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ALAPszAtsÁLY

Az ormester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban:
Társaság) az Őrmester Vagyonvédelmi zÍt. működési formájának megváltozása folytán
nyilvánosan működik' A ielen, eqvséaes szerkezetbe foqlalt Alapszabálvt a Táriasáq 2014.
szeptember 10-ei közgvÍilése |oqadta el a Polgári Törvénvkönwről szóIó 2013. évi V.
tii rvénv h tovább i akban : Ptk.l r en del kezései nek m eqfel el ően.

l. A Társasáq céqneve. székhelve és fióktelepei:

1. A Társaság cégneve: Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan
MŰködő Részvénytársaság

2. A Társaság rövidített cégneve: ormester Nyrt.

3. A Társaság székhelye: 1142Budapest, Ógyalla tér 8-9.

4. A Társaság fióktelepei: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
8800 Nagykanizsa, ZrÍnyi Miklós u. 15. ll. emelet 28.

l|. A Társasáo időtartama:

A Társaság határozatlan időtartamra alakul.

:

25'99 Máshova nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
26'11 Elektronikaialkatrészgyártása
26.20 Számítógép, perifériás egység gyártása
26'30 Híradás-technikaiberendezésgyártása
26.4a Elektronikus fogyasztási cikk gyártása
26'51 Mérőmiiszergyártás
26'70 optikaieszközgyártása
27.11 Villamos motor, áramfejlesztó gyártása
27.12 Áramelosztó,-szabályozókészÜlékgyártása
27.31 Száloptikai kábel gyártása
27.40 Villamosvilágítóeszközgyártása
27.90 Egyéb villamos berendezés gyártása
28.99 M.n's' egyéb speciális gép gyártása
29.31 Járművillamossági,-elektronikaikészÜlékekgyártása
32.99 Egyéb máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység
33.13 Elektronikus,optikai eszközjavítása
33.20 lparigép, berendezés üzembe helyezése
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-,fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 Egyébépületgépészetiszerelés
46.51 Számítógép, per:iféria, szoftvernagykereskedelme
46.90 Vegyestermékkörű nagykereskedelem.
47.42 Telekommunikációstermékkiskereskedelme
47 '59 Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
52'21 Szárazföldiszállítástkiegészítószolgáltatás
52.24 Rakománykezelés
52.29 Egyébszállítástkiegészítószolgáltatás
58'29 Egyéb szoftverkiadás
62.01 Számítógépes programozás
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62.o2 lnformáció-technológiai szaktanácsadás
62'03 Számítógép-üzemeltetés
62.09 Egyébinformáció_technológiaiszolgáltatás
63.11 Adatfeldolgozás,web-hosztingszolgáltatás
68'32 lngatlankezelés
70.21 PR, kommunikáció
70.22 Üzletviteli, egyébvezetésitanácsadás
71'12 Mérnökitevékenység, műszakitanácsadás
71.20 Műszakivizsgálat,elemzés
72'11 Biotechnológiaikutatás,fejlesztés
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszakitevékenység
77.39 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsÖnzése
80.20 Biztonságirendszerszolgáltatás
80.30 }Yomozás81'10 EpítményÜzemeltetés
81.21 Altalánosépülettakarítás
81'22 Egyéb épület-, ipari takarítás
81.29 Egyéb takarítás
82.91 Követelésbehajtás
82.92 Csomagolás
82.99 Máshova nem sorolt egyéb kiegészító üzleti szolgáltatás
85'41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
85.51 Sport, szabadidős képzés
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
85'60 oktatástkiegészítőtevékenység
95.11 Számítógép, _perifériajavítása
96.01 Textil, szőrme mosása, tisztítása
96.09 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

ATársaságfőtevékenysége: 80.í0Személybiztonságitevékenység

lV. Á Társasáq alaptőkÉie:

1. A Társaság alaptőkéje (jegyzett tókéje):
259'830.000,-Ft, azaz: kettószázötvenkilencmillió-nyolcszázharmincezer forint. A jegyzett
tőke a mai napig teljes egészében a társaság rendelkezésére bocsátásra került.

2. A Társaság alaptőkéje: 259.830 darab, egyenként 1'000,-Ft, azaz''
kettőszázötvenkilencezer-nyolcszázharminc darab, egyenként egyezer forint névértékű,
dematerializált úton előállított tözsrészvényból áll.

V. A Társasáq taqiai:

1' A társaság tagjainak nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), jogi személy vagy jogi
személyiség nélkÜli gazdasági társaság esetén cégjegyzékszámál (nyilvántartási
számát) és a tagok vagyoni hozzájárulásának leírását a Társaság részvénykönyve
tarlalmazza.

2. A személy_ és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
szóló 2005. évi CXXXlll. törvény (továbbiakban Vvt.) alapján nem lehet a Társaság
vezető tisztségviselője olyan személy, aki bÜntetett előéletű, Vagy a Vvt._ben
meghatározott, vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásátkizáró rendelkezés hatálya alatt
áll, különös tekintettel a Vvt. azon rendelkezésére, hogy személy- és vagyonvédelmi
tevékenység végzésére működési engedély nem adható annak
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a) az egyéni vállalkozónak, aki, Vagy annak az egyéni cégnek, illetve gazdasági
társaságnak, amelynek vezető tisztségviselője bÜntetett előáétű, Vagy e tórvénybe-n
meghatározott, a tevékenység gyakorlását kizáró rendelkezés hatálya aiátt att,
b) az egyéni vállalkozónak, akivel, Vagy annak az egyéni cégnék, illetve gazdasági
társaságnak, amelynek természetes személy tagja, túájoonosá otyan vállalkozásnak
volt tagja vagy tulajdonosa, amellyel szemben a rendórség két évén belÜl felügyeleti
bírságot szabott ki, és azt nem fizették meg, és
c) a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnak, amelyet jogerős ítélet a jogi
személlyel szemben alkalmazható bÜntetójogi intézkedésexiot 

