xOzcyttfrstpcuz1rONyv
Jelen KozgyilI6si jegyz6kdnyv (a tov6bbiakban: ,,legyz6konyv") felv6telre keriilt az aluliroll napon
PLOTINUS HOLDING Nyilvdnosan Miikitdd R6szv6nyt6rsasdg (rdvid n6v: PLOTINUS HOLDING Nyrt.)

a

-

sz6khelye:3324 Fels6t6rk6ny, T6lgy u. 1..; nyilvt. c6gbir6sdg: Egri Tdrv6nysz6k C6gbir6s6ga;
C6gSegyz6ksz6m: 10-10-020286; ad6sz6m: 14355499-2-10 - (a tov6bbiakban: a "T6rsas6g") - rendkivtlli
kozgyiil6s6r6l (a tov6bbiakban:,,K6zgyiil6s"

).

I.

Kiizgyiil6s helye, ideje

AKi>zgyiil1s helye: 2484G6rdony, Balatoni rit

55.

AKdzgyfillsideje:2017. november 9. 11.00 6ra
A

Kd

zgyiil1s m6 dja : rendkivi.ili

k6 z

gyiills

a me ghiv6nak megfelel6en

IL

Jelenl6v6 szem6lyek

a)

ATdrsas6g r6szv6nyesei aKozgyill6silegyz6kdnyv 1. Sz6m: - mell6klet6t k6pez6jelenl6ti iv szerint,
amelynek 6rtelm6ben: (i) ]elenl6v6 alapt6ke-r6szesed6si arilny: 46,10 olt; (i1) Gyakorolhat6
szavaztok szArr:.a alapj6n k6pviselt alaptdke-r6szesed6si ar6ny: 29,80 o/o (iii) Gyakorolhat6
szavaztokszirna:125.390 db (a gyakorolhat6 max.L0%-oskorllttozds figyelembev6tel6vel).

b)

meghivottk6nt (i) dr. KovScs Csaba iigyv6d (2484G6rdony

ilI.

Esem6nyek

-

Ag6rd, Balatoni

ft

55.)

- hat6rozatok

A jelenl6v6k meg6llapifdk, hogy a Kozgytillsen a Kdzgy(l6si Jegyz6kdnyv 1.. Sz6mi mell6klet6t k6pez6
jelenl6ti iv szerint meghat6rozott 6s a IL pontban rlgzitett alapt6ke-r6szesed6.st, szavazatr szilmot k6pvisel6
r6szv6nyes jelen van. A Kdzgytil6s hatilrozatk6pes, mivel a szavazilsra jogosit6 r6szv6.nyek 6,1tal
megtestesitett szavazatokttibb mint 2501,-6t k6pvis el6 r6sm6nyes jelen van.
Az lgazgat6tan6cs Elndke meg6llapi\a, hogy a Kdzgyiil6s szab6lyszeriien keriilt cisszehiv6sra. Tekintettel a
fentiekre a Kozgyiil6s megtart6s6nak 6s a hatlrozathozatalnak a Polg6ri torv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi Y
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) 6s az Alapszabdly rendelkez6seinek alapj6nnincs akad6lya"
.

Szab6 Zoltln S6ndor megnyitja a K6zgyiil6st 6s t6j6koztatja a r6szv6nyeseke! hogy az Igazgat6tan6cs
kijel6l6se alapj6n a Kdzgytil6st, mint Levezet6 Elntik - a tov6bbiakban: ,,Elndk" - 6 vezetr a legyz6k6nyv
vezet6s6re felk6ri 6s kijeldli Dr. Kov6cs Csaba iigyv6det,
Elrrok ismerteti a napirendi pontokat akdzgyiillsi meghiv6banrdgziteftekkel egyez6en:

1)

KozgyiSl6si tiszts6gvisel6k (Szavazatszdml6l6 Bizotts6.g 6s hitelesit6 r6szv6nyes)

2)

