
AMASTERPLAST
Nyilvánosan Működő Részvónyársaság

ALAPSZABÁLYA
(Egységes szerkezetben)

I. A Társaság cégneve és székhelye

1.1. A Tarsaság cégneve:

1.1 .1 . A Társaság cégneve: MASTERPLAST Nyilvanosan Működő Részvénytársaság

1.1.2. A Társaság rövidített cégneve: MASTERPLAST Nyrt.

1.2. A Társaság székhelye: 8143 Sárszentrnihály, Árpád u. 1/A.

II. A Társaság időtartama és üzleti éve

2.1. A Társaság haározatlan időre jött létre 2006. junius 28_án MASTERPLAST Group ZáLríkörűen

Működő RészvénYarsaságként a jogelőd MASTERPLAST Műanyagipari és Kereskedelmi Korlátolt

Felelősségű Társaság átalakulásával,

2.2. A Társaság működési formája: nyilvárrosan működő részvénytársaság.

2.3. A Társaság üzleti éve a napári éwel megegyezik.

III. A Társaság tevékenységi köre

3.1. A Társaság tevékenységi köre a 2008. janurár 01. napjától haályos KSH-TEÁOR alapján:

64.20 Y agy onkezelós (holding) (f<itevékenység)
17.21 Papír, csomagolóeszköz gyártísa
1 8. 13 Nyomdai előkészítő tevékenység
1 8. 14 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
18.20 Egyéb sokszorosítás
22.19 Egyéb gumitermék gyártása
22.22 Műany ag csomagolóeszköz gyárüísa
22.23 Mőanyag építőanyag gyárnísa
22.29 Egyéb műanyag termék gyárt:ísa
27 .33 Szerelvény gyéttása
33.12 lpart gép, berendezés javítása
41 .20 Lakő- és nem lakó épület építése
42.12 Vasút építése
42.13 Híd, alagút építése
42.2l Folyadék szállítáSára szolgáló közmű építése
42.22 E|ektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.91 Yizi létesítmény építése
42.99 Egyéb m,n.s. építés
43.1 1 Bontás
43. 1 2 Építési terület előkészítése
43. l 3 Talajmintavétel, próbafirrás
43.2i Villanyszerelés
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43.22 Y iz-, gán-, fűés-, légkondicionálószerelés
43.29 Egyéb épnletgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43,3 2 Épü|etasztalos-szerkezet szere lé se
43.33 P adló-, falburkolás
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejező építés m.n.s.
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
46.1 l Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
46.12 Alapany ag, üzemanyag ügynöki nagykereskedelme
46.1,3 Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
46.14 Góp, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4ó.l 5 Bútor, háztartási áru, fémaru ügynöki nagykereskedelme
46.16 Textil, ruháuat, lábbeii, bőráru üg,,r:röki nagykereskedelme
46.1 7 Elelmiszer, ital, dohanyáru ügynöki nagykereskedelme
46.18 Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
46. 19 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
46.21 Gabona, dohrány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4 6.22 D ísznöv ény nagykere skedelme
46,2 3 Előállil na gykereskedelm e
46.24 Bőr nagykereskedelme
46,4 1 Textil-nagykereskedelem
46.42 klhé.rat, lábbeli nagykereskedelme
46.43 Elektronikus hááartási cikk nagykereskedelme
46.44 Porcelán-, üvegáru-, tisáítószer-nagykereskedelem
4 6, 4 5 lll aíszer nagykereskedelme
46.47 Bűtor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
46.48 Ora-, ékszer-nagykereskedelem
46.49 Egyéb háztartasi cikk nagykereskedelme m.n.s.
46.52 Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
46.7 1 Űzem-, tűzelőanyag nagykereskedelme
46,7 2 F ém -, érc-nagykereskedelem
46.7 4 F émáru, szerelvény, fiitési berendezés nagykereskedelme
46.75 Yegyi riru nagykereskedelme
46.7 6 Egy éb temlelési célú termék nagykereskedelme
46,77 Hulladék-nagykereskedelem
47 ,41 Szárnitógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
47.42 Telekommunikációs termék kiskereskedelme
47.43 Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
47.5 1 Textil-kiskereskedelem
47 .52 Y asáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
47 ,53 Takarő, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
47.54 Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
47 .59 Bűtor, világítási eszköz, egyéb háutartási cikk kiskereskedelme
47.6 1 Könyv-kiskereskedelem
47 .62 U jság-, papíráru-kiskereskedelem
47 .63 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
47 .64 Sportszer kiskereskedelem
47.65 Játók-kiskereskedelem
47.7 l Ruházat kiskereskedelem
41 .'I 2 Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
47.7 6 Disznöv ény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
47.77 Ora-, ékszer-kiskereskedelem
47 .78 Egyéb m.n.s. új ráru kiskereskedelme
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52.24 Rakománykezelés
58.11 Könyvkiadás
58. 12 Címárak, levelezőjegyzékek kiadása
58.13 Napilapkiadás
58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
58.2 1 Számítógépes.játék kiadása
58.29 Egyéb szoftverkiadás
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
60. 1 0 Rádióműsor-szolgáltatás
62.0 l Számiíőgépes programozás
62.02 Informáciő-technológiai szaktanácsadás
62.09 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
62.03 Számitőgép-üzemeltetós
63. l 1 Adatfeldo|gozás, web_hoszting szolgáltatás
63. l 2 Világháló-portál szolgáltalís
63.99 M.n.s. egyéb információs szolgáltaülLs
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
69.20 Számviteli, könywizsgálói, adószakértői tevékenység
70.2l PR, kommunikáció
7 0 .22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
71.1 l Epítészmémöki tevékenység
71. 12 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
71.20 Műszaki vizsgálat, elemzés
72.1 1 Biotechnológiai kutaLís, fejlesztés
72.I9 Egy éb természettudományi, műszaki kutaás, fejlesaés
72.20 T ársada|omtudományi, humán kutatás, fejlesáés
73.20 Piac- és közvélemény kutatás
74. 1 0 Divat-, formatervezés
74.90 M.n.s. egyéb szakmai, fudományos, műszaki tevékenység
77. l 1 Személygépjármű kölcsönzése
77 .I2 Cépjárműkölcsönzés (3,5 tonna ftilött)
77.33 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
77 .39 Egyéb gép, trirgyi eszköz kölcsönzése
7 7.40 Immateiális javak kölcsönzése
79.90 Egyéb foglalás
80.'l0 Személybiztonsági tevékenység
80.20 Biáonsági rendszer szolgáltatás
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység
82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szewezése
82.91 Követelésbehajtís
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatas
85.32 Szakmai középfokú oktatás
85.59 M.n.s egyéb oktatás
93,1 l Spoltlétesítínény működtetése
93 . 19 Egyéb sporttevékenység
93.29 M.n.s. egyéb szórakoáatás, szabadidős tevékenység
95.11 Számítógép, -periféria j avíása

3.2. Amennyiben a Társaság által végzett valamely tevékenység follatását jogszabály hatósági
engedéiyhez köti, a Társaság e tevékenységet csak ajogerős hatósági engedély birtokában kezdheti meg.

