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2012. április 25-én l0 óIától a Társaság székíelyén megtá]:tott éves rendes közs^llésé|ól
készített

JEGYZóKTNWÉBóL

A Közgyúlésen jelenlévő Észvényesek illetve képviselóik megnevezését a jegyzókön).v
mellékletét képezó jelenléti ív taÍtalmazza.
A Közg}'iilés napján a Társaság cégjegyzékbe be:egyzett |2.0,14.784 db részvényéből a
KELER Zrt. által megkeletkeáetett rcszvényeinek száma: 10.000.000 db' ebból a saját
Iészvény szfurra 9.464 db. A sajá1 részvény szayazati ]ogla nem jogosít és azt a
hatrirozatképesseg megálapítrásrínál figyelmen kíviil kell hagyni' így a szavazata jogosító
részvények szÁú\a: 9.990.536 db, melyből a KözgyÍilésre regisárrált reszvények sáma
8.164'618 db' ebből a Kiizgrii.lésen annak megnyitásakor képviselteti magát 8.164.618 db
(81;72o/").

A közq\'Íílés naDilendie:

Döntes a Tá6aság 2011. éú számviteli tör.r'ény szerinti beszámolójának elfogadásfuól
az lgazgatót^íá&s előterjesáése' az Audit Bizottság véleménye és a Könywizsg|íló
nyilatkozala alapján
Döntés a Társaság 2011. évi számviteli törvény szerinti konszolid.ílt beszámolój{ának
elfogadásáról az lgaz5atóta1'ács előteTjesáése, az Audit Bizonság véleményc cs a
Könywizsgáló nllatkozata alapjám
Döntés a T|íÍsaság 201 1. éü Felelős Társaságirányítási Jelentésenek elfogad.ásáról az
Igaz gatóta ícs előterjesáése alapján
Dö[tés a Tfusaság könywizsgrílójrírrak 2012. június 1. mpjátó1 terjedő hatál}Ta töIténó
megvá1asztiísárol
Döntes a Tiírsaság A|apszabáyrinak módosííisárol a vI' fejezeten belül (A
tészvénytrcz fizódő jogok és kötelezettsegek) a 6'2. pont. a v . fejezeten beliil (A
Közgyűlés) a 7.1. pont, a 7.4. pont, a 7.5. pont, a x. fejezeten beltil (Az Audit
Bizottság) a l0.2. pont, XI. fejezeten belül (A Könywizsgáló) a l1.3. pont, a xII.
fejezeten belül (A nyereség felosár{srínak szabályai) a 13.6. pont valamint a XIV'
f€jezeten belül (H detÍnények közzététele) a 14.1. pont vorratkoásában
Döntés az Igazgatótaftícs felhatalmazrisáról a TáÍsaság észvényei nyilvlínos
forgalomba hozatalával kapcsolatos koncepció kialakítí*ixól, és ezzel összeffiggésben
- az lgazgaÍótanács ínísbeli e|ótedesztése alapján - a részvényeseket a Gazdasági
tí(saságokról szóló 2006. évi IV. ü'rvény 3l3.$ (2) bekezdése valamint az
Alapszabríly l2'8. pontja alapján megillető elsőbbségi jog gyakorlásrának kizrírásíról
Döntés az lgazgatótTlÍlcs tag'ainak 2011. évben végzett rnunkíjrínak értékeléséről
valafiij\t az iga4atót.arLáqsi tagok részére felmentvény adásríról
Esvebek

A Kózgűlés elnóke az Alapszabóly 7.5'3. pontjó,,ak megfelelően mely szerint a leglőbb
szery iléséÍ az lqazEatótahács elnöke yezeti Tibor Dóv l úr.

2.

5.

l .

3.

4.

'7.

8.

6.