Sz6khely m6dositdsa, a megl6v6 fi6ktelepek 6frtevez6se telephelyeknek (a
jogszabllyi el6ir6soknak megfelel6en) 6s rij telephely felv6tele
Dcint6s Alapszablly m6dositiisr6l - Egys6ges Szerkezet'l Alapszabilly

megvdLaszt6sa

3)

elIogad1s6r6l

Elrrdk megkezdi a napirendnek megfelel6en a Kcizgytil6st.
1)

Elrrdk javaslatot tesz a hitelesit6 r6szv6nyes Zsiday Viktor 6s Szavazatsz6ml6l6 Bizotts6g tagjainak Zsiday
Viktor, Fejes Edit 6s Dr. Kov6.cs Csaba szem6ly6re 6s szavaz6sra bocsiila a kdvetkez6 hat6rozattjavaslati
szoveget:

,,4 Kozgyiilds megudlasztja a Szqaazqtszdmldl6 Bizottsdg taglakdnt Zsiday Viktort (lakcim: 1727 Budapest,

Teleszk6p

utca 9.), Dr, Koadcs Csabdt (Iakcim: 1142 Budapest, Erzsdbet kirdlynd ntja a9.) 6s Fejes Editet (Iakcim: 1117 Budapest,
Irinyi J6zsef u. 28/8.), aalamint hitelesitd rdsza|nyesnek Zsiday Viktort (Iakcim:1121 Budapest, Teleszk6p utca 9.)"

Ehdk osszesitt a szavazatokat 6s az Alapszab6ly 8.28 pontja alapj6n meg6llapi\a, hory a Kozgyillsi
Hat6rozat elfogad6sra keriilt az allbbiak alapj6n:
Leadott ,,igerL" szavazatokszdtma:I2s.39} db
Leadott ,,rrem" szavazatoksz6ma0,db / 0%
Szavaz6st6ltart6zkod6k sz6ma0 db / 0 %

/

100%

A2m7 . (XI. 9.) szAm(t Kozgy(il1si Hatilrozat

AKdzgy(ills megv6lasztla a Szavazatszilrnlil6 Bizottsilg tagjak6nt Zsiday Viktort (lakcim: 1121 Budapest,
Teleszk6p utca 9.) Dr. Kovdcs Csabdt (lakcim: ll42Badapest, Erzs6bet kir6lyn6 ftjaa9.) 6s Fejes Editet
(lakcim: 1117 Budapest, Irinyi l6zsef u.28/8.), valamint hitelesit6 r6szv6nyesnek Zsiday Viktort (lakcim:
112LBudapest, Teleszk6p utca 9.)

megfelel6en) 6s frj telephellz felv6tele
Elrrdk megtartla besz6mol6j6t tdr gyban

6s

javaslatot tesz elfogad6s6ra.

Elrrok a napirendi pontnak megfelel6 kcjvetkez6 hatilrozatt javaslati szoveget szavazilsrabocs6tja:
Versec sor g-re m6dositja ds a L093 Budapest, Gt)nczy Pdl utca
q
2. 2. emelet, aalnmint 7093 Budapest, Gonczy PdI utca 2. 3. emelet 7. szdm alatti fi6ktelepeit telephely elneaezdsre
m6dositja a 2006. 6ai V. tiiradnV 75 @ bekezddsdnek megfelel1en 6s telephelyet l|tesit a 1.093 Budapest, Gc)nczy Pdl
utca 2, pinceszint szdm alatt."

,,4 Kozgyiilds a Tdrsasdg szdkhelydt 1021 Budapest,

R6szv6nyesek szav aznak.

