KÖZGYŰrÉsl pcuzirÖNyv
Jelen Közgyíilési jegyzőkönyv (a továbbiakban: ,,Jegyzőkonyv") felvételre került az a|ulirott naPon a
PLOTINUS Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: PLoTINUS Nyrt.) székhelye: 3324Felsőtárkány, Tölgy u. L.; nyilvt. cégbirőság: Heves Megyei Cégbiróság;Cégsegyzékszám:L010-020286) - (a továbbiakban: a "'Iársaság") - éves rendes megismételt közgyí1|éséról (a továbbiakban:
,,KözgyíiIés").

I.

Közgyűlés helye' ideje

AKozgyii|éshelye:1088 Budapest, Vas utca 16. (V16 Irodaház)
A Közgyűlés icleje: 2013. Február 22. 10.00 fua

A

Közgyű|és módja; határozatképtelenség miatt megismételt éves rendes közgyíilés a meghívónak

megfelelően

a)

II.

felenlévő személyek

A Társaság részvényesei aKözgyíllési Jegyzőkön}'V 1. Számú' mellékletétképező jelenléti iv szerint,
amelynek értelmében:(i) Jelenlévő alaptőke-részesedési arány: 31.4'l, |'/o; (ii) Gyakorolható
szavaztok száma alapján képviselt alaptőke-részesedési arány: 3'l'.41' oh (iii) Gyakorolható
szavaztok számaz-l'41'.54o db (a gyakorolható max. 10%-os korlátozás figyelembevételével)'

b)

meghívottként (i) dr. I(ovács Csaba ügyvécl (1145 Budapest, Bácskai rr. 58/A.) (ii) a Társaság
kÖnyvvizsgálója Gyimesi Katalin (lakcím: 1037 Budapest, Máramaros út 64/b, any1a születési neve:
Márkus Margit, születési hely és idő: Budapest, 1955.08.13. Szig sz. 493952PA., MKVK 003948,
pénzlnt. E-003948/9n a Gyimesi és Társa Kft (cégjegyzékszám: 01'-09-666588, székhely: 1'037
Máramaros ilt 64/b, asz.12313571-2-4'|, MKVK 000858, pénzint.min: T-000858/97.) képviseletében

III.

Események - határozatok

A jelenlévők megállapí$ák, hogy a Kozgyí3|ésena Közgyíilési Jegyzőkönyv 1. Számu mellékletétképező
jelenléti ív szerint meghatározott és a II. pontban rögziteft alaptőke-részesedést, szavazatt számot képviselő
részvényesjelen van. AKözgyii|és határozatképes, mivel ahatározatképtelenség miatt összehívott második
közgyűlés

az

határozatképes.

erecleti napirenden szereplő ügyekben

a

megjelentek számára tekintet nélkül

Azlgazgatótanács Elnöke megállapítja, hogy aKözgyíllés szabá|yszerűen került összehÍvásra. Tekintettel a
fentiekre a Közgyűlés megtartásának és a határozathozatalnak a Gazdasági társaságokról szőló 2006. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Gt.) és az Alapszabály rendelkezéseinek alapján nincs akadálya.
AzIgazgatőtanács Elnöke megnyitja aKözgyűIést és tájékoztat1a a részvényeseket hogy azlgazgatótanács
kijelölése alapjárr a Közgyíilést, mint Levezető Elnök - a továbbiakban: ,,Elnök" - ő vezeh a legyzőkönyv
vezetésére felkéri és kijelöli Dr. Kovács Csaba ügyvédet.
Elnök ismerteti a napirendi pontokatakÓzgyíilési meghívóban rÖgzítettekkel egyezően:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

és hitelesítő részvényes)
megválasztása
Igazgatótartács jelentése: a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről,Társaság vagyoni
helyzetéról és a Gt. 225s (2) bekezdése szerinti korülményekről
Igazgatótanács tájékoztatója a Társaság 20"13. évi üzletpolitikai terveiről és céljairÓl
Könyvvizsgáló jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolórő| és az Igazgatótanács
inctítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kiÍizetés kapcsán
Auctit Bizottság jelentése a számviteli törvény szerinti beszámolóró| és azIgazgatótanács
indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetéskapcsán
Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság

2012.ÉviFelelősTársaságirányításiJelentéselfogadása

7)

20'1'2. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és
eredmérry-kimutatás megállapítása, döntés aZ eredmény Íelosztásáról és az osztalékkifizetés kérdéseiről
Igazgatótanács munkájának értékeléseés felmentvény megadása
Igazgatőtanács részérefelhatalmazás saját részvényekvásárlására és alaptőke emelésre (a
4/201'0. (XI. 10.) és8/2011'. (IV. 18.) számtt Közgyűlési Határozatok módosítása)

8)
9)

Elnök megkezdi a napirendnek megfelelően a Közgyűlést.