A Közgúlés |hiuÍán a le,ezető ebnk mególlapította a Küg"úlés összehí,ásáhak
szabóIyszetűségét valamiht hatórozatkepességét - a n!]pirenlIi po\tok tlirg&lrisát megelőzően
MzJbhartással egúangúIdg (8.164.618 igen szt9azattal 100%0' 0 nem szayazattal 0%o, 0
ta/lózkodis fuellett 0%o) a jegzőkönyv hitelesítőjének Ács Balázs utat' a Közg)űlés
szavazatszámllilóinak Bojár G.jbor és Pdllag Róbert urakful yáldsztja meg.
Á határozatot a sajót rész,ényeket is magóban foglaló, a cégjeg'zél:be bejeryetÍ 1laptőke-
részesedés (Gl. j06' f) Jipelembevételével' a Közglűlés 67'62% igen, 0oÁ nem és 0oÁ
tqrtózkodós sza1,azattal hozta meg.
Á Ki;zgyűlés elnóke jegzők;nyvvezetőnek Dr. Luhics Tibof urat ielili ki.
A Közgűlés (s.]64.6t8 i4en szavazaual ]009o, 0 nen sza,azattal 0oÁ' 0
tallózko&js mellett _ 00,6) dönt gflól, ho1y a Kózgúlésen a hatlhozathoz1tal kezÍeltartóssal
történjék'
Á hatórozatot a sajót résnén,eket is magában foglaló, a cégjeg)zékbe bejeglzett dtaptők.-
tészesedés (Gt. j0t5. s) Jiglelembevételevel a Közg,űlés 67'62% igen' 0,% nefu és 0oÁ
tartózkod.js sza1,azattal hozta meg.

1I2o12. (04.25.,) sz; kőzgú|ési határozat
A Közgyúlés egyhangí szavazatával (8'|64'618 igen szavazattal - |o\yo,0 nem szAvazatA|_
0%' 0 tartózkodris mellett - 0%) a Tásaság 201l. évi számviteli törvény sze nti beszímolóját
5'242.340 e Ft mér|eg-ffiösszeggel' 129.830 e Ft mé.leg szerinti eredmérrnyel elfogad.ja'
továbbá dönt a méIleg szerinti eledmény eredmen1tartalékba helyezéséról.
A ható|ozatot a sajót úsn&ryeket is magiban fogtaló' a cégiegzékbe bejeg,zett aldptőke-
részesedés (GL 306. 9 rtg)elenbeyételálel a Közgíítés ó7,62% igen, 0oÁ ne,n és 0oÁ
tdrtózkoílós sza,azattal hozta meg'

2|2012. (04.25.) sz. közgr'űlési halározaÍ
A Közgyűlés egyhangú szavazatával (8.164.6l8 igen szavazattal - 1009/0,0 nem szavazattal
0%, 0 taxtózkodás mellett - 0%) a Tfusaság 201l. évi számviteli törvény szerinti konszoüdlílt'
IFRS szerinti beszámolóját 48.2,16.3|5 euró medeg-iöösszeggel, 1.591'045 euró mérleg
szerinti eredménnyel elfogadja.
A hatórozatot d sajót /észvényeket is magóban foglaló' a cégjeglzékbe bejeg/zeft alaptőke-
részesedés (Gt. 306. 6) Íiglelembeyételí,et a Közg|lűlés 67,62% ixen' 0iÁ nem és ()o%
lartózkoújs szayazaftal hozta fueg'

312012. (0425.) sz. közryűlési határozat
A KözgrÍilés egyhangí szavazatával (8'164.6l8 igen szavazattal - 1o0vo' 0 nem szavazallal-
0o/o, o tartózkod,Ís mellett . 07o) a Társaság 20l l. é'1€ vonatkozó Felelős TáIsasásiránvítiísi
Jelentését az előterjesáés szerinti tartalommal elfogadja.
A 

'haÍőrozatot a saját résményeket is magában foglató, a cégjegzékbe beje4yzett alaptőke-
részesedés (Gt. 306. $ Jigelembetlételével a Kt;zgyűlés 67'62% igen, 0oÁ nem és 0.Á
tartózhdas szavazattal hozta meg'

