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amely felvdtelre keriilt az UBM Holding Nyilvfnosan Miikddd R6szv6nyt{rsasfg (sz6khely:
2085 Pilisvd,rtisv6r, Kisvasrit utca 1.; nyilvdntart6 hat6s6g: Budapest Kilrny6ki Tdrv6nysz6k
C6gbir6s6ga; c6gjegyzdkszdm: 13-10-041578; a tovdbbiakban: TSrsasAg) 2022. jrinius 20.
napjdn, a T6rsas6g szdkhelydn a rlszv5nyesek szem6lyes jelenl6t6vel megtartott rendkivtili
kdzgytil6sdn.

Horv6th P6ter, a T6rsas6g igazgat6sdganak tagja iidvrjzli a megjelenteket 6s megnyitja a
kdzgytil6st. Az igazgat6sdg meg6llapftja, hogy akdzgyiillsen a T6rsas6g r6szv6nykdnyv6be
2022. jrinius 16. napjdn 18:00 6rakor bejegyzett r6szvdnyesek kdztil cisszesen 669.963
szavazatot (amely a leadhat6 cisszes szavazat 67,00 %-a)birtokl6 r6szv6nyes megjelent, igy a
kozgyrilds hatarozatk6pes.

Uzsoki Andr6s igazgatSsagi tag javasolja Horv6th Peter igazgat6s6gi tag kdzgyrildsi elndkk6
villasrtilsifi. A kcizgyiil6s - annak rdgzitlset kcivet6en, hogy a szavazdsra bocs6tott k6rd6sben
Horv6th P6ter rdszvdnyes a Polgdri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) 3:19. g
(2)bekezdes6ben foglaltak 6rtelm6ben nemszayazhat - nyilt szavazfssal, dsszesen 556.098 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 55,61 o/o-ft megtestesit6 556.098 db
tdrzsr1srvdnyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 556.098 db igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen
k6pviselt, a szavazdsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 Yo-a, a szavazdsra bocs6tott
kdrddsben leadott szaiazatok 100 Yo-a 6s az 6ssze s szavazat 55,61 Yo-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely akdzgyilesen k6pviselt, a szavaziisra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a,

a szavazhsra bocsftott k6rd6sben leadott szavazatok 0 Yo-a 6s az cissze s szavazat 0 %-a) *, 0 db
tart6rkod6s mellett (amely akozgyillsen k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sben leadhat6
szavazatok} o/o-a 6s az <jsszes szavazat} %-a) akozgyiills elndk6v6 Horv6th Peter igazgat6s6gi
tagot (a tov6bbi akb an: L ev ezet6 Elndk) v ilasztj a.

Levezeto Elncik ezt kdvet6en javasolja dr. S6ndor Marcell jogi e16ad6 jegyz6kdnywezet6vd
v6lasrt6s6t A kozgytilds nyilt szavazhssal, dsszesen 669.963 db 6rv6nyesen leadott szavazattal
(amelyek az alaptlke 67,00 Yo-fftmegtestesit6 669.963 db tdrzsr6szvenyhez kapcsol6dnak) -
ebb6l 669.963 db igen szavazattal (amely akozgyiillsen k6pviselt, a szavazdsra bocsiitott
k6rddsben leadhat6 szavazalok 100 o/o-a, a szavazfusra bocs6tott k6rddsben leadott szavazatok
100 o/o-a 6s az dsszes szavazat 67,00 %o-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a k<izgyrildsen
k6pviselt, a szavazilsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 oh-a, a szavazfsra bocs6tott
k6rd6sben leadott szavazatok 0 %o-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) -, 0 db tart6rkodSs mellett
(amely a kdzgytildsen k6pviseh, a szavaz6sra bocs6tott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a

6s az osszes szavazat 0 %-a)jegyz6kdnywezet6v6 dr. S6ndor Marcell jogi el6ad6t villasrtja.

