt szavaz6ssal, dsszesen 626.510 db 6rv6nyesen leadott szavazattal
(anelyek az alapt6ke 43,75 %-6t megtestesit6 626.510 db tiirzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l
626.510 db igen szavazattal (amely a kitzgyrilesell kdpviselt, a szavaz|$a bocsrtott k6rdesben
leadhat6 szavazatok 100 yo-a. a szavazasra bocsatott kOrddsben leadott szavazatok 100 Vo-a 6s az

dsszcs szavazat 43,75 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a k<izgyiil6sen k6pviselt, a szavazisra
bocsitott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 %o-a, a szavaz{srabocs6tott k6d6sben leadott szavazatok
0 o/o-a 6s az 6sszes szav^zat 0 o6-a) , 0 db tart6zkodes (amely a kdzgyiilesen k6pviselt, a szavazasra
bocsatott k6rd6sber leadhat6 szavazatok 0 o/o-a €s az dsszes szarazat 0 yo-a) nellett meghozza az

alAbbi hatarozatot:

312022. (X. 12.) szimi kiizgyiil6si hatirozat

A kaizgyiil6s 
^z 

512022. (VII. 19.) szdmf ktizgyiilosi hatirozat szerinti, az MFB Invest
Belektet6si 6s Vagyonkezel6 Zittkiriiet' Miikiidd R6szv6nytirsasigot (sz6khely: 1027
Budapest, Kap6s utca 6-12.; nyilvintart6 hat6sig: F6v6rosi Ttirv6nysz6k C6gbir6sriga;
c6giegyz6kszim: 01-10-045174) a Tirsasig feliigyel6bizottsiginak tagi6vi vilaszt6 diint6s6t
visszavonja.

Az elSterjesztes megt6rgyal6set kiivetSen a kdzgyiiles nyilt szavazdssal, dsszesen 790.900 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,23 o%-it megtestesit6 790.900 db
tiirzsrcszv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l 790.900 db igen szavazattal (amely a kcizgyiil6sen
k6pviselt, a szavazisra bocsetott kerd6sben leadhat6 szavazatok 100 %-a, a szavaziisra bocsitott
k6rd6sben leadott szdvazatok 100 %-a es az 6sszes szavazat 55,23 yo-a) 6s 0 db nefir sz vazattal
(amely a k<izgyiil6sen k6pviselt, a szavazdsra bocsitott k€rdesben leadhat6 szavazatok 0 7o-a, a

szayaz'sra bocsritott k6rd6sbon lcadott szavazatok 0 yn-a es az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tart6zkodrs (amely a kdzgyiilesen k€pviselt, a szavaz6sra bocs5tott k6rd6sbcn leadhat6 szavazatok 0
oz-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) mellett meghozza az alibbrhatfuozatot:

412022. (X.12.\ sz6mf kiizgyiil6si hatirozat

A kiizgyiil6s hat6rozatlan id6tartamra a T{rsas{g feliigyel6bizottsdgdnak tagiiy{ v{lasztja
dr. Balcz6 Barnabdst (anyja sziilet6si neve; Cs{szdr M6nika Miria; lakcimi 2092 Budakeszi,
Arany Jrinos utca 6, 1. emelet 4.), 6s k6ri a yiilasztott feliigyel6bizottsigi tagot, hogy kiiliin
iven nyilatkozzon a tiszts6g elfogadisa, a szem6ly6vel kapcsolatos kiz6r6 okok,
iisszef6rhetetlens6g 6s eltiltds trrgydban. A feliigyel6bizotts{gi tag ezen megbizatisira
tekintettel havonta brutt6 250.000,- Ft, azaz kettfiszezdtvetezer forint dijazrsra jogosult.