Szavazatsz6ml6l6 Bizotts 69 osszesitt a szavazatokat 6s az Alapszab6ly 8.28 pontja alapj6n :neg6llapiLla,
a Kd zgyiillsi Hat6r o zat elf o gad6sra keriilt az alilbbiak alapj6n:
Leadott ,,igett" szavazatoksz|rna'. 125.390 db
Leadott,,nem" szav azatok szlrna O.db / 0%
Szavaz6st5l tart6zkod6k sz6ma 0 db / 0 %

/

hory

100%

42017. (XI. 9.) szilml6- Kdzgy(illsi Hatdrozat

A Kdzgy(il6s a T6rsas6g sz6khelyilt

102'1. Budapest, Versec sor 9-re m6dositja 6s a 1093 Budapest,
Giinczy Pdl utca 2, 2. ernelet, valamint a 1093 Budapest, G0nczy Pdl utca 2. 3. emelet 7. sz€rrai. alatti
fi6ktelepeit telephely elnevez6sre m6dositja a2006.6vi V. ttirv6ny 7$ (2)bekezd6s6nek megfelel6en 6s
telephelyet l6tesit a L093 Budapest, G0nczy P6l utca 2. pinceszint sz6m alatt.

3)

Elrrok megtartla beszdmol6j6t tdrgyban

6s

javaslatot tesz elfogad6s6ra.

Ekrok a napirendi pontnak megfelel6 kdvetkez6 hatdrozatt javaslati szdveget szavaz6srabocsdfa:
,,Kozgyill4s a Tdrsasdg Alapszabdlydt a 2/2017, (XL 9.) szdmi Kdzgylil1si Hatdrozatoknak megt'elel6en m6dositja ds
elfogadja Egysdges Szerkezetben M6dositott Alapszabdlydt az aldbbiak szerint (amelyben a m6dositdsok d6lt bettioel ds
aldhizdssql kerilltek feltiintetdsre). A kilIon megszerkesztend6 Alapszabdly nldirhsdra a Ki)zgylil|s megbizza Szab6
Zoltdn Sdndor lgazgat6tandcsi tagot, ellenjegyzdsdre pedig Dr. Koadcs Csaba rigyaddet (2484 Gdrdony-Agird, Balatoni

tit

55.).
..

... (Alapszabdly -terve

ze

t kilIdn ioen) "

R6szv6nyesek

s

zav aznak.

SzavazatszLml6l6 Bizotts6g osszesiti a szavazatokat 6s az Alapszab|ly 8.28 pontja alapjtn megdllapitja, hogy

aKozgyiillsiHat6rozatelf ogad6srakeriiltazal6bbiakalapj6n:
Leadott ,,igen" szavazatoksz6ma:125.390 db
Leadott ,,nerlir" szavazatokszdma}.db / 0%
Szavaz6st6l tart6zkod6k sz6ma0 db / 0 %
3/2017. (XL 9.)

/

100%

sziml Kozgyfillsi HatArozat

Kozgyll1s a T6rsas6g Alapszabllyilt a 2/2017. (n. 9.) szilmliu Kozgyfillsi Hatirozatoknak megfelel6en
m6dositja 6s elfogadja Egys6ges Szerkezetben M6dositott Alapszab6ly6t az alAbbiak szerint (amelyben a
m6dositdsok d6lt betfipel 6s alilhilzdssal keriiltek feltiintet6sre). A kiiliin megszerkesztend6 Alapszabdly
aliirilsAra a Kdzgyiilfls rr.egbizza Szab6 Zoltiln S6ndor lgazgat6tanAcsi tagot, ellenjegyz6s6re pedig Dr.
Kovdcs Csaba iigyv6det (2484 Glrdony-Agilrd, Balatoni ft 55.).
..... (Alapszab6ly-tervezet kiilOn iven)
Elrrok meg6llapiLla, hogy ebben a napirendi pont k6rd6sben a tcjrv6nyi el6ir6sok alapjdn a Kozgy{il6s nem
tl;d szavazni, mert nincs meg a sziiks6ges szavazatt ar6ny.

Ehok meg6llapi\a, hogy nincs tovdbbi napirendi ponf s mivel a rl.szv6nyeseknek tovdbbi javaslataik
nincsenek, a K6 zgyill6st bez6rja.
Gdr dony, 2017 . nov ember 9.

Zsidav Viktor -

Szab6 Zoltiln Sindor

Kozgyiil6s Elncjke