-sioto 
torvénybe-n

foglaltak szerint a személy- és vagyonvédelmi tevékenység gyakorlásától eltiltott. dvt. s
s (4)),

továbbá a Vvt'6 $ (3) bekezdése szerint a Vvt. hatálya a]á tartozó tevékenységet nem
végezhet:

a) aki büntetett előéletű,
b) akit a Büntető Törvénykonyvről szóló 1978. évi lV' törvény-(a továbbiakban: Btk.)
szerinti állam elleni bűncselekmény (Btk. X' fejezet), emberiség elleni bűncselekmény
(B]k I| fejezet), személy elleni bÚncselekmény [Btk' 166-168. s, 170. s (2)-(6) bek.
171. s, 174. s, 174IA' s, 174lB' s, 174lc. s, 175. s, 175lA. s, 175lB. s, 17ó. biz) ner. nj
pont és (3)-(4) bek.], nemi erkÖlcs elleni erőszakos bűncselekmény [átk. tg7' eó 198. s,207. s (3) bek b) pont]' hivatali bűncselekmény (Btk. XV. fejezéti tv. cim;, hivatalds
személy elleni bűncselekmények (Btk. XV. fejezet V. cím), embercsempészés (Btk. 218'
s)' közveszélyokozás [Btk. 259. s (1)-(3) bek.], közérdekű üzem működésének
megzavarása (ptk. 2'69] s)' terrorcselekmény (Btk. 261. $), nemzetközigazdaságitilalom
megszegése (Btk .261lA. $), légi jármű, vasúti, vízi, közlJlti tömegkcizlekedési vagy
tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. $), visszaéléó
robbanóanyaggal vagy robbantószerrel (Btk. 263' $), visszaélés lőfegyverrel vagy
lőszerrel (Btk. 263/A. $), visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatáósal, illetőlé!
kettős felhasználású termékkel (Btk. 2631B.. $), bűnszervezetben réizvétel (Btk. 2ffilc:
$), a visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. s), visszaélés nemzetközi szerződés által
tiltott fegyverrel (Btk' 264lC' $), tiltott állatviadal szervezése (Btk. 266/A. $), állatkínzás
(Btk. 266/8. S), 9arázdaság (Btk' 271. $), önbíráskodás (Btk. 273. $j, visszaélés
kábítószerrel (Btk. 282_282lc. $), visszaélés kábítószer-prekurzorral 1atíi. zasn. g;,
Vagyon elleni szándékos bűncselekmény (Btk. 316-324. s, 326. s, 327' S) vagy szokéi
és elö1_áró vagy szolgálati kozeg elleni erőszak fegyveresen elkovétett esJiei tgti( s+s. s
(!) uet< a) pont és (4)-(5) bek., valamint Btk. 355. s (2) bek. a) pont] alapján, vagy olyan
bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el elítéltek, és a (4) nereiáesoen
meghatározott idótartam még nem telt el;
c) aki ellen kétévi vagy ennél hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett
szándékos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt buntetőeljárás fólyík, a
büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

A Ptk. 3:246. $ (3) bekezdése alalpján a részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg
az alakilag igazolt részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a
részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a részvény átruházására vonátkozó
szabályait sértő módon szerezte meg.

A részvényes haladéktalanul koteles jelezni a Társaság igazgatósága részére,
amennyiben a tagsági, tulajdonosi, részvényesi jogviszonyát kizáró ok merüi fel, ezzel
egyidejűleg köteles részvényeit átruházni harmadik személyre. A részvényes ezen
bejelentés hiányában is haladéktalanul törolhető a részvénykönyvből, amennyiben
tagsága, tulajdonlása a Társaságban jogszerűtlenné válik'

Vl. A részvénvesék ioqaiés kötelezettséqei:
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A részvényes jogai gyakorlására a részvénykonyvbe való bejegyzést követően jogosult. A
részvényesijogok gyakorlásához szükséges a Ptk. 3:254. $ szerinti igazolás, kivéve, ha a
jogosultság megállapítására a tőkepiacról szóló 2001' évi cXX. törvény 149. s
rendelkezései szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján kerül sor.

A közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit
legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a
részvénykönyvbe.

A részvényest megillető közgyűlési jogok:

a) Minden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni és
észrevételt tenni. A részvényes szavazatijoggal rendelkező részvény birtokában jogosult
szavazni.

b) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden
részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére
a szÜkséges felvilágosítást megadni úgy, hogy a részvényes a szukséges felvilágosítást
legkésóbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

Pz. igazgatóság megtagadhatja a felvilágosítás megadását, ha ez a Társaság üzleti titkát
sértené, valamint ha a részvényes a felvilágosítás kérésére irányuló jogát
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot.
Ha a részvényes a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó
bíróságtól kérheti a Társaság kotelezését a felvilágosítás megadására'

A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt 2 (kettő) Tózsdenappal nyilvánosságra hozni
az osztalék végleges mértékét' Pz. Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét
meghatározó közgyŰlést követő harmadik tőzsdenap ]ehet.

c) A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a
részvényes képviseletét az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottsági tag és a
könywizsgáló.

A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba, Vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni.

Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltéróen szavaznak vagy
nyilatkoznak, valamennyiÜk által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis.

d) Ha a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a közgyűlés
napirendjének kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó
szabályoknak megfeleló - javaslatot, vagy a napirenden szereplő, vagy arra felveendő
napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a közgyűlés Összehívásáról szóló
hirdetmény megjelenésétól számított nyolc napon belÜl közlik az igazgatósággal, az
igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett
határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé' A
hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A részvényest megillető vagyoni jogok:

a) A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt
eredményéból a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg.
(osztalékhoz való jog).

3.
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b) pc. osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról
rendelkező közgyűlési határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó
közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja kozÖtt legalább tíz
munkanapnak kell eltelnie.

c) oszta]ékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő kozgyűlés
időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

Vll. A részvénv kibocsátása. alaptőke-emelés:

A részvényeket az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, dematerializált úton
kell előállítani. A részvények előállításáról azigazgatőság köteles gondoskodni.

Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a
tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesii a
közgyűlésen az alaptőke felemeléshez szóbeli szavazással külön hozzájárul1anak. A
hozzájáruláshoz a szavazatok több mint ötven százalékának jóváhagyó döntése
szükséges.

Az alaptóke pénzbeli hozzdjárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényesek,
valamint az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai a
részvények átvételére elsőbbségijoggal rendelkeznek. A Társaság részvényeséit' majd az
átváltoztatható és velük egy sorban a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait -ebben a sorrendben a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint a
részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.

A Társaság köteles saját honlapján tájékoztatni a részvényeseket, illetve az átváltoztatható
és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a megszerezhető részvények
névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, a jog érvényesítésére nyitva álló időszak kezdó-
és zárő napjáról és a jog gyakorlásának módjáról.

Amennyiben a forgalomba hozandó részvénymennyiség nem elegendő az azonos
rangsorba tartozó jogosultak számára, a részvényesek között a tulajdonukban álló
részvények névértékének arányában kerül felosztásra ezen részvénymennyiség' Ac.
arányosításnál a kerekítés szabályai irányadóak.

V!ll. A részvénvkönw:

Társaság igazgatósága Vagy megbízottja a részvényesről, ideértve az ideiglenes részvény
tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a
részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló
részvény esetén a közös képviselő nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek
darabszámát (tulajdonosi részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben illetőleg
esetlegesen jelen alapszabályban meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt
adataínak megállapíthatónak kell maradniuk.

Ha a kibocsátott részvényben rögzített olyan adat változik ffieg' amelyet a
részvénykönyvben is nyilvántartanak, a részvénykönyv adatait azigazgatóság módosítja'

A részvénykönyvnek legalább a következő adatokat kelltartalmaznia:

a) a részvény elnevezését fajtáját, osztályát, sorozatát, valamint névértékét,

b) az egyes részvényfajtákhoz fŰződő klilönleges tulajdonosi jogokat,

c) a részvénytulajdonos, illetve részvényesi meghatalmazott nevét (cégét),

1.

2.
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d) a részvénytulajdonos, illetve részvényesi meghatalmazott lakcímét (székhelyét),

e) részvénysorozatonként az egyes részvényesek részvényeinek, ideiglenes
részvényeinek darabs zámát, tu lajdoni részesedésének mértékét,

f) a részvények tulajdonosai és a részvényesi meghatalmazottak között bekÖvetkezett
változásokat,

g) a részvé nyátruházás időpontját,

h) a részvé ny átruházás részvé n ykönyvbe törté n ő bej egyzésén ek időpo ntj át,

i) a részvény bevonásának és törlésének idópontját,

j) a közos képviselő nevét, lakcímét és a fentieknek megfelelő adatait, ha a részvény több
személy közös tulajdonában áll.

3. A részvények átruházása a Társasággal szemben csak akkor hatályos és a részvényes a
Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényést a
részvénykönyvbe bejegyezték.

4. A részvénykonyvbe bárki betekinthet' A betekintés lehetőségét a részvénykönyv
vezetésével megbízott személy a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani
köteles. Akire vonatkozóan a részvénykonyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a
részvénykönyv rá vonatkozó részéről a részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet. A
másolatot ot napon belül, ingyenesen kell kiadni a jogosultnak.

lX. A részvé4vek átruházása:

1. A dematerializált részvény átruházásához az átruházásra irányuló szerződés vagy más
jogcím, valamint az átruházó értékpapírszámlájának megterhelése és az Új jogosult
é rté kpa p írs zámláján a de m ateri alizált részvé ny j óvá í rása szü ksé g es.

2. A dematerializált részvény jogosultjának annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell
tekinten i, amelyiken a demateri alizált részvényt nyi lvá ntartj ák.

3. A saját részvény megszezésének, elidegenítésének és a saját részvényre vonatkozó
egyéb rendelkezéseknek részletes szabályait a Ptk. 3:222. $-ának rendelkezései
tarLalmazzák, melyek a részvénytársaság ra kötelező érvé nyűek.

X. Közqvűlés:

1. A közgyűlés a Társaság legfőbb szerve.

2. A közgyűlést legalább évente egyszer, a tárgyévet követő év április 30-áig össze kell hívni.
SzÜkség esetén rendkívÜli közgyűlés bármikor összehívható, illetőleg annak összehívása a
Ptk-ban, illetve az alapszabályban meghatározott esetekben kötelező. A kozgyűlést a Ptk.
eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság hívja ossze.