Levezeto Elndk ezt kdvet6en javasolja Uzsoki Andr6s r6szv6nyes jegyz6kdnyv-hitelesit6v6
vflasztdsifi. A ktizgytil6s - annak rogziteset kcivet6en, hogy a szavazdsra bocs6tott kdrddsben
Uzsoki Andr6s r6szv6nyes a Ptk. 3:19. $ (2)bekezdds6ben foglaltak 6rtelm6ben nemszavazhat
- nyilt szavazdssal, dsszesen 602.415 db 6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke
60,24 o/o-ifi megtestesit6 602.415 db tdrzsrdszvdnyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 602.415 db igen
szavazattal (amely a kdzgytil6sen k6pviselt, a szavazilsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6
szavazatokl00 o/o-a, aszavazdsra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatokl00oh-a6s az dsszes
szavazat 60,24 o/o-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyillsen k6pviselt, a szavazhsra
bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 %o-a, a szavazdsra bocs6tott kdrddsben leadott
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szavazatok} o/o-a 6s az dsszes szavazal} %-a) -, 0 db tart6zkodSs mellett (amely a kdzgyrildsen
k6pviselt, a szavazfsra bocsStott k6rddsben leadhat6 szavazatok 0 Yo-a 6s az 6sszes szavazat 0
% - a) j e gy z6kcinyv -hitele s f t5v6 Uzso ki Andr6s 16 s zv6ny e s t v Slasztj a.

Levezeto Elndk ezt kdvet6en javasolja dr. Dunai Tam6s tigyvdd szavazatszhmlilI6v|
villasAdsdt A kdzgyiil6s nyilt szavazdssal, <isszesen 669.963 db 6rv6nyesen leadott szavazattal
(amelyek az alaptlke 67,00 o/o-6t megtestesit6 669.963 db trirzsr6szvdnyhez kapcsol6dnak) -
ebb6l 669.963 db igen szavazattal (amely a kdzgyillsen k6pviselt, a szavazdsra bocs6tott
k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 o/o-a, a szavazhsra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatok
100 Yo-a 6s az tisszes szavazat 67,00 Yo-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyril6sen
k6pviselt, a szavazSsra bocsiitott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 Yo-a, a szavazilsra bocs6tott
kdrd6sben leadott szavazatok 0 o/o-a 6s az risszes szavazat 0 %-a) -, 0 db tart6zkodds mellett
(amely a kdzgyril6sen k6pviselt, a szavazSsra bocsiitott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 oh-a

6s az dsszes szavazat 0 %-a) a szavazatsz6ml6l6 bizottsitg egyik tagS|vh dr. Dunai Tam6s
tigyvddet villasztja.

Levezetl Eln<ik ezt kdvet6en javasolja dr. S6ndor Marcell jogi el6ad6 szavazatszdmlill6vd
vfiasztitsffi. A kdzgyril6s nyilt szavazdssal, dsszesen 669.963 db 6rv6nyesen leadott szavazattal
(amelyek az alaptoke 67,00 o/o-fi megtestesit6 669.963 db tdrzsrdszvlnyhez kapcsol6dnak) -
ebb6l 669.963 db igen szavazattal (amely a kozgyiillsen k6pviselt, a szavazSsra bocsiitott
kdrddsben leadhat6 szavazatok I00 %o-a, a szavazhsra bocs6tott kdrd6sben leadott szavazatok
700 o/o-a 6s az Osszes szavazat 67,00 o/o-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a krizgytil6sen
k6pviselt, a szavazdsra bocs6tott k6rddsben leadhat6 szavazatok 0 oh-a, a szavazilsra bocsiitott
k6rd6sben leadott szavazatok0 oh-a 6s az cisszes szavazat 0 %-a) -, 0 db tartlzkodhs mellett
(amely akozgyullsen kdpviselt, a szavazSsra bocsritott k6rd6sben leadhat6 szavazalok 0 Yo-a
6s az dsszes szavazat 0 %-a) a szavazatszhmlill6 bizotts6g m6sik tagS|vd dr. S6ndor Marcell
j o gi el5ad6 t v flasztj a.