4D012. (04.25') sz. kőzs/ű|esi határozat
A Közgyiilés egyhangű szayazatÁyd (8.ló4.618 igen szavazattal - 100olo' o nem szayaza||al _
0o/.o,'0 |aÍtnzkTd^ mellett . 0%) a Trírsaság könywizsgálójrínak ko(ábbi megbízásának
2012-. május 31-én törtenő megsziinésére tekintettel . 2012. júLÍtius l. napjátót 2ol3 ' május 31.
TPjíiq az !ms1 & Young Könywizsgláló Kollátolt Felelősségű Trírsasigot (1132 Bu<lapest,
Váci út 20., Cg. 01-09-26,1553, kamarai nyilvántartási szim: 001165) válasája meg.
személyében felelős kön}.v-vizsgá1ó: Bodócsy Ágnes (]l16 Budapest, Bezdrín'u' 25.,



könywizsg. |g. sz.: 0o7|I7). A KözgÉlés feft]B;talmazza az lgazgatótaiácsot a
kön}n'vizsgáói megbízrási szeződés feltételeinek kialakításár4 és a kön).nr'izsgáló díjaz.ísát a
me9bizltri szeÍződés szerinti összegben és fizetési kondíciókkal fogadja el.
A hatlitozatot a sqjót tésményekeÍ is magliban foglaló, a cégiegzékbe bejegEett alaplőke-
részesedés (Gl. 306' $) Jigelembevételével a Kizgúlés 67,62%0 igen, 0%o nem és 0oÁ
ta/tózkot is sza.razattal hozta meg.

5no12, (04.25..) sz. közs/űlési határozat
A Közgjriilés egyhan gí' szavazatava| (8.764.6 ] 8 igen szavazatta| - 1O0!o, 0 nem szavazaÍÍa|
0olo, 0 taÍózkodás mellett . 0%) a Trársaság Alapszabílyát az elóte{esáés verinti taÍtalommal
módosítja.
A hat!fuozatot a sajót részvéfuyeket ís magában foglaló' .r cégjeglzekbe bejeg/zett alaptőke-
részesedés (Gt. 306. $) Jigelembevételevel a Közgúlés 67,ó2% igen' 0o/o fiem és 0oÁ
tafiózkodlis sz@azaltal hozta meg.

6n012. (04.25.) sz. kíjzs/ű|ési határozBt
A Közgyűlés egyhangú szavazatirla| (8.164'618 igen szavazattal - 100olo, o nem szavazattal _
0%' 0 tartózkodrás mellett - 07o) Íe|húalmazza az lgazgatótaná&sot a T{fusaság lészvényei
nyilvános forgalomba hozatalával kapcsolatos koncepció kialakítrásátl és ezzel
összelüggésben - az |ga4atót2ÍL!!cs ínísbeli e|óterjesztése alapjrín - a Gazdasági
Lársaságokól szoló 2006. évi IV. törveny 313.$ (2) bekezdése valamint az Alapszabály 12.8.
pontja alapjrán a Észvényeseket megillető elsóbbsegijog gyakorlrását kizrírja'
Á halárczatot a saját résnényeket is magában foglaló, a cégjegzékbe bejeg/zett crlaptőke-
részesedés (ot. 306. $) figelembelételével .r Kizg,úlés 67,62oÁ igen' 0 nem és 0oÁ
tartózkadós sza,azaÍtal hozta eg.