3. napirendi Dont

Levezet6 Eln6k a k<izgyiil6s el6 terjeszti a T6rsas6g kiin).wizsg51at66ft szen€ly€ben felel6s uj
ktlnyvvizsg6l6 kijel<i16s6re vonatkoz6 igazgat6s6gi javaslatot. A T6rsas6g kiizgyiil6se a 2022. 6prilis
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28. napjin meghozott llD022. (IV. 28.) szrinu kdzgyiil6si hatarozattal a Tiirsasig
kdnyl'vizsg6l6j6v6 a Pricewaterhousecoopers Kijnywizsgel6 Korldtolt Felel6ss6gii Tiirsasagot
(szekhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky irt 78.; cegjegyzekszamr 0l-09-063022; kamami
nyilvAnta isi szam: 001464), a krinyrwizsgrilat€r felel6s term6szetes szem611y6 Timdr Prilt (anyja
sziilet6si never Pardi R6za; lakcimr 1188 Budapest, Tencsics Mihaly utca 98/B.; kamarai
nyilvrntartasi szAm: 002527) vdlasztotta. A megvAlasztiis6t k6vet6en a kijn).wizsg616 trrsasag
kezdem6nyezte a kdnywizsg6lat6rt felel6s tenn6szetes szemelyre vonatkoz6 kijeldl€s m6dosit6s5t,
annak 6r'dek6ben, hogy a Tirsasag kdnl"rvizsgrilatrit az ahhoz sziiks6ges feladatok ellrtiseban m6r
kor6bban is kdzremiik6d6 m6sik kiinl.wizsg,I6 v€gezhesse. A fentieke tekintettel a TArsasdg
igazgat6saga javasolja, hogy a k6zgyfil6s a Te6as6g kdnywizsgalata6rt szem6ly6ben felel6s rlj
ktinl'r'wizsg6l6v6 Kalavszky Martont (anyja sziilet6si never HeNiczki Katalin; lakcimr 1037
Budapest, Fanyarka utca 1. B. lhdz. L em. 11.; kamarai nyilvAntartasi szAm: 007413) jeldlje ki.

Az el6te{eszt6s megttugyalasat kdvet6en a kiizgyiil6s nyilt szavazessal! iisszesen 790.900 db
6w6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptdkc 55,23 %-6t megtestesit6 790.900 db
tdrzsr6szvenyhez kapcsol6dnak) ebb6l 790.900 db igen szavazattal (anely a krizgyiil6sen
kcpvisclt, a szavazisra bocsiitott k6rd6sben leadhat6 szav^zdtok 100 lo-a, a szavazisra bocsitott
k6rd6sben leadott sza\laz tok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 55,23 %-a) 6s 0 db nern szavazatlal
(arnely a kiizgyiil6sen k6pviselt, a sza\az{sra bocsetott k6d6sben leadhat6 szavazatok 0 %-a, a
szdvaz^sta bocs6totf k6rdesben leadott szavazatok 0 %o-a Es az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tart6zkodis (amely a kiizgytil6sen k6pviselt, a szavazasra bocs6tott kerdesben leadhat6 szavazatok 0
o%-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) mellett meglTozz,a az al bbthat{rozatotl

512022. (X.12.) szimf kijzgyiildsi hatarozrt

A kiizgyiil6s a 2022. mijus 1. napj{t6l 2023. 6prilis 30. napjrig terjed6 hatirozott iddtartamra
a Tirsas{g kiinywizsgdl6j6vd a Pricewaterhousecoopers Kiinyvvizsgil6 Korl:itolt Felel6ss6gii
Tirsasdgot (sz6khel)': 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszkl rit 78,; c6gjegyz6kszim:01-09-
063022; kamarai nyilvdntartisi sz{m: 001464) vi'laszti 1112022. (IV. 28.) szdmri kiizgyiil6si
hatirozat egy6b rendelkezeseit nem 6rintve, a Tirsasdg kitnywizsgilati6rt felel6s term6szetes
szem6lly6 Timir Pil (anyja sziilet6si neve: Pardi R6za; lakcim: 1188 Budapest, Tancsics
Mih{ly utca 98/8.; kamarai nyilvrntart{si szimt n02527) helyett Kalavszky Mdrtont (anyja
sziilet6si neye: Hersiczki Katalin; lakcim: 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. B. lhdz. 1, em. 11.;
kamarai nyily{ntart6si sz6m: 007413) jeliili ki, 6s k6ri a kijeliilt kiinyvyizsgil6t, hogy kiiliin
okiratban nyilatkozzon a tiszts6g elfogaddsa, valamint a szem6ly6vel kapcsolatos esetleges
kizir6, illetve tisszef6rhetetlens69i okok vonatkozdsiban.

4. napirendi Dont

Levezet6 Elndk a kdzgyiil6s el6 terjeszti a T6rsas6g alapszabdly6nak a 2-3. napirendi pontok
keret6ben hozott d6rt6seke tekintettel sziikseges m6dosit6saira vonatkoz6 igazgat6sagi
j avaslatokat.