Képesítéshez kötött tevékenységet, hajogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt
nem tesz, a Társaság csak akkor folytathat, ha az e tevékenységben személyes közreműködést vállaló
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4.1. A Társaság alaptőkéje
hatv an hár o m e z e r - e gl s z áz for i n t.

IV. A Társaság alaptőkéje

1.685.063.100 Ft azaz eglmilliárd-ha*záznyolcvanötmillió-

4.2. A Társaság alaptőkéjét a részvényesek a TIírsaság rendelkezésére bocsátották.

4.3. A Köz5ólés felhatalmazhatja az lgazgatőtanénsot az alaptőke felemelésére. A felhata]rnazásban
meg kell jelölni azt a legmagasabb összeget, amellyel az lgazgatőtaíÉrc,s meghatározott, legfeljebb 5

éves időtartam alalt az alaptőkét felemelheti. A Közg;nílés felhatalmazása az Alapszabály óke
felemeléssel kapcsolatos módosíüísrára, valamint a kapcsolódó, egyébként közg;ziilési haLísk örbe íartoző
döntések meghozatalára is kiterjed.

V. A részvényekre vonatkozó rendelkezések

5.1. Az alaptöke 16.850.631 db, azaz tizenhatmillió-nyolcszázötvenezer-hatszázharmincegl darab,
egyenként 100,- Ft azaz egyszáz forint névértékű törzsrészvényból áll. A részvények dematerializált
formában előállított részvények.

5.2. A dematerializált részvény áíruhá:Ásfua a polgári törvénykönyvről szóló törvény (Ptk.), a
tőkepiacróI szóló törvény (Tpt.), valamint az értékpapír-szárnlavezetesről rendelkező és egyéb
jogszabályok rendelkezései az irrinyadók. A részvény átruházása aTársasággal szemben akkor haályos
és a részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a
részvénykönyvbe bejegyeáék. A részvénykönyvbe történő bejeryzés elmaradása a részvényesnek a
részvény feletti tulajdonjogát nem érinti.

5.3. A dematerializált résmény megszerzésére és átnrhazására kizárőlag értékpapírszámlán történő
terhelés, illetvejóváírás útján kerülhet sor. A részvény tulajdonosának - az ellenkezó bizonyításáig - azt
kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják.
Demateria]izált részvény nem átruhazás jogcímén történő megszerzése esetén a korábbi részvényes
éfiékpapírszrámlájának m€gterhelését és a megszerzendő részvényeknek az új részvényes
értékpapírszámláján való jóváírását az értékpapir-számlavezető az űj részvényes kérelmére, a
tulajdonszerzést igazoló okirat alapján hajtja végre.

5.4. A részvény értékesítése kivételével nem gyakorolhatja a Trá,rsaság vonatkozásában részvényesi
1ogait a résmény tulajdonosa, aki a részvényét a jogszabálynak és ezen Alapszabálynak a íészvény
átruháaására, illetve megszerzésére vonatkozó korlátozást sértő módon szerezts, vlgy olyan részvényt
birtokol, illetve olyan részvény tulajdonosa, amelyet a jogszabály és/vagy az Alapszabály szerint nem
szerezhet meg.

5.5. Amennyiben valamely személynek a Tpt. szerint bejelentési kötelezettsége van, a Társaság abban
az esetben teljesíti a részvény megszerzője, a részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló
értékpapír esetén a közös képviselő részvénykönlvbe történó bejegyzése tlárgyában előterjesáett
kérelmet, ha igazolásra kerül a részvónyszerzés Magyar Nemzeti Bank felé történő bejelentésének és
közzétételének megtörténte, továbbá ha ben}rijtásra keriil az lgazgatőtanács részére az Igazgaótanács
megítélése szerint sztikséges és elfogadható ájékoáaás a részvény megszerzésének körülményeiről, a
részvény megszerzőjének személyéről (természetes személy részvényesek esetén) illetvejogállásriról és
tulajdonosi szerkezetéröl (ogi személyek vagy más nem jogi személyek esetén).

4

tag|q vary a társasággal munkavégzésre irányuló polgári jogi vagy munkajogi jogviszonyban álló
legalább ery személy a képesítési követelménynek megfelel.



A részvénykönyvi bejegyzes irrá,nti kérelemnek minden esetben tarta|ínaznia kell a részvényes kifejezett
hozzájrirulását a}rhoz,hogy arészvényköryvi bejeryzés törlésre kerüljön, ha az álta|a adott nyilatkozat
- akár a kérelmezéskor, akár később - lényegesen valótlannak, csalárdnak vagy félrevezetőnek bizonl,ul .

5.6. A Társaság Igazgatótanácsa - vag! az értékpapíroka vonatkozó törvényi szabáyok szerinti
megbízottja - a részvényesről - ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - részvénykön}ryet vezet.
Ha az Igazgatőtartács a részvénykönyv vezetésére mást bíz meg, a megbízás tényét és a megbízott
személyét a Társaság honlapján és szükség szerint a további kötelező internetes felületeken is közzé kell
tenni. A részvénykönyv vezetöje nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott _
közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét, lakóhelyét (székhelyét),
részvénysorozatonként a rószvényes részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszimát, (tulajdoni
részesedésének mértékét), valamint egyéb, törvényben és a Tarsaság Alapszabályában meghaíírozott
adatokat. A részvényköny,vből törölt adatoknak megállapíthatónak kell maradniuk.

5.7. Az alakilag igazolt részvényest a részvényköny"v vezetőjénél előterjesztett kérelmére be kell
jegyezni arészl,énykönyvbe. A bejegyzett részvényest kérelme alapjan törölni kell a részvénykönyvből.
A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelrnét a résmény tulajdonjogának
megszerzésétől számított két munkanapon belül nyújtja be.
Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlav ezető a részvénykönlvbe történő bejegyzés
iránti kérelmet az értékpapír-számlán történőjóváírást követő két munkanapon belül _ elektronikus úton
- nyújtja be. Az értékpapír-számlavezető e kötelezettsége nem áll fenn, ha a részvényes a
részvénykönyvbe törtónő bejeryzés megtiltásáról kifejezetten rendelkezik, vagy ha a részvényes a
bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-számlavezetőt.

5.8. Azlgazgatőtanács jogosult az értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti tulajdonosi megfeleltetés
alkalmazásráról dönteni. Ez esetben a Közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódóan az
Igazgatótanács a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos
valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő
adatokat a részvényköny"u be bejegyzi.

5.9. A részvénykönyvbe való bejegyzéskor az Igaz9atőtanács a kérelem, az értékpapk-számlavezeíő
igazolása és az átruhénás valődiságát nem köteles vizsgálni.

Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe
a) az, aki így rendelkezett;
b) az, aki részvényét jogszabálynak vagy az Alapszabálynak a résmény átrtúáaására vonatkozó
szabályait sértő módon szerezte meg.

