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amely készült a  (Cg. 01-10-
046480, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12-14.) 2020  2

 

Jelen vannak:  
Dr. Gácsi Mihály Medárd – Igazgatótanácsi tag, elnök 
Szabóky Orsolya – Igazgatótanácsi tag 
Miszlai Zoltán – Igazgatótanácsi és Audit Bizottsági tag 
dr. Sugár Inez –  

Az ülést megnyitja Dr. Gácsi Mihály Medárd, az Igazgatótanács elnöke. 

. 

Dr. Gácsi Mihály Medárd  nyv készül. A 

kerültek. 

Dr. Gácsi Mihály Medárd tájékoztatja a megjelenteket, hogy a jelen Igazgatótanácsi ülésen megtárgyalandó napirendi 
pontok az alábbiak: 

-emeléssel összefüggésben
-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

Egyéb napirendi ponti javaslat nincs. 

A Igazgató  

-

sük a 2017. év október hó 20. napján 
  

-emeléssel érintett 
részvényfajta (törzsrészvény) tulajdonosai mint törzsrészvény-

- . A Társaság kizárólag 
törzsrészvényeket bocsátott ki. 

Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, hogy a Társ 7. .250,- Ft-
 

- fajtája, sorozata: törzsrészvény; „A” sorozat
-
- állítandó összes (új) részvény száma:  db
- névértéke: 10,- 
- kibocsátási értéke: ,- 
-
A fentiekre és az Alapszabály 15.2.-15.4. pontjaiban foglaltakra figyelemmel az Igazgatótanács javasolja a jegyzési

-emeléssel összefüggésben tekintettel arra, hogy
- a részvényesek nagy számára tekintettel az értesítés és az esetleges részvényesi bejelentések viz
költségg -emelés megvalósítása szempontjából, mely a Társaság üzletpolitikai
céljainak megvalósítását veszélyeztetné és
- en kialakul súlyos járványügyi helyzet részvényforgalomra és
részvény-árfolyamra gyakorolt hatását alapul véve a részvények névértékén túl a részvényeknek a járvány fellépése
óta kialakult átlag piaci árát is meghaladja az új részvények tervezett kibocsátási értéke.
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alábbi határozatot: 

20. ( .2  
-

-  
37. ,- -

 
-
-
- 3.  
- - 
- 32,- 
-

-
-

-  
-   

-emelés új részvények forgalomba hozatalával és ezzel összefüggésben az Alapszabály módosítása

Dr. Gácsi elen napirendi pontban foglalt döntésük a 2017. év október hó 20. napján 
  

Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, hogy a Társaság alap
szerint 
jog fentiek szerinti kizárásával és azzal, hogy a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre 

-emelés legalacsonyabb és 
egyben legmagasabb összege .250,- Ft azaz Harminchétmillió-ötszázharmincegyezer-kétszázötven forint. A 
kibocsátandó új részvények száma  
törzsrészvény, melyek névértéke 10,- ,- 
új részvényekhez a törzsrészvényekre vonatkozó Ptk. szerinti jogok tartoznak. Dr. Gácsi Mihály Medárd javasolja, 

pest, Rákóczi tér 6. 
5. em. 1.; Cégjegyzékszám: 01-09- 9-2-

kötelezettségvállalási nyilatkozatot tett.
Az Igazgatótanács javasolja, hogy a Ptk. :

 lejártának
napjával beálló hatállyal módosítsa Alapszabályát az alábbiak sze

5.1. 644.661.250,- Ft, azaz Hatszáznegyvennégymillió-hatszázhatvanegyezer-
kétszázötven forint, mely 524.981.250,- Ft pénzbeli, valamint 119.680.000,- Ft nem pénzbeli
hozzájárulásból áll.

64.466.125 db egyenként 10,- 
A pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása a
társaság részére teljes egészében megtörtént.”
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644.661.250,- Ft, azaz Hatszáznegyvennégymillió-hatszázhatvanegyezer-
kétszázötven 524.981.250,- Ft - 

 
 

64.466.125 db -  

 

Budapest, 2020. április 2. 

_______________________________ _______________________________ 
          Dr. Gácsi Mihály Medárd           Szabóky Orsolya 
                         Igazgatótanácsi tag 

_______________________________ _______________________________ 
               Miszlai Zoltán        dr. Sugár Inez 
            Igazgatótanácsi tag     