Az el6tedeszt6s megtArgyalas6t kiivet6en a kitzgyiil6s nyilt szavaz6ssal, 6sszesen 790.900 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,23 %-61 megtestesit6 790.900 db
ttjrzsr6szvdnyhez kapcsol6dnak) - ebbitl 790.900 db igen szavazattal (amely a kcizgyiil6sen
k6pviselt, a szavaz6sra bocsiitott k6rd6sbe[ leadhat6 szavazatok 100 ya-d, a szavMisra bocsetott
k6rd6sbe[ leadoft szayazatok 100 %-a 6s az osszes szayMat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely a k6zgyiil6sen k6pviselt, a szavazista bocsritott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o%-a, a

szavazSsra bocsitott k6rdesben leadott szavazatok 0 Yo-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) . 0 db
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taft6zkodds (amely a kdzgyiil6ser k6pviselt, a szavazAsra bocsAtott kdrddsben leadhat6 szavazatok 0
o%-a es az dsszes szavazat 0 yo-a) mellett meglTozza az al'bbi hdtitozatotl

6/2022. (X.12.) szimri kiizgyiil6si hatirczat

A ktizgyiil6s - a 3/2022. (X. 12.) 6s 412022. (X. 12.) sz{mi kiizgyiil6si hatirozatokban
foglaltakra tekintettel - a Tirsasdg l6tesit6 okiratrnak X1.5. pontja 

^l^tti 
tibl^z tot 

^zal{bbiak szerint m6dositia:

Azsoki Ahdrtis

Lakihelv 2081 Piliscsaba, Hegyolid atca 11-13.
Szdnvi Zsutsanna

Jogriszunv keulete 2020.06.22.
Bdla Gvula

Lakihelv I146 Bu.laDest, Thiikiilv it 167. I. lhiz. 2. en. 10.

Anvia eve Horvdth Julianna
Jogis\ony kezdete 2020.11.30.

J. Dt. Yetlsi Ashes Ndra
Lakihelv 2000 Szentendrc. Ddzsr a utca 1,

Erdei Asnes lfulikd
Jopviszony kezdete 2022.07.19.

4. Dr. Balczd Bamabis
Lokdhelv 2092 Budakeszi. Aranv Jdnos atca 6, 1, em, 4.

Csdstir Mdnika Mdria
Iosriszotv kealete 2022.10.12."

A Trrsasig l6tcsit6 okirat6nak fenti m6dositisokkal ncm 6rintett rendelkez6sei viltozatlan
tartalommal maradnak hat{lyban.

Az el6te{eszt6s negtargyaldsAt kdvet6en a kdzgyiil6s nyilt szavazdssal, ijsszesen 790.900 db
6rv6ryesen leadott szavazattal (anrelyek az alapt6ke 55,23 o/o-At negtestesit6 790.900 db
tiirzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 790.900 db igen szavazattal (amely a kdzgyiil€sen
k6pviselt, a szavaz\$a bocs6tott k6rdesben leadhat6 szavazatok 100 yo-a, a szavaziisra bocs6tott
k€rddsben leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 55.23 %-a\ 6s 0 db nem szatazaial
(amely a kijzgyiilesen k6pviselt, a szavazl$a bocsdtott k€rd€sben leadhat6 szavMatok 0 o/o-a, a
szayaz|sra bocsAtott k6rdesben leadott szavazatok 0 aA-a 6s M dsszes szavazaf 0 %-a) , 0 db
tart6zkod6s (amely a kdzgyiil6sen k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavzatok 0
yo-a 6s az 6sszes szavazat 0 o/o-a) mellett meghozza az al bbrhat'rozatot.

7 12022. (X. 12.) szimri kiizgyiit6si hatfrozat

A kiizgyiil6s - ^z 
5/2022. (X. 12.) sz{m{ kiizgyiil6si hatdrozatban foglaltakra tekintettel - a

Tdrsasig alapszabilya XIII. fejezet6nek 9. pontj{t az al6bbiak szerint m6dositja:
tt9, A Tirsasig kdnywitsgdhlja a 2022. nlijus 1. nopjtitdl 2023. dptilis 30, napjdig tededd

httttirozott itlqtartarflra s P cereaterhousecoopers Kdttyrvizsgihi Korlitolt Feleldssigff
Ttirsastig (sz6khely: 1055 Badapest, Bajcsy-Zsilinszky it 78.; cigiegJ,zikszlin: 0l-09-
063022; kamarui nyilvd htattisi szlirn: 00 1464).