3. A közgyűlést a kezdó napját legalább 30 nappal megelőzően a Társaság saját honlapján
(www.ormester.hu), valamint a www.bet.hu és www.kozzetetelek.hu honlapokon közzétett
hirdetmény Útján kell összehívni.

A hirdetményben meg kelljelölni:
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7.
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a Társaság cégnevét és székhelyét,
a közgyűlés helyszínét és időpontját,
a közgyűlés megtartásának módját,
a közgyűlés napirendjét,
a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket,
a részvényes kozgyűlési képviseletére vonatkozó szabályokat
a közgyiilés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és
időpontját,
a részvénykonyv-lezárás napját és a Ptk. 3:273. s (3) bekezdésében foglaltakra
vonatkozó tájékoztatást,
a felvilágosítás kérésére, illetve a közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó jog
gyakorlásának feltételeit,
a...közgyűlés napirendjén szereplő elóterjesztések és határozati javaslatok elérésnek
időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó
tájékoztatás
a közgyűlés napirendjének kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit

A határoz-aÍképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlést követő 21
napon belül kell megtartani' Megismételt közgyűlés esetén legalább tíz nápnak kell eltelniea megismételt közgyűlés összehívása és a megismétefi kózgyűlés idópontja között. A
megismételt kÖzgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén szereptó ugyekben a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosító részvények által megtestesített
szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van, itletve közokiratba úagy teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás útján, avagy a törvényes xá1ivisétet
szabályai szerint képviselve van.

Amennyiben a részvényes jogszabály vagy az alapszabály előírásai szerint valamely
kérdésben nem szavazhat, akkor az adott kérdésben törtéÁő határozathozatal során á
határozatképesség megállapításánál számításon kívüt kell hagyni' A határozat
meghozatalánál nem szavazhat az a részvényes, akit a határozat kötelezettség Vagy
felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági társaság rovására másfajta elónyben reszejii
az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert kell indítani, akinek olyan
hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Társaságnak nem részvényese, aki a dontésben
érdekelt más szervezetteltöbbségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy aki egyébként
személyesen érdekelt a dontésben.

A közgyiilés egy alkalommal felfüggeszthető azzal, hogy azt legkésóbb 30 napon belül
folytatni kell.

A közgyűlés kizárólagos hatáskÖrébe tartozik:

a) döntés az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b) dÖntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;c) a részvénytársaság átalakulásának, egyestilésének, szétválásának és jogutód nélkuli

megszű nésének el hat ározása;
d) az igazgatőság tagjainak, a cégvezető(k) továbbá a felügyelőbízottság tagjainak és az

állandó könywizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása, ideértve az adőzott eredmény

felhasználására vonatkozó döntést is; továbbá a felelós társaságirányítási jelentéi
elfogadása.

0 döntés a nyomdai úton elóállított részvény demateriatizált részvénnyé történő
átalakításáról;
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megváltoztatása, illetve az egyes

jegyzési jogot biztosító kötvény
kibocsátásáról;
döntés az alaptóke felemeléséről;
döntés az alaptőke leszáll ításáról ;

az lgazgatős á g fe l hata l m azása az alaptőke fe lemelésé re ;

döntés saját részvény megszezéséhaz sztikséges elózetes felhatalmazás
megadásáról;

m) döntés minden olyan, a Társaság számára fizetési és egyéb kÖtelezettséget
eredményező ki5tele?ettségvállalás, szerződéskötés előzetes jóváhagyásáról, melynet<
összesített nettó értéke 't30 millió forint felett van,

n) az audit bizottság tagjainak megválasztása,
o) az igazgatósági tagok, felÜgyelő bizottsági tagok és vezető állású munkavállalók

hosszÚ távÚ dt1azása és ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározása;p) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzésé érderében harmadik
sze m é ly részére pénzü g yi seg ítség nyÚjtás á h o z v alő hozzájárulásr ó1;

0 dontés minden olyan kérdésben, amit törvény Vagy az alapszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal.

í0. A közgyűlés határozatait - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a határozatképesség
megállapításán ál figyelem be vett szavazatok többségével hozza.

11. A kÖzgyűlés olyan határozata, amely adott részvénysorozathoz kapcsolódó jogot
hátrányosan változtat meg, csak akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett Észvénysoioiat
részvényeseinek legalább háromnegyedes többsége a kozgyűlés ezen napirenói pontja
tárgyalásának megkezdéséig hozzá4árult. E hozzájárulás - megfelelő jelenlét esetén'-
megadható a közgyrűlés megelőző napirendje keretében, az érintétt részúényesi kör kÜlön
szavazása útján, avagy az igazgatóság a közgyűlési hirdetmény megjelenésével
egyidejűleg gondoskodhat arról, hogy az érintett részvényesi xor í- kozgyűlés
megkezdéséig írásban (egyénileg vagy közös szavaző íven) nyilatkozzék. Amennyibén az
egyénileg megkeresett részvényes a megkeresésben megadott határidón uelut nem
nyilatkozik, akkor hozzá4árulása megadottnak tekintendő. A jelen pont szerinti hozzájárulás
megadása során az adott részvénysorozathoz kapcsolódó szavazatijog korlátozásárá vagy
kizárására vonatkozó esetleges szabályok _ ide nem értve a saját iészvényhez Íűzőáő
szav azati jog gyakorlásán ak tilalm át - nem a lkalmazh atóak.

12. A kÖzgyűlés levezető elnöki tisztét a jelenlevő részvényesek közül a legtöbb szavazattal
rendelkező részvényes látja el.