Ha a részvényes a fenti a) pont alapjáLrr úgy rendelkezett, hogy adatait ne vezessék be a részvénykönyvbe
és a részvényesi jogok gyakorlására meghatalmazott bejegyzésére sem került sor, továbbá a b) pont
esetén a részvényes tulajdonában álló részvény alapján a részvén}társasággal szemben részvényesijog
nem gyakorolható.
Amennyiben a Társaságot jogszabaly, tőzsdei szabály a részvényesek postai úton történő értesítésére
kötelezi, a táfsaság értesítéseit a részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonosok részére és a
részvénykönyvben feltüntetett címre küldi meg, és nem vállal felelősséget aznrt,ha atényleges tulajdoni
állapot és kézbesítési cím a részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér.
A részvényesi jogok gyakorlása esetén a Társaság jogosult esetenként az aktuális részvény.tulajdon
igazolását kérni a részvényestől.

5.10. A Közryűlés felhatalmazhatja azlgazgatótanácsot saját részvény vásárlására, tizennyolc hónapos
időtartamra. A felhata]rnazással egyiitt meg kell haüirozri a megszerezhető részvények fajáját
(osáályát), sámátt, névértéké| visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és
legmagasabb összegét. Nincs szükség a Közgyűlés által adott előzetes felhatalmazísra, ha a részvények
megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető, súlyos károsodás elkerülése érdekében, illetőleg
jogszabály által meghatározott egyéb esetekben kerül sor.
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VI. A részvényhez fiiződő jogok és kötelezettségek

6.1. A részvényesnek a Trársasággal szembeni felelóssége a kibocsátási érték szolgáltaására terjed ki. A
részvényes a Tiársaság kötelezettségeiért -jogszabályban meghatáíozott kivételekkel - egyébkónt nem
felel. A reszvényes ajogai gyakorlásIí,ra tulajdonosi igazolás alapján, a részvényköny,vbe való b ejegyást
követóen jogosult.

6.2. A részvényest megilletik a résnényhez fiiződő vagyoni jogok, így különösen az osztalékhoz,
osztalékelőleghez való jog és a likvidációs hányadhoz valójog.
Osáaléka az a részvényes jogosult, aki az osáalékfizetésről döntő közryűlési határozatban
meghataíozott osztalékfizetési fordulónapra vonatkozóan kiállított tulajdonosi megfeleltetés alapjráLrr a
részvénykönyvbe bejegyzésre kerül. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés
fordulónapja legkorábbarr az osztalék mértékét megáltapító Közgyúlést követó ötödik Tőzsdenap lehet.
Az osáalék kifizetése a közgyúlési h atáIrozat megho7&talát követő legalább 20 nap elteltével esedékes
a Közgyúlés által megállapított napon.
Az esedékességtől számított ó0 napon belül a részvényes köteles az osztalékot felvenni. A részvényes
késedelme esetén a tiársaságtól osáaléka után kamatra nem tarthat igényt.

6.3. A részvényest megillető tagsági jogok alapján - az Alapszabályban foglaltak szerint - minden
részvényes jogosult a KöZgyűlésen részt venni, a törvényi előínísok által megszabott keretek között
felvilágosítást kémi, észrevételt és indítvánl tenni, valamint a szavazali joggal rendelkező részvény
birtokában szavazni.

6.4. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek
megszegésével a Társaságnak okozott ká,rokat köteles megtéfiteni.

6.5. A részvényest megilletik a fentieken tul a törvényben szabályozott kisebbségi jogok, valamint a
résmény átruháaásanak joga is.

6.6. A részvények átalakíását elhatiLroző közgnílési hatínozat érvényességéhez szükséges, hogy az
átalakíással közvetlenül érintett részvényfajta, részvényosztály részvényesei a döntéshez külön is
hozzájáruljanak. A közgyűlésen jelen lévő érintett részvényesek háromnegyedes szótöbbségükkel, a
részvény átalakitasról szóló közgyűlési hatiúozathozltailt megelózóen, külön haüírozatban jogosultak
dönteni a hozzájrárulás megadásáról vagy megfagaÁásáről. Ennek sonán a re szvényhez ííződő szavazali
jog esetleges korlátozására vagy kizánásfua vonatkozó rendelkezések - a saját részvény alapján nem
gyakorolható szayazati jogkivéíelével - nem alkalmaáatók.

YII. A Közgyű|és

7.1. A Közgyűlós hatásköre

A Közgyűlés a részvónlarsaság legfbbb szerve, amely a részvényesek összességéből á1l. Amennyiben
a Ptk. vagyjelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Közgyűlés kizáLrólagos hatáskörébe tartozik:
a) döntés - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - az Alaps zabály megállapításáról és módosításáról;
b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoáatásáról;
c) a részvénYársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhaúrozása;
d) az lgazgatőíanács tagjainak megv álasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
e) az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, vissza.hívása, díjazásának megállapítása;
f.1 a Kön5,1vizsgáló megválasztása. visszahívása, díjaásának megállapítása
g) a számviteli tOrvény szerinti beszátrnolő jőváhagyása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
h) döntés osztalékelőleg fizetéséről;
i) Felelős Társaságirányíüísi Jelentés elfogadása;
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j) az egyes részvénysorozatokhoz fiiződő jogok megváltoztaása, illetve az egyes részvényfaják,
oszLílyok átalakítása;
k) döntés az átváltoztathatő, átvá|toző vagy jegyzésijogot biztosító kötvény kibocsátásrá,ról;
l) döntés az alaptóke felemeléséről;
m) döntés az Igazgatótanácsnak az alaptőke felemelésére, saját részvény megszerzésére, átv áltoztathatő,
jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó köwény kibocsáásra vonatkozó felhatalmazásáról
n) döntés - ha a törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállíásáról;
o) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizrárásáról, illetve az lgazgatótznács
felhatalmazásráról ajegyzési elsőbbségi jog korlátoás étra, illeWe kizárására;
p) döntés a Társaság azonos részvényfajtáúloz tartoző, egy sorozatot alkotó részvényeinek tőzsdei
bevezetésének, továbbá kivezetésének kezdeményezéséről;
q) döntés a saját részvény megszerzéséről;
r) döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlat elfogadásáról;
s) döntés a nyilvános vételi ajránlattételi eljrirás megzavarására alkalmas lépések megtételéről;
t) az igazgatőtanácsi tagok, valamint a vezetó állású munkavállalók hosszű távű dijazása és ösztönzési
rendszere irányelveinek, keretének meghatáíozása;
u) döntés az Igazgatótanács tagiai részére megadható felmentvény táLrgyában;
v) döntés a részvényessel, a vezető tisztségviselővel és a társasági könywizsgálóval szembeni kártérítési
igény érvényesítéséről;
w) a ársaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség
nyújtáSa;
x) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az Alapszabály a Kózgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal .

7.2. A Közgyűlós összehívása

7,2.I. AKözgyűlést a Közgólés kezdő napját megelőzően legalább 30 nappal azlgazgatótanács hívja
össze. A Társaság minden év április 30. napjáig az lgazgatótanács által meghatírozott időpontban és
napirenddel Közgyűlést tart (rendes Közgnilés). A Közryűlés helye a ársaság székhelye, de az
Igazgatótanács más helyet is meghatrározhat.