Levezet6 Elndk akdzgyiil5s el6 terj eszti a kdzgytil es - 2022. m6jus 20. napjankelt meghiv6ban
is j elzett - terv ezett napirendj 6t 6s k6ri annak elfo gad6s6t:

1. A T6rsasdg alapszabflyinak m6dositisa

2. A Trirsasf gigazgatfisriginak felhatalmazfsa a Trirsasig alapt6k6j6nek felemel6s6re

A kozgyiil6s nyilt szavazdssal, {isszesen 669.963 db 6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az
alapt6ke 67,00 o/o-6tmegtestesit6 669.963 db tdrzsrdszvenyhezkapcsol6dnak) - ebb6l 669.963
db igen szavazattal (amely a kdzgyiil6sen kdpviselt, a szavazhsra bocsdtott k6rd6sben leadhat6
szavazatok I00 o/o-a, a szavazdsra bocs5tott k6rd6sben leadott szavazatok 100 o/o-a 6s az osszes
szavazat 67,00 o/o-a) 6s 0 db nem szavazattal (amely a kdzgyillsen k6pviselt, a szavazSsra
bocs6tott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a, a szavazfsra bocsStott k6rd6sben leadott
szavazatok} %o-a6s az <isszes szavazat} %-a) -, 0 db tart6zkodits mellett (amely a kdzgyril6sen
k6pviselt, a szavazdsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 oh-a 6s az dsszes szavazat 0
o/o-a) elfogadja a fentiek szerinti napirendet.

1.. napirendi pont

Levezetl Elntik a kiizgyiills el6 terjeszti az alapszabiiy 2.4.12. pontj6nak m6dositiis6ra
vonatkoz6 igazgat6sdgi javaslatot. A javaslat c6lja, hogy az alapszabily egy6rtelmri
szabfiyozdst rdgzitsen a Tdrsas6g r6szv6nyeseit, valamint a Tdrsasilg Sltal kibocs6tott
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ffiviltoztarhat6, illetve jegyzdsi jogot biztosit6 kdtv6nyek tulajdonosait az alaptoke-emel6s
kapcs6n megillet6 els6bbs6gi jog korlStozhat6sdg6val kapcsolatban. A Polg6ri
Ttirv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V. trirv6ny (Ptk.) 3:297. g (2) bekezd6se 6rtelmdben az
alapt6ke pdnzbeli hozzalarulils ellendben tdrt6n6 felemel6se eset6n a r6szv6nyesek, valamint az
irtvSltoztathat6, illetve jegyz6sijogot biztosft6 kdtv6nyek tulajdonosai a rlszv€nyek 6tv6tel6re
els6bbs6gi joggal rendelkeznek. Az alapszabSlyjelenlegi 2.4.12. pontja alapjhnazalaptoke 26rt
kdrben, p6nzbeli hozzqarulils ellen6ben tdrt6n6 felemel6se eset6n a fent emlftett szem6lyek a
r6szv6nyek 5tv6tel6re elsSbbs6gi joggal rendelkeznek. A jelenlegi sz<iveg ezds alapjhnnem lehet
egydrtelmiien meg6llapitani, hogy a hivatkozott pont kiz64a-e az els6bbs6gi jog gyakorl6s6t a
nyilvrinos forgalomba hozatal eset6ben. A m6dosit6s egy6rtelmiiv6 teszi, hogy f6szab6lykdnt
minden alapt6ke-eme16s eset6n fenn6ll a fent emlitett els6bbs6gi jog, egyben megteremti annak
a lehet6s6gdt is, hogy akozgyttles (illetve akozgyiills felhatalmazdsaalapjdnazigazgat6s6g)
egy konkr6t alapt6ke-emelds kapcs6n korlfutozza, vagy adott esetben ki is zhrja az els6bbs6gi
jog gyakorl6s6t.

Az el6terjeszt6s megt6rgyalSsdt kdvet6en akdzgyiills nyilt szavazfussal, cisszesen 669.963 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 67,00 Vo-at megtestesft6 669.963 db
tdrzsrlszv5nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 669.963 db igen szavazattal (amely a kdzgytil6sen
k6pviselt, a szavazSsra bocs6tott kdrd6sben leadhat6 szavazatok I00 Yo-a, a szavazilsra bocs6tott
kdrddsben leadott szavazatok 100 Yo-a 6s az d,ssze s szavazat 67 ,00 %-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely akdzgytillsen k6pviseh, a szavaz6sra bocs6tott kdrd6sben leadhat6 szavazatok 0 o/o-a,

a szavazilsra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatok 0 Yo-a 6s az cissze s szavazat 0 %-a) -, 0 db
1'art6zkodfrs mellett (amely akdzgyiillsen k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sben leadhat6
szavazatok 0 Yo-a 6s az dsszes szavazat 0 %-a) meghozza az alihbihatfrozatot