T2o12. (04.25.) s?^ |<ijzs''ú|ési hatrirozat
A Közg;ailés az lga4atótaÍIélcs tagiainak 2011. évben végzett munkíjának értékelése
kereteben megállapítja' hogy Szőnyi AndÍás, az lgazgatótanálcs tagia, munkáját elvfuható
gondossággal, a Tá6aság érdekeinek figyelembevételével \téEez\e' így a KözgÉlés szőnyi
András részére egyhangí szavazaaval (8.|64.618 igert szavazat1a| 10oo/o, o nem szavazattal
_ 0%, 0 taÍtózkodás mellett 0%) a 201 1. éwe feknentvényt ad. A Közg1'íílés a felmentvény
mee1dtísával igazolj4 hogy Szőnyi An<lnás az értékelt időszakban mwrkáját a Trírsaság
érdekeinek elsődlegességét szem előtt taÍtva vég€zte. A fe]mentvény hat.id1táanrrá váik' há
utolag a bíróság jogerősen megríllapítj4 hogy a felmenfuény megadásrira alapul szolgáló
információk valótlanok vagy hirányomk voltak.
A hatólozatot a sdjóÍ résnényeket is magában foglaló, a cégjeglzékbe bejeg)zelt alaptőke-
lészesedés (Gt. 306. $) figlelenbevételálel a Kazgúlés 67'62% ileh, P% nen Zs (l%
taflózkadós szavazattal hozta,neg.

8Do12. (04.25'.) sz. közs',ű|ési hatrírozat
A Közgyíilés az lEazgú<|tanács tagiainak 2oll. évben végzett munkájának értékelése
kerctében meglíllapítja, hogy Dr. GaIa lvír! az lgazBatóta\á.s tagi4 munkáját elvlíxható
gondossággal, a Tiársaság érdekeinek figyelembevételével végezt,e, így a Köz$íílés Dr. GaIa
Iván részére egyharrgi sz-evazatÁyal (8.164.618 igen szavazattal- 1ooo/o,0 nem szavazattal
0%, 0 taltózkodás mellett 0olo) a 2011. é!.re felmentvenyt ad. A Közg5,.tilés a fe|Ínentvény
megadásával igazolja, hogy Dr' Gara lvr1n az éÍtékelt idószakbarr munlcíját a Trírsaúg
érdekeinek elsődlegességét szem e1őtt taltv a végede. A felrrrentveny hatál1talanní váilq ha
utó|ag a bíróság jogerősen megríllapítja' hogy a felrnentvény megadrásríra alapul szolgáló
inÍbrrnríciók valótlanok vag;z hirínyosak voltak.



A hatlbozatot a sajdt részvé yeket is magóban íoglaló, a cégÍeg/zék:be bejeg/zett alaptőke-
részesedés (Gl. 306' s) Jigele bevételével 4 Kizg|űlés 67,62% igen, 0oÁ nem és 0oÁ
lartózkodós sza|azdllal hozta meg.

912012. (04.25.) sz. kózryűlési határozat
A Közgúlés az LP;azg"tótnnáps tagiainak 201l. évben végzett mü djának értékelése
keTetében megállapítj4 hogr Bojár Gábot' az |ga4at'ótaÍLács tad4 munkíját elvárható
gondossággal. a Tiírsaság erdekeinek figyelembevételével végezte, igy a Közgyti1és Bojá
Gábor részére egyhangú szavazatával (8.l58.470 igen szavaz^ta| ' 100Yo, 0 rcm szavazallal

0%. 0 taÍtózkodás mellett 0%; személyes éÍintettség miatt nem szavazott Bojár Gábor) a
2011. éwe felmentvénÍ ad' A Közgyúlés a felmentvény megadrísával igazolja' hogy Bojár
GáboI az értékelt idószakban munkáját a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt
taÍtva végeáe. A fe|Ínentvény hatíl}'talamá válik, ha utólag a bíróság jogerősen megálapítj4
hogr a felmentvény megaóására alapul szolgáló irrformációk valótlanok vagy hirínyosak
voltak.
A hatófozqtot a sqjól tészvényeket is magában foglaló' a cégjeg)zékbe bejeg)zett alaptőke-
részesedés (Gt. 306. $) Jigelenbevételével a Kiizgúlés 67,57% igen' 0o/o nem és 0oÁ
tartózkodds szt,vazdftal hozta meg; sze él)es ériqtetÍség , icrtl nem szdvazott 6.]48 rész,ény,
amely a sajál rész|,éhyeket is magóban foglqló' a cégjeg)zékóe bejeg)zett alaptőke-részesedés
'ligye l embevéte l e,el 0' 0 5 %.