í3. A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenÍéti ívet kell felvenni, amely tartalmazza a
részvényes, illetve képviselője nevéVcégnevét, és lakcímét/székhelyét, részvényeÍ számát
és az ót megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés idótartama alatt a jelenlévók
személyében bekövetkezett változásokat' A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a
jegyzókönywezetó az aláírásával hitelesíti.

1 4. A közgyű lésről jegyzókÖnyvet kell készíten i, amely tartalmazza.'

a Társaság cégnevét és székhelyét,
a közgyűlés megtartásának módját, helyét és'idejét,
a közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, a szavazatszámlálóknak,
valamint a közgyűlés által a részvényesek közül megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő
személynek a nevét,
a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
a határozati javaslatokat, minden határozat esetében azon részvények számát,
amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, az ezen szavazatok által

g) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok
részvényfajták, osztályok átalakítása;

h) döntés az átváltoztatható, átváltozó Vagy

i)

i)
k)
r)

a)
b)
c)

d)
e)
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képviselt alaptőke részesedés mértékét, a leadott szavazatok és ellenszavazatok,
valamint a szavazástól tartózkodók számát.

0 a szavazatok által képviselt alaptóke-részesedésre vonatkozó információt is.

A jegyzőkönyvet a közgyiilés levezető elnöke, a jegyzőkönywezetó és a hitelesító
részvényes irja alá. Fzigazgatóság köteles a kÖzgyúilés befejezését követő 30 napon belül
a jegyzőkönyv Vagy annak kivonata egy hiteles példányát, a jelenléti ívet és a jogszabály
által előírt egyéb iratokat a cégbírósághoz benyújtani.

15. A közgyűlésen hozott határozatokról, amennyiben azok a részvények értékét vagy
hozamát, illetve a Társaság megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információt
tartalmaznak, a Társaság koteles haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül
tájékoztatni a nyilvánosságot, illetve ezen tájékoztatást a Magyar Nemzeti Bank PénzÜgyi
Felügyeletének egyidejűleg megküldeni. A Társaság a tájékoztatást a BÉT szabályzatának
megfelelően a www.bet.hu honlapon köteles közzétenni.

Xl. lqazqatósáo:

1. Pz igazgatóság a Társaság Ügyvezető szerve, mely jogait és feladatait testÜletként
gyakorolja. Azigazgatóság tagjai tanácskozásijoggal vesznek részt a közgyűlésen.

2. Az igazgatóság három természetes személy tagból áll, tagjait a kozgyűlés választja. A
tagok kozÜ l el nök öt az igazgatóság mag a választ.

3. A közgyűlés által a Társaság határozatlan időtartamra megválasztott tagjai:

KÍncs Gerqelv hnvia neve: PÍIipecz Márial
lakcím: 1161 Eudapest. Köztársasád útia 10.
SzüIetési helv és idő: Budapest,7988, december 21.
Sziiletési név: Kincs Geraelv

Takár Jenő Tibor hnvia neve: Kunfalw KIára|
lakcÍm: 1165 Budapest, Céltábla u.16.
SzÍiletési helv és idő: Budapest, 1952. február 26..
Szíjletési név: Takár Jenő Tibor

Gál Laios (anvia neve: Vadász Áqnest
lakcím: 1214 Budapest. lskola tér 9.
Szijletési helv és idő:,Budapes.t, 1973. auqusztus 14.
Születési név: Gál Laios

4. Fzigazgatóság:

a) a Társaság rendes és rendkívüli közgyűlését összehívja;
b) ellátja a Társaság operatív irányítását;
c) minden olyan dontést a saját hatáskörébe vonhat, amely nem tartozik a kozgyűlés
kizárólagos hatáskörébe;
d) irányítj a Társaság gazdál kodását, és mu nkaszervezetét;
e) képviseli a Társaságot harmadik személyek, illetve a hatóságok irányába;
f) gondoskodik a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítéséről, közgyűlés elé
terjesztéséról, javaslatot tesz a közgyűlésnek az adózott eredmény felhasználására,
valamint osztalékelóleg fizetésére; továbbá az éves közgyűlés elé terjeszti a Társaság
társaságirányítási gyakorlatát bemutató, az adott tőzsde szereplói számára elóírt módon
elkészített felelős társaságirányítási jelentést;
g) a Társaság mérlegét a hirdetményekre vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a
cégbírósághoz, valamint az lM Cégnyilvántartási és Cé9információs Szolgálatához

, beterjeszti;
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h) gondoskodik az üzleti könyvek és a részvénykönyv szabályszerű vezetéséről;
i) a közgyűlés részére év9nte egyszer, il]etve á tetugyétőbizottság részére legalább
há.romh1vo1la jelentést készít a Társaság ugyvezetéóéről, vagyóni helyzetéiől és
üzletpolitikájáről,
j) 

. a.z ügvek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggat,
cégjegyzési joggal ruházhatja fel a Tá rsaság alkalmazotiait;
k) a jogszabály, illetve az alapszabály szerint előírt esetekben
cégbíróságnak szóló bejelentések benyújtásáról;

illetve együttes

gondoskodik a

l) dönt minden.olyan,-a Társaság számára fizetési és egyéb kötelezettséget eredm ényező
kötelezettségvállalásról és szerzódéskötésről, melynek összesíteti nettó ertere
50.000.000,_ és 100'000.000,_ Ft között van.
m)jogosult a tár9asá_g székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság
tevékenység i köreit (a főtevékenység kivételével) módos ítan i.
n) dönt minden olyan kérdésben, amelyet a kozgyűlés azt igazgatóság hatáskörébe utal;
o) elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály, ú"gy lelen alapszabály a
hatáskörébe utal.