4 12022. (VI. 2 0.) szimtrkdzgyiil6si hathr ozat

A kdzgyiil6s a Tdrsasdg l6tesft6 okiratr{nak 2.4.12. pontjit a mai nappal az alfubbiak
szerint m6dositja:

" 2.4.12. Az alaptfke pdnzbeli hoadjdralds elleniben tdrtdnf felemelise esetdn a
rdszvinyesek, valamint az dtvdltoztathatf, illetve jegyzdsi jogot biztositd kdtvdnyek
tulaidonosai a riszvinyek dniteldre elsfibbsigi joggal rendelkeznek. A kdzgJtiilds az
alaptfke felemelisdrfl szdld hatdrozatdban a fenti elsdbbsdgi jogok gyakorldsdt
korldtozhutia, vagy ki is zdrhatja. Amennyiben az aluptdkefelemeldsdrtil a kdzgyililds
felhatalmazdsa alapjdn az igazgatdsdg ddnt, az iguzgatdsdg afenti elsflbbigi jogokat
kizdrdlag abban az esetben korldtozhatju, vagy zdrhatja ki, ha az alaptfike-emelAsre
felhatalmazd kdzgyiil4si hatdrozat ezt lehetfvi teszL A fenti elsdbbsdgi jogokat elsf
helyen a forgalomba hozott rdszvdnyekkel szonos rtfszvdnysorozatba tartoui
riszvdnnyel rendelkezf rdszvinyesek, majd az dndhoztathatf, is veliik egy sorban a
iegyzisijogot biztos{td kdtvdnyek talajdonosai gyukorolhatjdk, ebben a sorrendben,
a tulaidonukban dlld rdsTvdnyek, illetve kdndnyek nivdrtdkdvel ardnyosan. A fenti
elsdbbsigi jogok gtakorldsdru az err6l sztild hirdetminy kdzzitdteldtdl szdmftott 15
(tizendt) napos hatdridfln beliil van lehetfisdg. A Tdrsasdg kdteles hirdetmdny fitjdn
triidkoztatni a riszvinyeseket, tovtibbtt az dndhoztathatd ds a jegtzdsi jogot biztosftuS
kdtvinyek tulajdonosait a megszerezhetf rdszvdnyek ndvirtdkdrdl, illetve kibocsrtttisi
drtdkdrfll, u jog drvdnyesftdsire nyina dllti idfiszak kezd6- 6s zdrd napjdrdt is u jog
gy akorlds dnak md dj drdl. t'

A Trlrsasig l6tesitd okiratfnak jelen m6dositfssal nem 6rintett rendelkez6sei viltozatlan
tartalommal maradnak hatilvban.
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Levezet6 Eln<ik a kdzgyiil6s el6 terjeszti az alapszabilly 3.2.1. pontja B) alpontjanak
m6dosit6s6ra vonatkoz6 igazgat6silgi javaslatot. A javaslat c6lja a Varga G6bor 6s Varga Imre
igazgatlsilgi tagok lakcim6vel kapcsolatos v6ltoz6sokalapszab|lyon trirt6n6 iftvezetlse.

Az el6terjeszt6s megt6rgyalilsat ktivet6en akozgyills nyilt szavazilssal, cisszesen 669.963 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alaptbke 67,00 o/o-fit megtestesit6 669.963 db
torzsrlszv1nyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 669.963 db igen szavazattal (amely a krizgyril6sen
k6pviselt, a szavazilsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 100 o/o-a, a szavazSsra bocs6tott
k6rddsben leadott szavazatok 100 Yo-a6s az 6sszes szavazat 67,00 o/o-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely akozgyilesen k6pviselt, a szavaz6sra bocsdtott k6rd6sben leadhat6 szavazalok 0 Yo-a,
a szavazfsra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatok 0 Yo-a 6s az <isszes szavazat 0 %-a) -, 0 db
tart6rkodds mellett (amely aklzgyilesen k6pviselt, a szavazfsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6
szavazatok0 Yo-a6s az dsszes szavazat0 %-a) meghozza az alehbihatfnozatot:

5 12022. (VI. 20.) sz6mf kiizgyiil6si hathr ozat

A kiizgyffl6s a Tirsasfg l6tesft6 okirata 3.2.1. pontjfnak B) alpontjit -Yarga Gfbor 6s
Varga Imre igazgat6sfgi tagok lakcim6nek korfbbi viltozhsfira figyelemmel - a mai
nappal az ali.}biak szerint m6dositja:

"B) Az igazgatdsdg tagjai:

Ndv: Varga Akos
Lukcfm: 2081 Piliscsaba, Domb utca 8.
A megbfzatds hatdrozatlun idfre szdl, kezd6 idfipontja: 2016. februdr 15.

Ndv : B ustyahdzai Ldszhi
Lakcfm: 2481 Velence, Enyedi utca 11.
A megbfzaturts hatdrozstlan id6re szdl, kezdf idfipontja: 2016. februdr 15.

Ndv: Horvdth Pdter
Lakcfm: 2081 Piliscsaba, Jdaef liget atca 36.
A megbfzatds hatdrozatlan id6re suil, kezd6 idfpontja: 2016. februdr 15.

Ndv: Uzsoki Andrds
Lakclm: 2081 Piliscsaba, Hegltalja utca 11-13.
A megbizatds hatdrozatlan id6re sail, kezdf idfipontja: 2016, febradr 15.

Niv: Varga Gdbor
Lakctm: 2081 Piliscsaba, Kildtd utcs 5.
A megbfzatds hatdrozatlan id6re suil, kezd6 idfipontja: 2016.februdr 15,

Ndv: Varga Imre
Lakcfm: 2000 Szentendre, Ddama utca 7.

A megbfzatds hatdrozatlan idfre szdl, kezd6 idfpontja: 2016. febradr 15."

A Tdrsasfg l6tesft6 okiratinak jelen m6dositissal nem 6rintett rendelkez6sei viiltozatlan
tartalommal maradnak hatilvban.

2. napirendi pont

Levezet6 Elncjk akdzgyrd'lls e16 terjeszti a T6rsas6g igazgat6sdgdnak az alaptiSke felemeldsdre
tdrt6n6 feljogosit6sar6l s2616 igazgat6silgi javaslatot. A javaslat c6lja, hogy a Tarsas6g
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igazgat6sSga meghozhassa a Hiventures Kockdzati T6kealap-kezelo Zftrtkcinien Mrikdd6
R6szv6nytarsas6g (sz6khely: 1027 Budapest, Kap6s vtca 6-12.; nyilv6ntart6 hat6sdg: F6v6rosi
Tdrv6nysz6k C6gbir6s6ga; cdgjegyz6kszdm: 0l-10-044176) 6ltal kezelt MFB V6llalati
Beruhdz6si 6s Tranzakci6s Magant6kealap (nyilv6ntart6si sz6m: 6122-91; a tov6bbiakban:
MFB VBTM) 6ltal tett, a T6rsas6g 6ltal elfogadott indikatfv befektet6si aj6nlat szerinti,
legfeljebb 5.000.000.000,- Ft, azaz 6tmilli6rd forint dsszegri befektet6s megval6sitilsithoz
sziiks6ges dcint6seket. Az igazgat6s6g javasolja, hogy ak6zgyil6s a tervezett alapt6ke-eme16s
kapcs6n jogositsa fel az igazgatosilgot a T6rsas6g rdszvlnyeseit megillet6 els6bbs6gi jog
gyakorl6s6nakkizar6s6ra. Az els6bbs6gi jog kizirfshravonatkoz6 inditv6ny indoka az,hogy a
tewezett alapt6ke-emelds sorSn rendkiviil jelent6s dsszegri, m6s forrdsokb6l nem, vagy csak
kedvez6tlenebb felt6telek mellett el6rhet6 t6ke bevonilsfira nyilna lehet6s6g, azonban a
tervezett alapt6ke-emel6sben az ilItala tett indikativ befektetdsi aj6nlat 6rtelm6ben rdszt venni
szdndekozo intdzmenyi befektet6 kizar6lag ezen felt6tel teljesi.ildse eset6n tud r6szt venni a
tew ezett alapt6ke-emel6sben.