A kbnywirsgilat elvigzdsiitt szemdlydben felel6s terntiszetes szemily KdlarszLy Mdrton
(.,n))jtt sziibftsi eve: Herciczki Katdlin; lakclm: 1037 Budapest, Fanyarka utca L B. lhdz.
I.eht. 11.; ktrrnarai hlibd taftdsi szdrrr: 007413)."
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SUNDELL\2
A Tirsasdg l6tesitti okiratinak jelen m6dositrissal nem 6rintett rendelkez6sei viltozatlan
tartalommal maradnak hatilyban.

5, naDirendi pont

Levezet6 Elntik a kdzgyiil6s e16 teieszti a TarsasAg igazgat6sagi tagjai 6s feliigyel6bizoftsAgi tagiai
dijaz6s6nak m6dositasera vonatkoz6 igazgat6segi javaslatokaf. Az igazgat6s6g javasolja, hogy a
k6zgyiile6 az igazgat6s6gi tagok 6s a feliigyel6bizotts6gi tagok r6sz6re fizetend6 dijaz6st
egysegesen havi brutt6 250.000,- Ftban 6llapitsa meg.

Az el6terjeszt6s negtergyal6sdt k6vet6en a k6zgyiil6s nyilt szavazdssal, ijsszesen 790.900 db
6ry6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,23 %-it megtestesit6 ?90.900 db
tiirzsreszy'lTyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 790.900 db igen szavazattal (arnely a kdzgyiil6sen
kepviselt, a szayazisra bocsritott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 %-a. a szavazesra bocs6tott
k6rd6sben leadott szayazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 55,23 %-d) 6s 0 db nem sz vazattal
(arnely a kiizgyiil6sen k6pviselt, a szayaziLsta bocsdtott kCrd6sben leadhat6 szavazatok 0 yo-a, a
szavazasra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatok 0 yo-a Cs az 6sszes szavazat 0 %-a) . 0 db
tart6zkod6s (amely a k<izgyiil6sen k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok O
o/o-a 6s az cjsszes szavazat 0 %-a) mcllett meghozza 

^z 
al bbihatitrozntot

8/2[22. (X. 12.) szfmri kiizgyiil6si hatirozat
A kiizgyiil6s a Kun R6bert (sziilet6si id6: 1976. okt6ber 23.; anyja sziilet6si neve: V6gh
Zsuzsanna; lakcim: 8900 Zal^egerszeg, Landorhegyi rit 26. 8. emelet 52.) igazgat6sSgi tag
r6sz6re fizetendd dijaz6s iisszeg6t havi brutt6 250,000,- Ft-ra, 

^zazkettisz 
ziitvetezer forintra

m6dositja.

Az el6terjesztds megtergyalasAt, valamint annak r6gzites€t kiivet6en, hogy a szavazesm bocsatott
k6rd6sben az MFB Invest Z . r6szv6nyes a Ptk. 3:19. g (2) bekezdds6ben foglaltak 6rlelm6ben nem
szdyazhat, a k6zgyiil6s nyilt szavaziissal, dsszesen 626.510 db 6ru6nyesen leadott szavazattal
(amelyek az alapt6ke 43,75 %-6t negtestesird 626.510 db titrzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l
626.510 db igen szavazattal (amely a ktizgyiil6sen k6pviselt, a szayaz|sta bocs6tott k6rd6sben
leadhat6 szavazatok 100 %o-a, a szavaz6sra bocsetott k6rd6sben leadott szayazatok 100 yo-a 6s az
osszes szayazat 43,75 %-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a k<izgyiil6sen k6pviselt, a szavazlsra
bocs:itott kerdosben leadhat6 szavazatok 0 yo-a,, a szavaz|srabocsitott k6rd6sben leadott szavazatok
0 7o-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) -, 0 db talt6zkodas (amely a kdzgyril6sen kepvisolt, a szavaz6sra
bocsAtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a es az dsszes sza\azat 0 yr-a) lneIIeft meghozz az
aldbbi hatArozatot:

912022. (X. 12.) szamf kiizgyiil6si hatirozat

A kiizgyiil6s az MFB Invest Befektet6si 6s Vagyonkezet6 Zdrtkiirfen Miikiid6
R6szv6nytirsasrg (sz6khely: 1027 Budqpest, Kaprs utca 6-12.; nyilyintart6 hat6sig: F6v{rosi
Tiirvdrysz6k C6gbirrisdga; c6gjegyz6kszdm: 01-10-045174) igazgat6s{gi tag r6sz6re fizetendii
dijazis iisszeg6t havi brutt6 250.000,- Ft-ra, azazkettiisz'zdtlenezer forintra m6dositja.

Az el6te{eszt6s megt6rgyal6s6t kdvet6en a kiizgyiiles nyilt szavazassal, dsszesen 790.900 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt5ke 55,23 %-6t megtestesit6 790.900 db
tdrzsreszvenyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 790.900 db igen szavazattal (amely a kcizgyiil6sen
kepviselt, a szavazdsra bocsatott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 lo-a, a szavaziisra bocsiitott
kerd6sben leadott szavazatok 100 %-a 6s az 

'sszes 
szayMat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szay*attal

(amely a kdzgJ.til6sen k6pviselt, a szayaz|sta bocs6tott k6rdesben leadhat6 szavazatok 0 oh-a, a
szavaz'$a bocsritott k6rd6sben leadott szavazatok 0 Yo-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) , 0 db
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tart6zkod6s (amely a k<izgyiil6sen k6pviselt, a szavaz6sra bocsatott kerd€sben leadhat6 szavazatok 0
o/o-a 6s az 6sszes szavazat 0 o/o-a) melleft meghozza az al{bbihatarozalot.

10/2022. (X. 12.) szfnf kaizgyiil6si hatirozat

A kiizgyiil6s a Michaletzky M{rton (sziilet6si id6|. 1976, jrinius 13.; anyja sziilet6si neve:
Zibolen Mirta Gyitngyi; lakcim: 1096 Budapest, Sobieski Jinos utca 36. 2. emelet 16.)
ig zg t6srgi tag r6sz6re fizeteld6 dijaz{s aisszeg6t havi brutt6 250,000,- Ft-r^, az z
kettitszdzittvenezer forintra mddositi a.

Az elSterjeszt6s megtArgyal6sAt kdvet6en a kdzgyiil6s nyilt szavaziissal, ijsszesen 790.900 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,23 %-6t negtestesitd 790.900 db
tiirzsreszv6nyhez kapcsol6dnak) ebb6l 790.900 db igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen
kepviselt, a szavazasra bocsatott kdrdesben leadhat6 szavazatok 100 yo-a, a szavaziisra bocsAbtt
kedesben leadott szavazatok 100 %-a 6s az osszes szavazat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szayazaltal
(anely a kdzgyiil6sen k6pviselt, a szayazisra bocsdtott k€rd6sbon leadhat6 szavazatok 0 o%-a, a

szavaz^sra bocsatott kdrdesbcn lcadott szavazatok 0 yo-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db
tart6zkod6s (amoly a kcizgyiil6sen k6pviselt, a szavazasra bocsatott kerdesben leadhat6 szavazatok 0
o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 %o-a) mellett meghozza az al bbihat|tozatot:

ll 12022. (X. 12.) sz{mri kiizgyiil6si hatarozat

A kiizgyiil6s a Nagy Attila (sziilet6si id6: 1983. mircius 28,; anyja sziilet6si neve: Gergely
Katalin; lakcim: 1112 Budapest, R6zsat6 utca 9. 1. emelet 4,) igazgat6sigi t^g r'sz're
fizetend6 dijazis aisszeg6t havi brutt6 250.000,- Ft-ra, azaz kettdsziizdtvenezer forintra
m6dositja.