5. Az igazgatóság köteles - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a közgyűlést 8
napon belül Összehívni, ha tudomására jutott, hogy a Társaság saját tőkéje rÁizteség
folytán a jegyzett tőke kétharmadára Vagy 1oo.ooo.oo0,-Ft alá'csökkeht, illetve á
Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona a
tartozásokat nem fedezi.

6. Az igazgatóság Üléseit az lgazgatóság elnöke, Vagy az lgazgatóság bármely két tagja
együtt jogosult összehívni. Az lgazgatóság akkor határozatképes, amennyiben áz elnokZs
legalább egy másik igazgatósági tag jelen van. Azigazgatóság akkor is hátározatképes, ha
összehívása nem volt szabályszerű, de valamennyi igazgatósági tag megjelent, és az ülés
megtartása ellen egyik tag sem tiltakozik.

7. Az igazgatóság üléseit az elnok, akadályoztatása esetén az általa erre felkért igazgatósági
tag vezeti. Az igazgatóság határozatait szavazássalhozza meg' egyszerű szóiöbbségge].
Szavazategyenlőség esetén azigazgatőság elnökének szava dönt. 

--

8. Az lgazgatóság ülés megtartása nélkül is hozhat határozatot, erre vonatkozó indítvány,
illetve az elnök döntése alapján. Ebben az esetben a határozati javaslatoxat meg xéti
küldeni az igazgatósági tagoknak, és határidőt kell kitűzni a nyilaikozat megtételé-re' A
visszaérkezett nyilatkozatok alapján az lgazgatóság elnöke állapítja meg a Éatározatot,
melyet a tagokkal írásban közol. A nyilatkozat megtételére kitűzött határidón túl érkezett
szavazatot (tartalmára tekintet nélkÜl) nemlegesnek kell tekinteni. Amennyiben bármelyik
igazgatósági tag igényli, a határozati javaslat megvitatása érdekében igazgátósági Ülést kell
tartani.

9. Pd igazgatóság tagjai megbízatásukról a Társasághoz címzett, a Társaság másik
igazgatósági tagjához, Vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor
lemondhatnak, azonban ha a gazdasági társaság működőképessége ezt megkívárya, a
lemondás az új igazgatósági tag megválasztásával, ennek hiányában tegtesoón a
bejelentéstól számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályoséá válásáig
az igazgatósági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyeá
intézkedések megtételében köteles részt venni.

í0. Az igazgatóság elnökének cégjegyzési joga önálló. Az igazgatóság másik két tagjának
cégjegyzési joga együttes, a másik igazgatósági taggal együtt jegyzi a társaságot. nz
igazgatóság elnöke önállóan, illetve a két másik igazgatósági tag egyÜttesen a Társaság
számára olyan fizetési és egyéb kötelezettséget eredményező szerződést köthet, i]letvé
kötelezettséget vállalhat, melynek összesített nettó értéke 50'000.0oo,- Ft alatt van.
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11. Ha a közgyűlés.az igazgatóságit tag kérésére a beszámoló elfogadásával egyidejűleg az
előző Üzleti évben 

_ 
kifejtett Ügyvezetési tevékenység megfelelőségét - meiáll;pító

felmentvényt ad, a Társaság az igazgatósági tag ellen árxor Éphet fel az tigyiezetesi
kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igénnyel, ha a feTmentvény
megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valóttanok vagy hiányosak voltak. Há
az igazgatósági tagi jogviszony két egymást követő, beszámolóvái togtalkozó Ülés között
megszűnik, az igazgatósági tag kérheti, hogy a közgyűlés következő ulésen döntsön a
felmentvény kiadásáról. A Társaság jogutód nélkuli-megszűnése után az igazgatósági
taggal szembeni kártérítési igényt - a Társaság nyilvántartásból való törlésétől számÍtoit
egyéves jogvesztő határidón belÜl - a törlés időpontjában részvényesijogviszonyban állók
érvényesíthetik. A részvényes a kártérítési igényt a Társaság megsitinésekoi felosztott
vagyonból ót megillető rész arányában érvényesítheti.

Xl!. Felüqvelőbizottsáo:

1. A felügyelőbizottság aközgyŰlés részére ellenőzi a Társaság ügyvezetését' Jogában áll az
igazgatóságtól, a Társaság munkavállalóitóljelentést vagy fetvilágositást kérni,l Társaság
könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni, vagy szakértővel á
Társaság költségére megvizsgáltatni.

2. A felügyelőbizottság,3 tagból áll, tagjait aközgyŰlés választja.

A Felügyelő Bizottság tagjai tÖbbségének fÜggetlen személynek kell lennie. FÜggetlennek
minősÜl a Felügyeló Bizottság tagja, ha a Társasággal a felugyelő bízottságitagsagan xivut
más jogviszonyban nem áll, valamint vele szemben nem áll fenn a ptr. á:za}. s (z)
bekezdésben írt valamely kizáró ok.

A részvénvesek áItal.a felÍiqvelőbizottsáa taoi,aivá meavátasztott személv?k:

Molnár Csaba (an: Biczó Ezsébet)
lakcím: 7632 Pécs, Kertváros u. 1'

Tián Pál László (anyja neve: Rozsinszky Mária llona)
lakcím: 8222 Balatonalmádi, Hársas u. 20.

A felügyelóbizottság testületként jár el, tagjai közül elnököt választ. A felügyelőbizottság
szótöbbséggel hozza meg döntéseit. A felügyelóbizottság tagjai tanácskozási joggal
vesznek részt a közgyűlésen.