Az el6terjesztds megtargyalilsflt k<ivet6en akdzgyiles nyilt szavaztssal, cisszesen 669.963 db
6rv6nyesen leadott szavazattal (amelyek az alapt6ke 67,00 Yo-at megtestesit6 669.963 db
tlrzsrfszvdnyhez kapcsol6dnak) - ebb6l 669.963 db igen szavazattal (amely a k<izgyril6sen
k6pviselt, a szavazdsra bocs6tott k6rd6sben leadhat6 szavazatok I00 %6-a, a szavazfsra bocs6tott
k6rd6sben leadott szavazatok 100 Yo-a 6s az 6ssze s szavazat 67 ,A0 

o/o-a) 6s 0 db nem szavazattal
(amely akozgyilesen k6pviselt, a szavaz6sra bocsdtott k6rd6sben leadhat6 szavazatok 0 Yo-a,
a szavazSsra bocs6tott k6rd6sben leadott szavazatok} o/o-a 6s az risszes szavazat 0 %-a) -, 0 db
tart6zkodSs mellett (amely a k<izgyiil6sen k6pviselt, a szavaz6sra bocs6tott k6rd6sben leadhat6
szavazatok0 o/o-a 6s az risszes szavazat 0 %-a) meghozza az alabbihatdrozatot:

6 /2022. (VI. 20.) szf mrfi k0zgyiil6si hatilrozat

A kiizgyffl6s felhatalmazza ^ Tr[rsasrig igazgatflsfugit a Tfrsasfg alapt6k6j6nek
felemel6s6ye, az alibbiak szerinti felt6telekkel:

- az alaptdke-emel6s m6dja: fj r6szv6nyek thj6koztatil kdzz6t6tel6re vonatkoz6
kiitelezetts 69 al6 nem es 6 o nyilvinos forgalomb a hozatala,;

- 
^z 

alaptdke-emel6s sorin forgalomba hozand6 fj r6szv6nyek 6tv6tel6re kijeliilhet6
szem6lyek: a Hiventures Kockizati T6kealap-kezelil Zhrtkdrtien Miikitdd
R6szv6nytirsasrig (sz6khely: 1027 Budapest, Kapfs utca 6-12.; nyilvintart6 hat6sdg:
F6virosi Tiirv6nysz6k C6gbfr6sriga; c6giegyz6kszim: 01-10'044176\ iitalkezelt MFB
Vdllalati Beruhdzfsi 6s Tranzakci6s Magint6kealap (nyilvfntartisi sz6m z 6122-91);

- a felemelt alapt6ke legmagasabb iisszege: 119.999.900r- Ft, 
^zazegyszflztizenkilencmilli6-kilencszizkilencvenkilencezer-kilencszhz forint;

- azon id6tartam, amely alatt az alapt6ke-emel6sre sor keriilhet: a jelen kiizgyiil6si
hatir ozat me ghozatalft6l szf m itott 6 (h at) h6nap.

A kiizgyiil6s feljogositja a Tirsasfg igazgatfishgito hogy a fentiek szerinti alaptdke-emel6s
kapcsfn a Trfrsasfg r6szv6nyeseit megilletd jegyz6si els6bbs6gi jogot kizirja.
A jelen felhatalmazis alapjfin a Tdrsasfg igazgat6s6ga jogosult diinteni az alaptfike
fentiek szerinti felemelds6vel kapcsolatos valamennyi k6rd6sben, ide6rtve a Tirsasig
alapszabflyfnak megfelel6 m6dositrisrlt is.

Lev ezeto Elndk a kozgyiillst berekeszti.

Dr. Dunai Tnmfs

/*C;6, r re,, if,fi$"d o r 6 s r'rsar
\ Ug*6di Iroda
HU-1052 BudiiPest, Vdci u. 24' I em'q \,(
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