Az el6tedeszt6s megtirgyahsAt kdvet6en a k<izgyiil6s nyilt szavazAssal, iisszesen 790.900 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,23 o%-iit megtestesit6 790.900 db
tdrzsr6szvenyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 790.900 db iger szavazattal (arnely a kiizgyiil6sen
kepviselt, a szavazisra bocsatott k6d6sben leadhat6 szavazatok I00 y.-a, a szavazesra bocs6tott
k6rd6sben leadott szayazatok 100 \o-a €s 

^z 
dsszes szayazdt 55,23 %-a) 6s 0 db nem szayzzaltal

(amely a kiizgyiil6s€n k6pviselt, a szavazrsn bocsetott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a, a
szayazlsra bocs6tott kerdesben leadott szavazatok 0 yo-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db
tart6zkod6s (amely a kdzgyiil6sen k6pvisell, a szavazAsra bocsAtott k6d6sben leadhat6 szavazatok 0
u/o-a 6s az bsszes szavazat 0 o%-a) mellett meghozza az al'bbihat&oz totl

12/2022, (X. 12.) szimri kiizgyail6si hatdrozat

A kiizgyiil6s a Piukovics Andrds (sziilet6si id6: 1989. augusztus 22.; anyja sziilet6si neve:
Bobok Beatrix; lakcim: 1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209, A. 6piilet 2. l6pcsdh6z 5.
emelet 2.) igazgat6sdgi elniik r6sz6re lizetend6 dijaz6s iisszeg6t havi brutt6 250.000,- Ft-ra,
azaz kettiisz'zdtv e\ezer forintra m6dositia.

Az el6terjeszt6s megtfrgyal6sAt kdvet6en a kitzgyiiles nyilt szavaz6ssal, iisszesen 790.900 db
6rvdnyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,23 %-6t megtestesit6 790.900 db
t6zsr6szv6ryhez kapcsol6dnak) - ebb6l 790.900 db igen szavazattal (amely a k6zgyiil6sen
k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szayazatok 100 o6-a, a szavazdsra bocsdtott
k6rd6sben leadott szayazatok 100 %-a 6s az dsszes szavMat 55.23 %-a\ 6s 0 db nem szaadzattal
(amely a kitzgyiil6sen k€pviselt, a szayMa$a bocsAtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 oz-a, a

szavdz{sa bocsatott kerd6sben leadott szavazatok 0 o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tafi6zkodds (amely a kiizgyiil6sen k€pviselt, a szavaziisra bocsatott k6d6sben leadhat6 szayazatok 0
o/o-a 6s az dsszes szavazat 0 o%-a) mellett meghozza az al'bbihatArczatotl
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13/2022. (X, 12.) sz|mri kaizgyiil6si hat{rozat

A kiizgyiil6s a Piukovics Gibor (sziilet6si id6: 1987. mircius 23,; anyja sziiletdsi neye: Bobok
Beatrix; lakcim: 2065 Miny, Rdk6czi Ferenc utca 79.) igazgat6sigi tag r6sz6re lizetend6
dijazis iisszeg6t havi brutt6 250.000,- Ft-ra, azazkettdsz'zdtvenezer forintra m6dositja.

Az el6terjeszt6s megt6rgyaldsit k<ivet6en a kbzgyiilEs nyilt .szavaz6ssal, dsszesen 790.900 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (arnelyek az alapt6ke 55,23 %-6t megtestesit6 790.900 db
tdzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 790.900 db igen szavazattal (amely a kiizgyiil6sen
k€pviselt, a szavaziisra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 V.-a, a szavaziisra bocsiitott
k6rd6sben leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 55.23 %-a\ 6s 0 db nem szdvazdllal
(amely a kdzg]'ril6sen kdpviselt, a szavazisra bocslitott kerdesben leadhat6 szavazatok 0 %-a, a
szavazisra bocsitott k6rd6sben leadott szavazatok 0 %o-a 6s az 6sszes szavazat 0 %-a) , 0 db
tart6zkod6s (amely a kdzgyiilesen k6pviselt, a szavazAsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0
o/o-a 6s az itsszes szavazat 0 o/o-a) nellett meghozza az alabbi hat6rozatot:

1412022. (X, 12.) szfmf kiizgyail6$i hat{rozat

A kiizgyiil6s a B6la Gyula (anyja sziilet6si neve: Horvith Julianna; lakcim: 1146 Budapest,
Thitkitly nt 167. 1, l6pcs6hiz 2. emelet 10.) feliigyel6bizottsdgi tag r6sz6re Iizetendd diiazds
iisszeget havi brutt6 250.000,- Ft-ra, azaz kett6sz{ziitvenezer forintra m6dositja.