1.2.2. A Társaság köteles részvényeinek a Budapesti Ertéktőzsdére történő bevezetését követően a
Tőzsdét a közgyűléseire meghívni, és a Tőzsde képviselőjének szót adni.

7 ,2.3. AKözgyűlésen csak személyes megjelenéssel lehet részt venni

7.2.4. A Közgyűlés napirendjére hizött üs/r€ vonatkozóan a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt
legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére azlEazgaíőíanlrács a napirendi pont tátrgyalásíÍ;roz a
szükséges felvilágosíást - jogszabályban foglalt kivétellel - köteles megadni. úgy, hogy a részvényes a
szükséges felvilágosítást legkésóbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja.

7.2.5. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés szükség esetén bámikor
összehívható, jogszabályban foglalt esetekben p edig az lgazgatőtanács köteles összehívni.

7 ,2.6, A KözgyűIés - legfeljebb egy alkalommal - felfiiggesáhető. Ha a Közgyűlést felfiiggesztik, azt
harminc napon belül fol}tatni kell. Ebben az esetben a Közgyűlés összehívására és a Közgyűlés
tisztségviselőinek megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.
A felfiiggesaett ülés fol}tatásaként megtartott Közgyűlésen a hatiározatképességet ugyanúgy kell
vizsgálni, mint a Közgyűlés megkezdésekor.

7.2.7, Ha együttesen a szavazatok legalább egy szálzalékáva| rendelkező részvényesek a napiíend
kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelő - javaslatot
vagy a napirenden szereplő vagy aíra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos hatiirozattervezetet a
közgyúlés összehívásáról szóló hirdetrnény meg|elenésétől számított nyolc napon belül közlik az
Igazgatőánáccsal, az lgazgatőtanéLcs a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett
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határoza|teívezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt teszközzé. A hirdetményben
megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek k€ll tekinteni.

7.3. A Közgyűlés határozatképessége, megismételt Közgyűlés

7.3,1. A Közgyűlés határozatképes, ha szabályosan összehílták és azon a leadhaíő szavazatok több mint
felét képviselő szavazásra jogosult íésá vesz.

7.3.2, Ha a Közgiűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a jelenlévók által képviselt szavazati jog mértékétől ftggetlenül határozatképes, ba azí az
eredeti időpontot legalább tíz nappal és legfeljebb huszonegy nappal követó időpontra hívják össze.

7.4. Tulajdonosi megfeleltetés, képviselet

7 .4 .l . A Közgyűlésen a részvényhez fűződő jogait az a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös
tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő) gyakorolhatja, aki az lgazgatótanács választása
szerint, a 7.4.2 pontban foglaltak alapjráLrr, tulajdonosi igazolas vagy a KELER Zrt. által kiállitotl
tulajdonosi megfeleltetés alapján (az abban foglalt részvény darabszám feltiintetésével) a közgyűlés
kezdő napját megelőző második munkanapon l8 óráig a részvénykönyvbe bejegyzésre került. A
KELER Zrt. általi tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja a közgyűlést megelőző ötödik munkanap,
ezáltai. a közgyű|ésen részvényesi jogait az gyakorolhatja, aki e napon a részvény tulajdonosa. Ennek
megfelelően tőzsdei forgalomban a közgnílést megelózó hetedik munkanapon lehet utoljára közgyűlési
részvételre jogosító MASTERPLAST törzsrészvény vásárolni.

7 ,4.2. Ha a részvényes részvényesi jogait gyakorolni kivánja, a részvényről az értékpapir-s zámlavezeíő
tulajdonosi igazolást állít ki. A tulajdonosi igazolásnak tartalmazrria kell a kibocsátó és a reszvényfajta
megnevezését, a részvény darabszám ű, az értékpapír-számlavezető megnevezését és cégszerű aláirását,
a részvényes nevét (cégnevét), lakhelyét (székielyét). A Közgy.tilésen való részvételijog gyakorlásához
kiállított tulajdonosi igazolás a Közgyűlés, illetve a megismételt Közgyilés napjáig érvényes. A
tulajdonosi igazolás kiállíását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapirszámlán a részvényre
vonatkozó váltoást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át.

7 .4.5. A Társaság
következményeiért.

nem vállal felelősséget értékpapír-számlavezetők mulasáásának

7 ,4.6. A résményes a részvényhez fílződő jogait személyesen vagy képviselője útján gyakorolhatja. A
meghatahnazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz
személyesen vagy ajánloít, tértivevényes postai küldemény útjrán benyújtani legkésőbb a Közgyűlést

7.4.3. Tulajdonosi megfeleltetés esetón tulajdonosi igazolásra nincs szükség, ez esetben a közgnilési
részvételhez a részvényesnek neve/cégneve, lakcíme/székhelye, valamint telefonszáma vagy e-mail
címe megadásával részvételi szándékát kell ínísban bejelentenie legalább a Közgyűlést megelőző
második munkanapon 12 óráig beérkezőleg. Tulajdonosi megfeleltetés esetén abban a kivételes esetben
ha a részvényes (részvényesi meghatalmazott, közös tulajdonban álló részvény esetár a közös képviselő)
a KELER Zrt. által kiállított tulajdonosi megfeleltetésen részvényesként nem került feltüntetésre,
azonban az értékpapír-számlavezetője által kiállított tulajdonosi igazolás alapján a 7.4.4. pontban
meghatátrozoít fordulónapon részvénytulajdonos, kérheti a fordulónapra kiállított tulajdonosi igazolás
alapján, az abban meghatírozott reszvény-darabszám erejéig a részvénykönyvbe történő bejegyzését
legkésőbb a Közgyűlést megelőző második munkanapon 18 óráig.

7.4.4. A tulajdonosi igazolások benyújtásá.nak határideje és a részvénykönyv lezétrásénak napja a
Közgyűlés kezdő napját mege|őző második munkanap 18 órája. A részvényes a bejegyzés keltenek
feltiintetésével kerül bejegyzésre a részvónykönl.vbe.
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megelőző második munkanapon 18 óráig beérkezőleg. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg
tartalmi szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a Kö zgyűlésen szavazati és egyéb
jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti meghatalmazás egy Közgyűlésre szólhat, melynek haálya
kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt Közg;ólésre és a felfiiggesztett Közgyűlés
folytaásrára is. A meghatalrnazis visszavonása a Társasággal szemben csak akkor hatályos, ha azt a
Közgyűlés megnyitásq illetve - ha a meghatalmazás egy adott napirenden t örténő szavazástavonatkozik
- a napirend tárgyalásának megkezdése e|őtt az lgaz9atőtanácsnak benyújtotLík. A meghata]ínazás
visszavonására a m€ghatahnazás adására vonatkozó előínásokat kell alkatmazni.