A felügyelőbizottság maga állapítja meg működésének szabályait, ügyrendjét a közgyűlés
hagyja jóvá.

A felügyelőbizottság köteles a közgyŰlés elé kerÜlő előterjesztéseket megvizsgálni és
ezekke] kapcsolatos álláspontját a közgyűlés Ülésén ismertetni. A számvitelitörvény szerinti
beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a
felügyelőbizottság írásbelijelentésének birtokában határozhat. Vizsgálatának eredményét a
felügyelőbizottság elnöke, Vagy az általa kijelölt felügyelóbizottsági tag ismerteti a
közgyiiléssel.

A felÜgyelóbizottság köteles a közgyűlés összehívása iránt intézkedni és napirendjére
javaslatot tenni, ha megítélése szerint az igazgatóság tevékenysége jogszabályba, az
alapszabályba, illetve a közgyűlés határozataiba Ütközik, vagy a Társaság, illetve a
részvényesek érdekeit egyébként sérti.
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7. A felügyelőbizottság ülését az elnök az Ülés napját legalább 3 nappal megelőzően elküldött
értesítéssel hívja o9s1e, A felÜgyelőbizottság Ülését bármely tag írásban-összehívhatja, ha
a bizottság összehívására irányuló - az ok és cél megjelolésével elóterjesztett - kérelme
alapján az elnök a felügyelőbizottság ülését 8 napon belül 30 napon oeiuti ioopontra nem
hívja össze.
A felÜgyelőbizottság akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen Van. A
felügyelőbizottság Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A felügyelőbizottiáEj szervezetére
és műkodésére egyebekben a Ptk. előírásai az irányadók'

8. A felÜgyelőbizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltó személyektól elvárható gondossággal
kötelesek eljárni. A felÜgyelőbizottsági tagok az ellenórzési kötelezettségük
elmulasztásával, Vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott kárért a
szeződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal
szemben.

Xlll. Audit bizottsáq:

1. A Társaságnál három tagú audit bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a
Felügyelő Bizottságnak a Ptk. 3:287. $ (2) bekezdése szerint megállapított független tagjai
közül választ1a. Az audit bizottság legalább egy tagjának számviteli és/vagy xóÁywizsgáiói
szakképzettséggel kell rendelkeznie.

2. Az audit bizottság a felügyelőbizottságot

- a pénzÜgyi beszámolórendszerellenőzésében,
- az állandó könywizsgáló kiválasztásában és- az állandó könywizsgálóval való egyÜttműködésben segíti.

3. Az audit bizottság tagjai:

Molnár Csaba (an: Biczó Ezsébet)
lakcím: 7632 Pécs, Kertváros u. 1.

Tián Pál László (anyja neve: Rozsinszky Mária llona)
lakcím: 8222 Balatonalmádi, Hársas u. 20.

4. Az audit bizottság testületként jár el, tagjai közÜl elnökot választ. Az audit bizottság
szótöbbséggel hozza meg döntéseit. Az audit bizottság tagjai tanácskozási joggal vesznek
résá a közgyűlésen.

XlV. Az állandó könwvlzsqáló:

1. A Társaság állandó könywizsgálója három üzleti év könyvvizsg álaÍára kerÜl
megválasztásra azza| hogy megbízatása legkésóbb a harmadik üzleti évet követő év május
31-éig tart.
A Társaság állandó könywizsgálója2014. április 3o_ától 2017. május 31-éig:

lNTERAUDlToR Neuner, Henzl, Honti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22. A épület 2. emelet;
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-06321 1 ; kamarai nyilvántartási száma: 000171);
személyében felelős könywizsgáló: Tóth Julianna (kamarai nyilvántartási száma: 006646;
|FRS minósítés száma: |FRS000068; an.: Csegei Mária; lakcíme: H_1088 Budapest,
Szentkirályi u. 22-24').
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2. Az állandó könywizsgáló feladatköre:

A számviteli törvényben meghatározott könywizsgá]at szabályszerű elvégzése, és ennek
alapján független konywizsgálóijelentésben állásfoglalás arról, hogy a Társaság számviteli
törvény szerinti beszámolója megfelel_e a jogszabályoknak, továbbá megbízhaió és valós
képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyí és jövedelmi helyzetéről, működésének
gazdasági eredményeiről és ezekre vonatkozóan a közgyűlésnek jelentést tenni' Az
állandókonywizsgáló véleményének meghallgatása nélkül a számviteli törvény szerinti
beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést.

3. Az állandó könyvvizsgálő tái1ékozódhat a Társaság ügyeinek viteléről, evégből:

betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe,a Társaság munkavállalóitól, az igazgatóságtól és a felügyelóbizottság tagjaitól
felvilágosítást kérhet,
megvizsgálhatja a Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír_ és áruállományát,
szerződéseit,
részt vesz a közgyűlésen, míg a felügyelőbizottság ülésein részt vehet
kérheti, hogy a felÜgyelőbizottság az álta]ajavasolt ügyet tŰzze napirendjére.

4' Az álÍandó könywizsgáló késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál a közgyűlés
összehívását kezdeményezni, ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, ámely
veszélyezteti a Társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan tényt
észlel, amely avezető tisztségviselők vagy a felügyelőbizottság tagjainak e minőségükben
kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga után. Ha a kezdeményezés nem
vezet eredményre, az állandó könyvvizsgáló köteles a feltárt kÖrülményekről a Társaság
törvényességi felügyeletét ellátó nyilvántartó bíróságot értesíteni.