1)

Közgyű]ési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és hitelesítő részvényes) megválasztása

a hitelesít<j részvényes Szabő Zoltán Sándor ésSzavazatszámláló Bizottság tagjainak Pál
Árpád, Za|aJenő János és Zaláné Schvarcz Marianna személyére.

Elnök javaslatot tesz

a2o13. (II.22.) szárnű Közgyűlési Határozat - tervezet

A

Közgyíités megválasztja a Szavazatszámláló Bizottság tagjaként Pál Árpádot (1067 Budapest'
Csengery utca 59. IW6.), Za|a lenő Jánost (5000 Szolnok, Csokonai u. 63.) és Zaláné Schvarcz
Mariannát (5000 Szolnok, Csokonai u. 63.), valamint hitelesítő részvényesnekSzabó Zoltán Sándort
(lakcím: (3324 Felsőtárkány, Tölgy u.1.).
Elnök összesiti a szavazatokat és az Alapszabá|y 8.28 pontja alapján megállapítja,hogy a Közgyíilési
Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma:141'.540 db
Leadott,,I:'em" szav azatok száma 0.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma} db / 0 %

2)

/

1'00%

Igazgatótar'rács jelentése: a Társaság 2012. évi üzleti tevéken}zségéről.Társaság vag'voni
hel}zzetéről és a Gt. 2255 (2) bekezdése szerinti körülményekről

Elnök megtartja beszámolóját és kifejti a napirend kapcsán az irásban kihirdetett jelentésétés a Gt. 2255
(2) bekezdése szerinti körülményekrőI.
Elnök a napirendi pontnak megfeleló következő hatátozatijavaslati szöveget szavazásra bocsátja:
,,A Közgyűlés az Igazgatótanács jelentéséta Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről, Társaság vagyoni
helyzetéről és a Gt' 225s (2) bekezdése szerinti körülményekrőI elfog4dia. "
Részvényesek a

so

rszámozott tábláik feltartásával szav aznak'

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az A|apszabály 8.28 pontja alapján megállapítja,
hogy a Közgyúlési Határozat elfogadásra került az a|ábbiak alapján:

a2u3. (I|.22.) számú Közgyűlési Határozat

A Közgyúlés az Igazgatótanács jelentését a Társaság 2012. évi üzleti tevékenységéről,Társaság
vagyoni helyzetéről és a Gt. 225s e) bekezdése szerinti körülményekről elfogadja.
AKözgyű|ési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma:141.540 db
Leadott,,nem" szavazatok száma O.db / 0%
Szavazástól tartózkodók száma0 db / 0 %

3)

Igazgatótarrács

/

1,00%

tájékoztatója a Társaság 2013. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

Elnök megtartja beszámolóját és kiíejti a napirenct kapcsán azirásban kihirdetett tájékoztatőját'

Elnök

a napirencli

pontnak megfelelő következő határozatt javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

elfogadja."
Részvényesek a sorszámozott tábláik f eltartásával szav aznak.

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az A|apszabály 8.28 pontja alapján megállapítja,
hogy a Közgyúlési Hatátozatelfogadásra került az alábbiak alapján:
3/2073. (II.22.) számű

Közgyűlési Határozat

AKözgyíiltés azlgazgatótanács tájékoztatóját a Társaság2o13. évi üzletpolitikai terveiről és céljairól

elfogadja.

A Közgyúlési Határozat elfogadásra került az a|ábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma:141'.540 db
Leadott,,nem" szav azatok száma O.db / 0y"
Szavazástó| tartózkodók száma} db / 0 %

4)

Könyvvizsgáló

/

L00%

jelentés a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács

indítványáról az eredmény felosztása és az osztalék-kiíizetéskapcsán

Könyvvizsgáló

rrregtartja beszámolóját. Leadta a jelentés, amely közzé lett téve. Ennek megfelelően

javasolja elfo gad ásra.

Elnök

a

napirendi pontnak megfelelő következő határozatt javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

,,A Közg.vűlés a Körryvvizsgálói jelentést (a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az Igazgatótanács
indítván}záról az eredmény felosztása és az osztalék-kiÍizetésről)tudomásul veszi és elfogadja."
Részvényesek a sorszámozott tábláik f eltartásával szav aznak.

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az A|apszabály 8'28 pontja alapján megáIlapit1a,
hogy a KözgyíJ|ésiHatározat elfogadásra került az a|ábbiak alapján:
4/2013. (II.22.) számű

Közgyűlési Határozat

ielentést (a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az
Igazgatőtanács indítványárő| az eredmény felosztása és az osztalék-kifizetésről) tudomásul veszi és

A

Közgyűlés

a

Könywizsgálői

elfogadja.