7,5. A részvényhez fűződő jogok gyakorlása, határozathozatll

7.5.1. A Társaság a Közryűlést a meghívóban közzéíeít helyen és időben tartja, a Közgyűlésen
megjelent részvényesekről, illewe képviselőikről jelenléti ívet, a Közgy,{ílésen történtekről
jegyzőkönyvet készít ajogszabályban előírt tartalommal és módon, Az Igazgatótanács bármely személl
meghívhat a Társaság Közryűlésére, számrára véleményezési, hozászílási jogot biztosíthat, ha
vélelmezi, hogy e személy jelenléte és véleménye elősegíti a részvényesek ájékoztatását, illetőleg segíti
a közgyűlési döntések meghozatalát.

7.5.2. A Közgyűlésre megjelent részvényesek, illetve meghatalmazottaik regiszhálása a Közgyűlés
kezdő időpontját m egelőző két őíával kezdődik.

7.5.3. A legflbbb szerv ülését az lgazgatőíAnács elnöke, akadályoáatása esetén az Igazgatótanács
alelnöke vezeti.
A Közgyűlés elnöke
- ajelenléti ív alapján megállapítja a Közgyűlés hatrirozatképességét, ha ez nem áll fenn, rendelkezik a
megismételt Köz5ólés szükségességéről,
- kijelöli a jegyzőkönywezetőt és előterjesztést tesz a megválasztandó jegyzőkönyv_hiteIesítő
részvényes, valamint a szavazatszámlálók személyére,
- vezeti a tanácskozást a napirend alapján,
- elrendeli a szavazást, megállapitja és ismerteti annak eredményét és a K özgyűlés határozatáí.

7.5.4. Minden részvény egy szavazalíL jogosít, tehát minden l00,- Ft névérlékű részvény után a
részvényest egy szavazat l|leti meg.

7.5.5. A Közgyűlésen a határozathozatal nyílt szavazással,
a) szavazójegyek felmutaüísával vagy leadásával,
b) kézfelemeléssel,
c) sámítógépes szav azaíszámlálással,
d) egyéb meghatározott módon történik.

A Közgyűlésen íörténő szavazás rnódjáról az Igazgatotanáss javaslata alaplán a Közgyűlés dönt.
Amennyiben a szayazás szavazőjegy leadásával vagy felrnutaüísával történik, az igazolt részvényes
szavazőjegyet kap, amelyen szerepel a részvények darabszáma és az annak alapján gyakorolható
szavazaíi jog mértéke, a tlársaság cégneve, a részvény faj!ája, a részvényes neve, a Közgyűlés időpontja
és az "igen", "nem", illetve "tartózkod.ís" egyértelmújelölésére vonatkozó rovat.

7 .5.6. AKözgyűlés a szavazás lebonyolítására a Közgyűlés elnökének iavaslat ára szavazatszámlálőkaí
választ, akik a szavazás eredményéről jelentést tesznek, melyet az elnök ismertet a Közgyúlésen
jelenlévőkkel.
Szavazás során az összes módosíó és az eredeti haíározati javaslatot fel kell tenni szavazásra. A
Közgyűlés elsőként a módosító javaslatokról szavaz a benyújnísuk sonendjében, majd az eredeti
határozati javaslatot kell feltenni szayazásra.
Amennyiben a szavazÁs szavazójeggyel történik, a nem egyértelműen kitöltött szavazójeggyel leadott
szavazat éí]énytelennek minősül. A "tartózkodás" Ieadoít szavazatnak számít, A határozati javaslat
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megszavazesa tekintetében csak az "igen" szavzltok vehetők figyelembe. Az alaptőke legalább
egtizedót képviseló részvényesek indítványrára bátmely kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.

7 .5.7 . A Közgyő|és a határozatokat a leadott szavazatok egyszerű többségével hozza meg, kivéve, ha
jogszabály vagy felhatalmazÁsa alaplán az A|apszabály, illetöleg a Tarsaság miiködésére kötelezően
alkalmazandő tőzsdei szabályzat magasabb szavazali arányt tesz kötelezővé,

VIII. Az Igazgatótanács

8,t, Az Igazgatőtanács a Társaság ügyvezető szewe. Az lgaz9atőtanács, mint egységes iranyítási
rendszert megvalósító testiilet, egységesen látja el az lgazgatőság és a Felügyelőbizottság ftk-ban
meghatározott feladatait.

8,2. Az Igazgatótanács öt tagból áll. Azlgazgatőtanács tagjai többségének fiiggetlen személynek kell
lennie. Az Igazgatótanács tagjai vezető tisztségviselónek minősülnek. Az Igazgatőánács tagsai
tisztségüket - a Társasággal kötött megállapodás szerint - megbízási jogviszonyban vagy
munkaviszonyban látják €l.

8.3, Az Igazgatotanács tagjai közúl elnököt éS alelnököt Yálas7i'. Az lgazgatőt^rlács ügyrendjét maga
állítja össze és fogadjael, Az(gazgatótanács hatáskörébe tanozik minden olyan kérdés eldöntése, amely
nem tartozik a Közgyűlés kizrárólagos hatáskörébe, illetőleg amelyek eldöntését a jogszabályok és az
Alap szab ály az lgazgatőtanáas haáskörébe utalj ák.
Az lgazgatőtulács részletes hatásköréí azIgazgatótanács üg}.rendje tartalmazza.

8,4. Az lgazgatótanács tagjai 2022. május l. napjától 2023. április 30. napjáig terjedő haározott
időtartamra az a|ábbi személyek:

Nem fiiggetlen igazgatótanácsi tagok:
Acs Balázs (anyja neve: Kovács Elvira, lakik: 8000 Székesfehérv,ír, Újlaki u. 2.)
Tibor Dávid (anyja neve: Seres Erika, lakik: 8000 Székesfehérvrár, Pöstyéni u. 12.)

Független igazgatótanác si tagok;
Dezse Margaret Elizabeth (anyja neve: Farkas llona; lakcime: l093 Budapest, Csamok tér 3-4.4. em.
2.a.)
Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)
Fazekas Bálint (anyja neve: Kiss Henriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.)

8.5. A Társaság operatív tevékenységének iránryításiú az Igazgatőánács által mogválasztott
munkaviszonyban állő vezérigazgatő végz| A társaság alkalmazottai feleft a munkáltatói jogokat a
vezériaazgató gyakorolja, azlgazgatótaieas elnöke, alelnöke felett - megválasz&ísuk és visszahívásuk
kivételével - valamint a vezérigazgatő felett a munkáltatói jogokat azlgazgatőtutátcs gyakorolja.

8.6. Az lgazgatótanács nem ftiggetlen tagiai a nyilvánosan működő részvénlársaságban való
részvényszerzésen tul abban az esetben szerezhetnek részesedést a Társaságéval azonos tevékenységet
főtevékenységként megielölő más gazdálkodó szervezetben, továbbá abban az esetben lehetnek vezető
tisztségviselők a Társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve
szövetkezetben, ha azt a Közgyűlés jővihagyja, illetve amennyiben a gazdálkodő szervezetben a
MASTERPLAST Nyilvánosan Működő Részvénytírsaság tagsági jogviszonnyal rendelkezik.