1oD0I2. (o4.25..1 sz. közsú|€si határozat
A KözgyÍilés az |g;a4atót^ÍLé!cs tagjainak 2011. évben végzett munlcíjrínak értékelése
keretében megálapítja' hogy Ács Ba|ázs' az Igazgatóta&ícs tagja' munkáját elváiható
gondossággal, a Tlírsaság érdekeinek figyelembevételével yégezíe, így a KözgyÍilés Ács
Balr2s részére egyhangi' szavazúáya| (4.|47.416 igen szavazattal - 100oZ' 0 nem szavazattal

0%. 0 taÍtózkodás mellett 0%; személyes érintettség miatt nem szavazott Ács Balázs) a
2011. éwe felmentvén},t ad. A Közgyíilés a felmentvény megadásával igazolja' hogy Ács
Balázs az értékelt időszakban munkáját a TáÍsaság érdekeinek elsődlegességét szeÍn e|őtt
taúva végeáe. A fe]rnentvény hatílytalanná válilq ha utó]ag a bíróság jogerősen megálapítj4
hos. a felmentvény mega&ísám alapul szolgáló fufomrríciók valótlanok vagy hirínyosak
voltak.
A határozatot a sajót résnéÚ,eket is magóban foglaló, a cégjegzékbe bejewett alapíőkp.
részesedés (Gt. 306. $) fgelenbetlételével a Közgúlés 31,35% igeh, f/o nem és 0%o
tartózkod1is szavazattal hozta m.8; személyes érintettség miatt nei szdvazott 4.0]7.2()2
részyény, aüely a saját rész,ényeket is magdban foglaló' i cégjegzékbe bejeglzett alaptőke-
tészesedés fi glelembeyételével 3 3, 27oÁ.

11120|2. (o425.) sz. kőzsrűlési határozat
A Közgyűlés az lgazgúótanács tagjainak 201l. évben végzett munkíjrínak értékelése
keretében megálapítj4 hogy Tibor Dávió' az lgazgatóh ícs tada' munkáját elváÍható
gondossággal, a Táxsaság érdekeinek figyelembevéte1ével vége^e, így a Közgyíilés Tibor
Dáüd részére egyhangű szuazatáva| (4'133.019 igen szavazaÍA| _ 10oo/o,0 nem szavazattal
_ 0%, 0 tartózkodás me||ett 0o/o; személyes érintettség miatt nem szavazott TiboÍ Dávid) a
201l. é\,Te felmeotvényt ad. A KözgÉlés a fe|rnenlvény megadrísával igazolja, hogy Tibor
Dávid az éItékelt időszakbarr mu'kíját a Trírsaság érdekeinek elsődlegességet szem előtt
taÍtva végeáe. A felmentveny haníl1'taianní vílilq ha utólag a bírcságjogerősen megállapítja,
hogy a felmentvény megadrisára alapul szolgríló információk valótlanok vagy hirányosak
volták.



A hatórozatot tl sajót résnénleket is magiban foglaló, a cégjegzékbe bejegzett 
^laptőke-részesedés (Gt. 306. s) fipelenbevételével a Közgúlés 31'2joÁ igen' 0% nem és 0oÁ

tdrtózkodós szayazattal hozta r,,eg; sze,,lélyes éfintettség miatt nem szavazott 1.031.599
részvéhy' anely a sajlit részyényeket is magóbanfoglaló' a cégjeg,zélóe bejegzett alaptőkp-
részesedés Jiglelembevételével 3 3, 39oÁ.
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