AKözgyíilési Határozat elfogadásra került az a|ábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma;'l'41'.540 db
Leadott,,nem" szavazatok száma }'db / 0%
Szavazástóltartózkodók száma0 db / 0 %

/

100%

BizotLság jelentése a számviteli törvénlz szerinti beszámolóról
indítványáróI az eredménv felosztása és az osztalék-kifizetéskapcsán

5) Audit

és az Igazgatótanács

Az Audit Bizottság

képviseletében Szabó Zo|tán Sándor megtartja beszámolóját. Utal arra, hogy a
kérdésesadatok közzé lettek téve, ennek megfelelően javasolja elfogadásra.
Elnök a napirendi pontnak megfelelő következő lratározati javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

,,A Közg.vűlés az Audit Bizottság jelentéséta számviteli törvény szerinti beszámolóról és az
Ig,azg,atótanács

irrd

ítvánváról az eredmén

elfogadia.l
Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásáva| szav aznak.
Szavazatszámlá]ó Bizottság összesíti a szavazatokat és az A|apszabáIy 8.28 pontja alapján megá||apit1a,
hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az a|ábbiak alapján:
5/2013. (|Í.22.) számú Közgyűlési

A

Hatátozat

Közgyűlés az Audit Bizottság jelentéséta számviteli törvény szerinti beszámolóról és az

Igazgatőtanács indítványáről az eredmény felosztása és az oszta|ék-kifizetés kapcsán tudomásul veszi
és elfogadia.

AKözgyű(ési Határozat elfogadásra került az a|ábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma;1'4'l'.540 db
Leadott ,,nem" szavazatokszáma}.db / 0%
Szavazástő| tartózkodók szárna0 db / 0 y"

6)

2012.

a

100%

ÉviFelelős Társaságirányítási lelentés elfogadása

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban
Elnök

/

és javaslatot tesz elfogadására'

napirendi pontnak megfelelő következő határozatt javaslati szöveget szavazásra bocsátja:

,,A Közgyúlés a 2012. ÉviFelelős Társaságirányítási Telentés elfogadja."
Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásáva| szav aznak.

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabály 8.28 pontja alapján megállapítja,
hogy a KözgyulésiHatározat elÍogadásra került az a|ábbiak alapján:
6/2013. (II. 22.) sz ámít Közgy

A Közgy iilés a

20'L2.

űlési Hat ározat

ÉviFelelős Társaságirányítási Jelentés elf ogadj

a.

AKözgyí1|ési Határozat elÍogadásra került az a|ábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma:141'.540 db
Leadott,,nem" szavazatok száma O.db / 0%
Szavazástóltartózkoclók száma0 db / 0 %

7)

/

100%

2012. évi Számviteli törvény szerinti beszámoló illetve jelentés elfogadása, mérleg és eredmény-

kimutatás megállapítása, döntés az eredmény felosztásáról és az osztalék-kifizetés kérdéseiről

Elnök megtartja beszámolóját tárgyban

és javaslatot tesz elfogadására.

EInök a napirendi pontnak megfelelő következő határozati javaslati szöveget szavazást'a bocsátja:

,'A Közg.vűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2012. évi gazdálkodására vonatkozó' a mag'var
számviteli előírások alapián elkészítettauditált éves beszámolóját 754.442 millió forint mérlegfőösszeggel
és -55'610 millió forint adózott eredménnyel. A fentieknek megfelelően a Közgyúlés 2012-es adózott
eredményből osztalékot nem fizet és adózott negatív eredmén}zéteredménytartalékbahelyezi."
Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásáva| szav aznak.

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az A|apszabály 8'28 pontja alapján megá||apit1a,
hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:

T2013. (IÍ. 22.) számíL Kőzgy íilési}tat át ozat

A

a magyar
Köz1yűlés elfogadja és jóváhagyja a Társaság 2o12. évi gazdálkodására
illió forint
számviteli előírások alapján elkészítettauditált éves beszámolóját 754,u2
lelően a
mérlegfőösszegge| és -55,6L0 millió forint adőzott eredménnyel. A fentieknek
Közgyűlés 20'!'2-es adózott eredményből osztalékot nem fizet és adózott negatí eredményét
eredménytartalékba helyezi.

AKözgyíilési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma:1'41'.540 db
Leadott,,nem" szavazatok száma O.db / 0y,
Szavazástő| tartÓzkoclók száma0 db / 0 y"

8)

1007,

Igazgatótanács munkájának értékeléseés felmentvény megadása

Elnök megta
Elnök

/

ft1a b eszámolőját tár gyban és javaslatot tesz elf

a napirencli

o

gad ására.

pontnak megfelelő következő határozatt javaslati szövegetszavazásta

lrlcsátja:

munkáiát értékelve
szem lőtt tartva iártak
Részvényesek a sorszámozott tábláik f eltartásával szav aznak.