8.1. Az Igazgatotanács jogosult a Társaság nevének, székhelyének (telephely, fióktelep), tevékenységi
körének (a fötevékenység kivételével) módosíásával kapcsolatos döntések meghozatalára és ezzel
összefiiggésben az Alapszabály módosíására.
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8,8. Alaptőke zírtkörű felemelése esetén a részvényes jeryzési elsőbbségi jo gának korlátozására vagy
kizátrására vonatkozó Igazgatótanács által készitett írásbeli előterjesrtésnek taítaknania kell az
alaptőke-ernelés céÜát, a kibocsátandó részvények sz&nát, fajtáláú,, osztályát, elsőbbségi rész-lényhez
fliződő jogokat, azok ellentételezését, a korlátoziis vary kizárás indokolását, valamint aa, hogy kitjelöl
ki azlgazgatótanícs az alaptóke emeléssel kibocsátaadó részvények jegyzésére.
Az Írásbeli előt€rjesztés elfogadrisához a Közgy.rilés egyszerű szótöbbséggel hozott batáíozata
szükséges.

8.9. A Társaság igazgatótanácsi tagiai e tisáSégből származó feladatukat a Közgyűlés által
meghatározott mértékű díjazás ellenében látják el.

8.10. Ha a Közgólés a vezető tisáségviselő kérésére a beszímoló elfogadásával egyióejűIeg az előző
üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfele|őségét megállapító felmentvónyt ad, a társaság
a vezető tisztségviselő ellen akkor léphet fel az ügrvezetési kötelezettségek megsértésére alapozott
kártérítési igérrnyel, ha a felmentvény megadásának alapjául szolgáló tények vagy adatok valótlanok
vagy hiányosak voltak. Ha a vezeíő tisáségvisetői jogviszony két egymást követő, beszámolóval
foglalkozó ülés között megszűnik, a vezető tisáségviselő kérheti, hogy a Közgyűlés következő ülésén
döntsön a felrnentvény kiadásáról.

D( Cégieryzés és képviselet

9.1. A Társaságot az lgaz9atőtarÁcs tagjai és a vezerigazgatő képviselik harmadik személyekkel
szemben, valamint bíróságok és más hatóságok elótt.

9.2. Az elnöki és az alelnöki tisáséget betöItő igazgatótanácsi tagok, valamint a yezéíigazgatő
képviseleti és cégjegyzésijoga önálló. A nem elnöki és alelnöki tisztséget betöltő igazgatótánácsi tagok
képviseleti és cégiegyzési joga együttes,

X. Az Audit Bizottság

10.1. A részvényüirsaságnál három tagú Audit Bizottság működik, amelynek tagjait a Közgyűlés az
Igazgatótanács fiiggetlen rágiai közül, azigazgatőtalércsi fagságukkal azonos időtartamra választja meg.

10.2. Az Audit Bizottság hatásköréb e tartozik:. azIgazgaíótanács segítése a pénzügyi beszrámolórendszer
ellenőrzésében, a könywizsgáló kiválasáásában és a könywizsgálóval való együttműködésben.
Az Audit Bizottság elnökét tagjai közül válasája, haiározaíait egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az Audit Bizottság tagjai feladatukat díjazís nélkül látjak el.

10.3. Az Audit Bizottságtagjai 2022. május 1. napjátől2023. április 30. napjáig:
Dezse Margaret Elizabeth (anyja neve: Farkas Ilona; lakcíme: 1093 Budapest, Csamok tér 3-4. 4. em
2.a,)
Dirk Theuns (anyja neve: Lea Heestermans; lakcíme: Kleine Horendonk 9. 2910 Essen, Belgium)
Fazekas Bálint (anyja neve: Kiss l{errriett; lakcíme: 8200 Veszprém, Veszprémvölgyi utca 82.)

XI. Az állandó Könywvizsgáló

11.1. A tIírsaságnál egy KönywizsgáIó működik. A Könywizsgáló feladatait a vonatkozó jogszabályok
rögzítik.

11.2. A Társaság elsó Könywizsgálój át az alapítők egy évre.|elölik ki,

ll



11.3. A Társaság Könywizsgálója:

MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaság
Szék}rely: 1 l39 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 2. em.,
Cégj egyzékszám: 01 -09 -07 8412,
Kamarai nyilvánt artási sÁm: 000220)

XII. Az alaptőke felemelése, leszállítása

l2.1. Az a|aptőke felemelésére a Közgyű|és, továbbá az Igazgatótanács is jogosult, amennyiben ene a
társaság Közgyűlése felhatalmazza. Az alaptőke felemelésére vonatkozó felhatalmazás eseté az
Igazgatótanács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosíüisára.

l2.2. Az alaptőke felem€lése történhet új részvények forgalomba hozataláv al, atátrsaság aíaptőkén felüli
vagyonának alaptókévé alakításával, dolgozói részvény forgalomba hozatalával, továbbá feltételes
alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény részvénnyé alakításával.

12.3, Az alaptőke felemelésére új részvények forgalomba hozatalával csak abban az esetben kerülhet
sor, ha a részvényesek a Társaság által korábban kibocsátott részvények névértékét, illetve kibocsátási
értékét teljes mértékben befizették, és a nem pénzbeli varyoni hozzájárulást maradéktalanul a Tarsaság
rendelkezésére bocsátották.

12.5. Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával pénzbeli hozzájárulás
ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatározó köz5riílési vagy igazgaíőtanácsi határozatban meg
kell hatarozni azokat a szemé|yeket, akiket a Közryűlés vagy lgazgatótanács - amennyiben az arra
jogosultak nem, vas/ nem a teljes részvénymenrryiségre éltek a részvények átvételére vonatkozó
elsőbbségi jogukkal - feljogosít az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel a
részvények átvételére.

12.6. Az alaptőke új részvények nem pénzbeli honájárulás ellenében történő felemelése esetén az
előzetesen kötelezettséget váll.alő, az alaptőke-emelésről szóló haüározatban a részvények átvetelére
kijelöIt személl az Igazgatótanács közvetlenül, ajelen Alapszabály 16.2. pontja szerinti kézbesítéssel
szólítja fel szolgáltatása rendelkezésre bocsátásínak hatráridejéről. Az alaptőke új reszvények pénzbeli
hozzájárulás ellenében történő felemelése esetén a részvényeseknek címzett, a részvények
névértékének, illetve kibocsáási értékének befizetésére történő felszólítást a üársaság hirdetményi
lapjában, valamint honlapján kell közaétenni.

l2

Személyében felelős könlmizsgáló:
Mo|nár Andrea Kinga
Lakcím: 2096 Üröm, Kormorán u. 16ó,
Anyja neve: Dr. Kovács Mária Ibolya
Kamarai nyilvántart ásí száma: 007145

Megbizatása 2022. junius l . napjátő| 20B. meius 3 l . napjáig tart.

12.4, Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozatalával, történik, az alaptőke-
emelést elhatározó közgyűlési vagy igazgatótanácsi hatitrozalbal meg kell haíározni azokat a
személyeket, akiket - az általuk tett előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozatra figyelemmel - a
Közgyűlés, illav e az lgazgatótanrics feljogosít a rószvények áWételére.
Ha az alaptőke-emelés új részvények zártkörű forgalomba hozataláva|, nem pénzbeli hozz4járulás
ellenében történik, az alaptőke-emelést elhatároző közgyulési vagy igazganőíanárcsi hatarozatban meg
kell határozni a nem pénzbeli vagoni hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó reszvények
szánát és egyéb jellemzőit, a hozzáiárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az
előzetes értékelést végző könl.r.vizsgáló nevét, székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját.