Az el6terjeszt6s negt6rgyal6s6t k6vet6en a k<izgyiil6s nyilt szavazilssal, dsszesen 790.900 db
6rvenyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,23 %-61 megtestesit6 790.900 db
tdrzsr6szvenyhez kapcsol6dMk) - ebb61 790.900 db igen szavMattal (amely a kdzgyiildsen
kepviselt, a szayazAsta bocs5tott k6r'd€sbel leadhat6 szavazatok 100 o/o-a, a szavazAsra bocsdtott
k6rdesben leadott szavazatok 100 %-a 6s az dsszes szavazat 55,23 %-a) 6s 0 db nem szavazallal
(amely a kdzgytil6sen kepviselt, a szayazlsra bocsdtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a, a
szavaz6sra bocsitott k6.d6sben leadott szavazatok 0 %o-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) . 0 db
tart6zkodris (amely a ktizgyiilEsen k6pviselt, a szavaz6sra bocsatott k6rd6sben leadhati, szavazatok 0
oz-a 6s az ijsszes szavazat 0 o%-a) mellett meghozza az alAbbrha:t/'iozatot

15/2022. (X. 12.) szfmri kiizgyiil6si hatrrozat

A kitzgyiil6s az Uzsoki Andris (anyja sziilet6si nevei Szdnyi Zsuzsannaj lakcimr 2081
Piliscsaba, Hegyalja utca ll-13.) feliigyel6bizotts{gi elniik r6sz6re fizetend6 dijazis iisszeg6t
havi brutt6 250.000,- Ft-r^, 

^z 
zkett'sz6ztitvenezer forintra m6dositja.

Az el6terjeszt6s megtargyalas6t k6vet6en a krizgyiilds nyilt szavaziissal, iisszesen 790.900 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,23 %-6t megtestosit6 790.900 db
tdzsr6szv6nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 790.900 db igen szavazattal (anely a kijzgyiil6sen
kepviselt, a szavaziisra bocsatott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 yo-^, a szavMesra bocsatott
kdrd6sben leadott szayaz tok 100 ak-a 6s az dsszes szavazat 55.23 %-a) is 0 db nern szd\dzattal
(amely a kdzgyrilesen kepviselt, a szavazAsm bocs6tott k6rd6sben leadhat6 sza\lazatok 0 o6-a, a
szayAz,sra bocsdtott k6rd6sben leadott szavazatok 0 %o-a d.s az 6sszes szavazat 0 %-a) . 0 db
tafi6zkod6s (amely a kcizgyiil6sen k6pviselt, a szavMasra bocs6tott k6fd6sben leadhat6 szavazatok 0
oZ-a 6s az ijsszes szavazat 0 %-a) mellett melhozza az al bbrhatfuozatot

16/2022. (X. 12.) szfmf kiizgyiil6si hat{rozat

A kiizgyiil6s a dr. Vet6si Agnes N6ra (anyja sziilet6si neye: Erdei Agnes Ildik6; lakcimr 2000
Szentendre, D6zsma utca 1.) feliigyel6bizottsdgi tag r6sz6re fizetend6 dijazis iisszeg6t havi
brutt6 250.000,- Ft-ra, 

^z 
z ketttsz{ziitl{ enezer forintra mr5dositia.
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SUNDELL\2
Levezet6 Elniik a kiizgyiildst berekeszti.

A kdzgyiilesen hozott hat&ozatok v6gehajt6s6xa az igazgat6sAg ktiteles.

Budapest, 2022. okt6ber 12.
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z-;'z ,"
PiukoYics Andris

levezet6 elndk

|t'"t/.f.5 nlu .,,2 ,// , ,/o/z4- ,4v/-
Michaletzky M6rton

jegyz6kony\ryezetii

Ellenj egyzetn:

Dr. DnMi Tatuds iigyvitl (lcamarai azonosit6 szdtu: 36059439)

Kelemen, Mbszarc& Sandor is TdLrsai Ilg\idi Iroda
HU-1052 Budapest, f'ci utca 24. I. emelet

Buddpesten, 2022. okt6ber 1 2. napjdn

GOPD Nyrt.
kepv.

Piukovics Istv{n 6s Szendrdi G6bor
igazgat6sagi tagok

j e gyziikdnyv-hitelesit6 r6szv6nyes

/ (^\. D!.Dr4rrardl
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UFl6dtIrcda
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