I

l
I

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az AlapszabáIy 8.28 pontja alapjan megá|lapit1a,
hogy a Közgyúlési Határozatelfogadásra került az alábbiak alapján:
l

I

8/

20'L3. (II. 22.) számű

Közgy íilésiHatár ozat

A

Közgyíilés az lgazgatótanács munkáját értékelve elfogadia, hogy az Lgazgatőtinács a Társaság
érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva jártak el és részükre a felmentvényt megadja.
A Közgyúlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma;59.505 db
Leadott,,nem" szavazatokszáma0 db / 0%
Szavazástó| tartózkodók száma0 db / 0 %

9)

/

100%

Igazgatótarrács részérefelhatalmazás saiát részvénvek vásárlására és alaptőké emelésre (a 4/2010.
(XI. 10.) és 8/2011. (IV. 18.) számú Közgyűlési Határozatok módosítása)

Elnök megtartja beszámo|őját

tár gyb an és javaslatot tesz elfo gadására.

EInök a napirendi pontnak megfelelő következó határozatt javaslati szöveget szavazásrE bocsátja:

,,Közg.vűlés módosítva korábbi tár&vbani döntéseit jelen Közg'vúIési Határozattal felhatalmazza az
i

Igazgatőtanácsot arra' ho gy az Alapszabá

A)

saját részvénytszerezzen az alábbiak szerint a) felhatalmazás időtartama: a mai naptól számított

18 hónap b) megszerezhető részvénvekfaitáia: törzsrészvénv c) megszerézhető részvények
névértéke:250 Ft d) megszerezheti részvények darabszáma: 400.000 db] e) megszerezhető
részvén}'ekesetében az 1 db részvényrejutó legalacsonyabb és legmagasabb Osszeg: minimum 1
Ft illetue maximum 10.000 Ft.

B) zártkcirben vagy

n}zilvánosan 2018. január 31-ig bezárólag tőkét emeljeh. Alaptőke-emelés
Iegmagasabb összege 5.000.000.000 Ft. azaz ötmilliárd forint 0óváha#ott alaptőke). Az
Igazgatótarrács saját hatáskörberr iogosrrlt bármel}r típusú'és bármely módbn történő a]aptőkeemelésre' Az lgazgatótanácsi hatás!<iirben torteno alaptok
5
I

tasára és a törvén

tartozó clön

határozatról
harminc rrapon belül a Cégközlön}zben

közzétenni."

Részvényesek a sorszámozott tábláik feltartásával szav aznak.

Szavazatszámláló Bizottság összesíti a szavazatokat és az Alapszabá|y 8.28 pontja a
hogy a Közgyűlési Határozat elfogadásra került az alábbiak alapján:
9/

2013. (I|. 22.) számű Közgy

megállapítja,

űlési Hat ár ozat

Közgyíílés módosítva korábbi tárgybani döntéseit jelen Közgyűlési Határozattal fe
Igazgatótanácsot arra, hogy az Alapszabály és a Gt. vonatkozó rendelkezéseinek beta

A) saiát részvénytszetezzen az alábbiak szerint: a) felhatalmazás

időtartama:
számított 18 hónap b) megszerezhető részvényekÍajtája: törzsrészvény c)
részvényeknévértéke:250 Ft d) megszerezhető részvények darabszáma:
megszerezhető részvényekesetében az 1 db részvényre jutó legalacsonyabb
összeg: minimum 1 Ft illetve maximum L0.000 Ft.

B) zártkörben vagy nyilvánosan 20!8. ianuát 31-ig bezárőlag tőkét emelien.
legmagasabb összege 5.000.000.000 Ft, azaz ötmilliátd forint (ióváhagyott

.talmazza az

mellett

mai naptól

hető

db

e)

legmagasabb
ke-emelés

). Az

ódon töténő
Igargatőtanács saját hatáskörben iogosult bármely típusú,és bármely
esetében az
alaptőke-emeléste. Az lgazgatótanácsi hatrískörben töfténő
Napszabály módosítrísára és a törvény vagy az alapszabály szerint egyébké t a közgyűlés
hatáskörébe t^ttozó döntések meghozataláta az Igazgatótareács köteles és
Jelen
közgyűlési hatátozattől szóló közleményt az lgazgatőtanács köteles a hatátozat
meghozatalát követő hatminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.

AKozgyíilésiHatározat elfogadásra került az a|ábbiak alapján:
Leadott ,,igen" szavazatokszáma:1'41'.540 db
Leadott,,nem" szav azatok száma O.db / 0%
Szavazástől tartózkoclók szárr.a0 db / 0 7o

Elnök megál|api\a, hogy

a

/

1,00%

Közgyíilés valamennyi napirendi kérdésekben hatá

részvényeseknek további javaslataik nincsenek, a Közgyűlés t bezár1a.

Budapest 201P.

Zsiday Vi
Közgyűlés El

Szabő Zoltán Sándor - Hitelesítő Részvényes
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