12.7. A Közgyűlés - illetve a Közgyűlés felhatalmazísa alapján az Igazgatótanács - új részvények
forgalomba hozatalával történő alaptőke_emelésről oly módon is dönthet, hory az alaptőke
felemeléséről szóló hatírozatátban a részvények átvételére olyan befektetői körtjelöl ki, amely tagiainak
a TáLrsaságban történő részesedése a Trirsaság üzleti céljainak megvalósíása érdekében kívánatos, vagy
amely befektetői kör tagja és a Társaság között a haíÁrozathozatal időpontjában részesedési kapcsolat
áll fenn.
Amennyiben a Közgyűlés (Igazgatótanács) az alaptőke felemeléséről a fentiek szerint dönt, a
hatátrozatban kétséget kizráróan, egyedileg beazonosítható módon meg kell határomi a tőkeemeléssel
érintett befektetői kör ismérvei| az egy befektető által átvehető részvények legkisebb és legnagyobb
mértéké| valamint aza a hatáíidőt" amely alatt a hatáíozatban megielölt befektetői kör tagiai a
kötelezettségvállaló nyilatkozataikat megtehetik.
A Közgyűlés (Igazgatótanrács) azon határozatát, amelyben a részvények étvételere befektetői körtjelöl
ki, köteles az Alapszabály XIV. Fejezet szerinti hirdetrnényi helyeken közzétenni,
Az ellenszolgáltatás befizetésére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a kijelölt befektetői kör
tagia a Társaság áIíal kózzéteíthatfuidőben és tartalommal teheti meg.
Az alaptőke-emelést elhatározó testület (KöZgyűlés, illewe Igazgatótanács) a fenti hataridő lejártáfiak
napjával köteles az Alapszabály módosítására.

l2.9. Az új részvények forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelés meghiúsul, ha az
alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb összegének megfelelő névértékű, illetve
kibocsáási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem vállaltak kötelezettséget, illetve a
íészvényeket nem jegyeáék le.
12.10. A Közgyűlés és az lgazgatőtanács dönthet feltételes alaptőke emeléséről, ha ennek célja
átváltozáthatőlátváltozó kötvény kibocsátása. A társaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan
névre szóló kötvényt, amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani (átváltoztathaíő
kötvény), vagy amely a kötvényben meghatáozott feltétel bekövetkezése esetén alakul át részvénrryé
(átváltozó kötvény). A táísaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatarozhatja, amely utóbb,
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t2.8, Ha az alaptőke feleme|ésére pénzbeli hozzájémlás ellenében kerül sor, a Társaság részvényeseit
(ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatb a tartozó
részvénnyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltozíatható, és velük egy sorban ajeryzési jogot
biáosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendbeQ ajelen Alapszabályban meghatározott feltételek
szerintjegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alaptőke felemelésére zártkörű forgalomba hozatallal kerül
sor, ajegyzési elsőbbségi jog alatt a részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő.
A jegyzési (részvények átvételére vonatkozó) elsőbbségijog gyakorlásának feltétele, hory az alaptőke-
emelésről és az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről közzéteít ájékoztaíó hirdetmény
megjelenésétől számított 15 napon belül a részvényes, aki elsóbbségi jogával élni kivár,t, az általa
megszerezni kívánt részvénymennyiség megvásárlásrira (átvételére) vonatkozó kötelezettségvállalást
tegyen. A kötelezettségvállalás akkor joghaáyos, ha azáltal. 1llefúe azzal egyidejűleg a részvényes
mindazon feltételeket teljesíti, amelyeket az alaptőke-emelésről szóló határozat előír, Amerrnyiben a
részvényesek elsóbbségi jog gyakorlására vonatkozó joghatályos kötelezettségvállal ása alapján az
átvenni vállalt részvények mennyisége a közgyűlési yagy igazgatőtaí|áasi haározatban meghaüírozott
részvénymennyiséget vaw annak felső hatrá.rát meghaladja, a részvényesek a részvényeket tulajdoni
hányaduk arányában szerezhetik meg. Az ily módon a részvényes által megszeízelt részvények
mennyiségéről - ha a részvényes részéről befizetés történt, a többletfizetés visszatérítésével - a trársaság
az éintett részvényeseket a 15 napos hatráridő leteltét követó 7 napon belül értesíti. A részvényes
szemé|yére és a tulajdonában álló részvények mennyiségére (tulajdoni hányad,íra) vonatkozóan a
részvénykönyvnek az alaptőke-emelésról szóló hatáíozat szerinti adatai irányadóak. Az esetleges
kötvén}tulajdonosok elsőbbségi jogukat a fentiek megfelelő alkalmazásával, az alaptőke-emelésről
szóló határozatban megjelöltek szerint gyakorolhatják. A Közgyűlés - az l9azgatőtanács írasbeli
előterjesáése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását kiárhaíja. Ebben az esetben az
Igazgatótanácsnak az előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog kizárására iranyuló
indítvány indokait, a részvények tervezett kibocsátási arát, az eíőzetes kötelezettségvállaló személyét.
Az előterjesáés megtárgyalása a közgyűlési döntéshozatal szabályai szerint történik.



az alaptőke új részvények nyilvános forgalomb a hozaálával történő felemelésekor - a részvényeseket
követően - jegyzésijogot biáosít (egyzési jogot biáosíó kötvény).
Az |gazgatőtalács a Közgyűlés erre vonatkozó hatÁrozata esetén dönthet kötvények nyilvilnos vagy
zrirtkörű forgalombahozatalfuól. Ez esetben a kötvény kibocsáüísrá,ra és átváltoztatható kötvény esetében
részvénnyé változlaására vonatkozó hatíríozatot az Igazgatóíanács hozza meg, továbbá az
Igazgatótaírács jogosult, illetve köteles az Alapszabály módosíására.
Az átvákoztaíhatő, az átváltozó és jeryzési jogot biztosító kötvényből fakadó jogok gyakorlásának
szabályait az azok forgalomba hozataláról rendelkező h aíánozat állapitja meg.

12.11. A Társaság alaptőkéjének leszálliíÁsű, amennyiben a Társaság tulajdonosként rendelkezik saját
részvénnyel, elsősorban a Társaság saját részvényeinek bevonásával köteles végrehajtani.

l2.|2, Az alaptőke leszállítását elhatározó kOzgyűlési hatirozat érvényességéhez szükséges, hogy az
alaptókeJeszállítással közvetlenül érintett részvényfajta, részvényosáály részvényesei a döntéshez
külön is ítozzájétntJjanak. A közgyűlésen jelen lévő érintett részvényesek háromnegyedes
szótöbbségiikkel, az alaptőke leszállíásról szóló közg;nilési haíÁrozathozatalt megelözően, külön
határozatban jogosultak dönteni a hozzájálrulás megadásrá,ról vagy megtagadásáról. Ennek során a
részvényhez fűződő szavazatí 1og esetleges korlátozásétra vagy kizáráséra vonatkozó rendelkezések - a
saját részvény alapján nem gyakorolható szayazati iogkivételével _ nem alkalmazhatók.