5. Nem lehet állandó kÖnywizsgáló a Társaság részvényese, az igazgatóság, a
feltigyelőbizottság, az audit bizottság tagja, és ezek közeli hozzátartozójá, élettársa,
valamint a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétót számított három évig.

6. A könywizsgáló az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható gondossággal köteles
eljárni, felelósségére a könywizsgálókra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári
TorvénykÖnyvben meg határozott felelősség i szabá ly ok az irányadók.

XV. A céqieqvzés szabálvai:

1. A Társaság cégjegyzése úgy történik, hogy a Társaság képviseletére jogosultak az iratokat
a Társaság géppel vagy kézzel írt, előnyomott Vagy nyomtatott cégneve alatt - hiteles
cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően - saját névaláírásukkal látják el.

2. A Társaság cégjegyzésére jogosultak:
a) azigazgatóság elnöke önállóan,
b) az igazgatóság másik két tagjának cégjegyzési joga együttes, az
másik igazgatósági taggal egyÜtt jegyzi a társaságot,
c) az általános igazgató a front office igazgatóval vagy a back

lgazgatóság tagja

office igazgatóval
együttesen,
d) azlgazgatóság által cégjegyzésre feljogosított.munkavállalók közÜl kettő egyÜttesen.

XVl. A Társasáq qazdálkodásának szabálvai:

1. Minden üzleti év végével a hatályos jogszabályoknak megfeleló mérleget kell készíteni. A
jogszabálynak megfelelően a Társaság Üzleti könyveit le kell zárni, az igazgatóság köteles
elkészíteni a mérleget, a vagyonkimutatást és az adózott eredmény felhasználására

' vonatkozó javaslatot, amelyet a közgyűlés elé kell terjeszteni'
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2. A közgyűlé. d9.n! a mérleg elfogadásáról, a mérleg szerint mutatkozó adÓzott eredmény
felhasználásáról és ennek keretében az osztalék megállapításáról.

XV!!. A munkáltatói ioqkör qvakor!ása:

a) Az lgazgatóság elnöke és az lgazgatóság egyes tagjai felett a munkáltató jogkört az
lgazgatóság, mint testÜlet gyakorolja.

b) Az általános igazgató(k) felett a munkáltatói jogkört az \gazgatóság elnöke önállóan,
Vagy a két igazgatóságitag egyuttesen gyakorolja.

c) M- Mt. 208. s (2) bekezdése alapján vezetőnek minősített munkakörben dolgozó
munkavállalók esetében a munkáltatói jogkört az általános igazgató, az általános
igazgató akadályoztatása esetén az lgazgatóság elnöke onátlóan, Vagy a két
igazgatósági tag egyuttesen gyakorolja.

d) A munkaviszony létesítése, megszÜntetése, a munkaszerződés módosítása tekintetében
a munkáltatói jogkört - az lgazgatóság illetve az lgazgatóság elnÖke hatáskörébe
tartozó munkáltatói jog kivételével - valamennyi munkavállaló feletl az általános igazgató
gyakorolja, az d]ta]ános igazgató akadályoztatása esetén a munkáltatói jogkört az
igazgatóság elnoke önállóan, Vagy a két igazgatóságitag együttesen gyakorolja'

XVlIl. A Társasáq meqszíinése:

A Társaság jogutód nélkül megszűnik, ha

- a közgyűlés elhatároza megszűnését,
- az arra jogosult szervezet megszünteti,

feltéve mindkét esetben, hogy a Társaság vagyoni viszonyainaklezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követóen a bíróság a Társaságot a nyilvántartásból
törli.

Jogutóddal szűnik meg a Társaság, ha

más társasági formábatarloző gazdasági társasággá, egyesüléssé, szövetkezetté
alakulát
más gazdasági társasággal, szövetkezettel, egyesÜléssel egyesül'

XlX. A Társasáo hirdetménvei:

A Társaság hirdetményeit a jogszabály által elóírt esetekben a Cégközlonyben, illetve a
jogszabály valamint a Budapesti Ertéktőzsde szabályzata által előírt hetyen, egyéb
esetekben a saját honlapj á n (www. ormester. h u) teszi közzé.
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XX. Eqvéb rendelkezések:

A jelen alapszabályban nem érintett Vagy nem teljes korűen szabályozott kérdések
vonatkozásában a mindenkor hatályos Ptk., valamint a részvénytársasáóorra mindenkor
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kelt a]katmazni.

Budapest, 2014. szeptember 10.

/

Kincs Gergely
??igazgatóság elnöke
Órmester Nyrt.

Ügyvédi ellenjegyzés:

l"!:l||aps1abály egységes szerkezetbe^foglalása a Közgytjlés 2o14. szeptember 10' napján
kelt'20141311.(lX.10'), 2014l3l2.(lX.1o.), ?o1!t3l3(lX.1o.), 

-2o 
14t3t4'(lx'1o'.), 2o14t3/5.(lx.'ío.)

és .20141411.(lX.10.), 2014l4t2'(lx.1o.), 2o'l4t5l1.(lX.1o.), 
'2o14t5l2.(lx.ro.) 

éé zourctr.tx.ro.i
szám ú határozatai ba n fog laltakra tekintettel történt.

A változások szövege u-as'tqoon szedeÍt dőIt és atáhtizott betíÍvel került megjelölésre a jelen
egységes szerkezetbe fog lalt Alapszabályban.

Dr. Fluck Akos ügyvéd, Budapest, 2014. szeptember 10'

(nÁffii<d<,.n.,,
Adószám: t ezoo+be_z-+s