XIII. A nyereség felosztásának szabályai

13.1. A Társaság varyonriról minden üzleti év végével éves beszímolót kell készíteni. Az éves
beszímoló készítésének és az adózott eredmény felosztásának szabá|yaitjogszabály határo zza me1.

13.2. A részvényes ajóhiszeműen felvett osztalék visszafizetésére nem kötelezhető. Jóhiszeműen felvett
osáaléknak kizfuólag a Közgyűlés által elfogadott éves beszímoló alapján megállapított
osztalékalapból a részvényeire jutó osáalék felvétele minösül, feltéve, hogy nem áll fenn a részvény
megszerzésére vonatkozó kizráró feltétel a részvényessel szemben.

13.3. A Társaság az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedés meghatarozásakor a saját
részvényre eső osztalékot nem veszi figyelembe. Az osúalékfizetés mértékéről, valamint az
osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező (közgyűlési, igazgatótanácsi) határozatokon alapuló, az
oszta]ék mértékét is tartalnazó közlemény első megjelenése és az osztalékfiZetés kezdő napja köZött
legalább l0 munkanapnak kell eltelnie.

13.4. A Társaság köteles az Ex-kupon Nap előtt két tőzsdenappal nyilvánosságra homi az oszta\ék
végleges mértékét. Az Ex-kupon Nap legkorábban a kupon mértékét megállapíó Közgyűlést követő
harmadik tőzsdenap lehet.

13.5. A jelen Alapszabály felhatalmazza az |gazgaíőtanácsot, hogy a Közgyűlés helyeilr haározzon
osztalékelőleg fi zetéséről.

XIV. Hirdetmények közzététele

14.1. Amennyiben jogszabály vagy jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, a Társaság
hirdetrnényeit * a Cégközlönyben közzéteendő hirdetrnényeket is ideérwe aCw.21lA. §-a alapján -
saját intemetes honlapjrá,,rr, valamint a Budapesti Ertéktőzsde honlapján (www.bet.hu) és a pénzügyi
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank által
meghataíozott honlapon (wwv.kozzetetelek.mnb.hu) teszi közzé. A Társaság honlapj ának elérhetősége:
www.masterplastgroup.hu.
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l4,2. Bármely közlemény nyomtatott sajtóban történő közzététe\ére csak annyiban kerül sor,
amennyiben aztjogszabály kifejezetten előírja; ez esetben a Társaság hirdetményi lapja a Világgazdaság
c. napilap.

XV. A részvénytársaság megszűnése

15.1. A Trársaság megsaíinhet - a szétválás esetét kivéve - átalakulással vagy jogutód nélkül a Polgári
Törvénykönyvről szóló törvényben foglalt feltételek bekövetkeztével.

l5.2. A részvényes felelőssége a megszűnt Társaságot terhelő kötelezettségekért a TIírsasíg
megszűnésekor felosztott üírsasági vagyon részvényesre jutó része erejéig áll fenn.

15.3, Nem hivatkoáat korlátozott felelősségére az a részvényes, aki ezzel visszaélt, így a Társaság azon
részvényesei, akik a |ársaság elkülönü'lt jogi személyiségével és korlátlan felelősségével a hitelezők
rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt Társaság ki nem elégített
kötelezettségeiért.

XVI. Egyéb rendelkezósek

16.1. A Társaság vezető tisáségviselőit, Audit Bizottságának tagjait és Könlwizsgálóját titoktartási
kötelezettség terheli a Trársaság üzleti titoknak minősülő adataival kapcsolatban.

1ó.2. Minden részvény tulajdonosának értesítési címe a Társaság részvényköny,1,1ében nyilvántartott cím.
A Társaságot nem terheli felelősség, ha a részvényes címének megváltozását kellő időben nem közli a
Társasággal .

Ajogszabályok, illetve ajelen Alapszabály által megkívánt vagy lehetséges közvetlen értesítés (közlés)
írásban és magyar nyelven, a részvénykönyvben nyilvántartott külfiildi részvényesek vonatkozásában
pedig angol nyelven történik. Az értesítés akkor tekinthető megfelelóen továbbítottnak, ha azt
- személyesen kézbesítik,
- gyorsfutárral vagy gyorspostával küldik,
- ajánlottan, feladóvevénnyel postai úton továbbítják,
- telefax, illewe távirat útján továbbítják,

minden esetben a feladó által előre fizetett kézbesítési, illetve postai költséggel.
Az értesítést az igazolí átltétel napján, illetve - ellenkező bizonyíásig _ belft;ldi címzett esetében a
feladástól számított ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

16.3. A Társaság magyarjogi személy. A Tarsaság működésének hivatalos nyelve a magyar.

16.4. Hajelen Alapszabrily br{rmely rendelkezése részben vagy egészben érvén}.tglennek minősül vary
végrehajthatatlanná válik, a többi rendelkezés továbbra is érvényes, hatályos és végrehajtható. Ez
esetben az Igazgatótanács kezdeményezi az érintelt rendelkezés jogszabályoknak megfelelő
módosíását.

16.5. Az Alapszabályban nem érintett vagy nem teljeskörűen szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szőlő 2013. évi V. törvény (ftk.), a tőkepiacról szóló 200i. CXX. tv. (Tpt.), a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljrirásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.), a
részvénlársaságra vonatkozó más jogszabályi rendelkezések, valamint a Társaság belső szabályzatai
az irr{nyadók.

Igazolom, hogt az Alapszabály jelen, eglséges szerkezetbe foglalt szöve4e az l/2020. (12.11.) sz.
Közglűlési hatáskörben hozotí igazgatótanácsi határozat ;felhatalmazasa alapján meghozott, 1/2022.
(10.17.) számú igazgatótanácsi határozat szerinti hatályos tartalomnak megfelel.
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Áz Álapszabályt a l /2022. (l0.17.) számú igazgatótanácsi határozat Il/. pontja szerint, a IV. (A Tmsaság
alaptőkéj) fejezet 4. 1, pontját, yalamint V. (Á résnényekre vonatkozó rendelkezések) fejezet 5.1. pontját
érintő, dőlt betűszedéssel jeIöIt módosításokkal eglséges szerlrezetbe foglaltam és ellenjeglzem:

Sárszentmihály, 2022. október 20, napján

d§ 'ró/ü
Dr. Tóth Zsófia Anna
ügyvéd
1026 Budapest, Pasaréti út 131.
Bejegyezve a Budapesti Üs,,]iédi Kamara nyilvántartásában
Kamarai Azonosító Szám: 360'70537

&. Tó& 2ióí. A'tfig
üs,vá

1026 Budapcst, Pararéd rít t3l.
a§z., s495n8+l41
KAsz: 36070537

\.§t

16

-§t"{


