A
MAGYAR BANKHOLDING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Alulírott részvényesek a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő
részvénytársaság módosított és egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), illetve a részvényesek és a társaság között
2020. október 30. napján létrejött befektetési és szindikátusi szerződés („Szindikátusi Szerződés”)
rendelkezéseivel összhangban.
A jelen alapszabályban nagy kezdőbetűvel jelölt fogalmak (amennyiben a szövegkörnyezetből más
nem következik) az alapszabály 1. számú mellékletében meghatározott jelentéssel bírnak.
PREAMBULUM
A társaság a Magyar Bankholding Csoport anyavállalata. A társaság a Magyar Nemzeti Bank 2020.
december hó 30. napján kelt H-EN-I-732/2020. számú határozata alapján a Hpt. 15/A.§-ával
összhangban olyan tagállami pénzügyi holding társaság, amely felelős a Magyar Bankholding
Csoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális
követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt
követelményeknek megfelelően.
1.

A TÁRSASÁG NEVE ÉS SZÉKHELYE

1.1

A társaság cégneve: Magyar Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1.2

A társaság rövidített cégneve: Magyar Bankholding Zrt.

1.3

A társaság idegen nyelvű cégneve: Hungarian Bankholding Ltd.

1.4

A társaság székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

2.

A TÁRSASÁG RÉSZVÉNYESEI

2.1

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2.2

2.3

2.1.1

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-043547

2.1.2

Székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12. II. em.

Blue Robin Investments S.C.A.
2.2.1

Nyilvántartási szám: B204399

2.2.2

Székhely: 36-38, Grand-Rue, 1660 Luxembourg, Luxemburg

EIRENE Magántőkealap
2.3.1

Lajstromszám: 6122-66

2.3.2

Alapkezelő társaság megnevezése: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca
38.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045654)
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

METIS Magántőkealap
2.4.1

Lajstromszám: 6122-42

2.4.2

Alapkezelő társaság megnevezése: OPUS GLOBAL Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca
38.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045654)

Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.5.1

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-049223

2.5.2

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 59.

OPUS Finance Future Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.6.1

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-049622

2.6.2

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.

RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
2.7.1

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-370926

2.7.2

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.

Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.8.1

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-047759

2.8.2

Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.

Magyar Takarék Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2.9.1

Cégjegyzékszám: Cg.01-10-141278

2.9.2

Székhely: 1024 Budapest, Lövőház utca 39.

3.

A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE(I)

3.1

A társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény („Hpt.”) szerinti pénzügyi holding társaság. A társaság olyan pénzügyi vállalkozás,
amely pénzügy szolgáltatást, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nem végez.

3.2

Pénzügyi holding társaság alapítása a Magyar Nemzeti Bank engedélyéhez kötött.

3.3

A társaság főtevékenysége: 6420’08 – Vagyonkezelés (Holding)

3.4

A társaság egyéb tevékenységi körei:
7022’08 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
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4.

A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, MŰKÖDÉSI FORMÁJA ÉS ÜZLETI ÉVE

4.1

A társaság határozatlan időre jött létre.

4.2

A társaság zártkörűen működő részvénytársasági formában működik.

4.3

A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel, ennek megfelelően – a társaság első üzleti
évének kivételével, melyre a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) 11. § (5)
bekezdése alkalmazandó – minden én január 1. napjával kezdődik és december 31. napjával
ér véget.

5.

A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE ÉS RÉSZVÉNYEI

5.1

A társaság alaptőkéje 56.400.000.000,- Ft, azaz ötvenhatmilliárd-négyszázmillió forint,
amely 2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint pénzbeli vagyoni hozzájárulásból és
54.400.000.000,- Ft, azaz ötvennégymilliárd-négyszázmillió forint nem pénzbeli vagyoni
hozzájárulásból áll.
A fenti pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljes egészében a társaság rendelkezésére lett
bocsátva.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az
ellenében adandó részvények számát, névértékét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást
szolgáltató személyét és a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értékét előzetesen
felülvizsgáló személyét az alapszabályhoz 2. számú mellékletként csatolt 4/2020. (10.30.)
Részvényesi Határozat, illetve alapszabályhoz 3. számú mellékletként csatolt szakértői
jelentés tartalmazza.
A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás értéke összesen 544.000.000.000,- Ft, amelyből a fenti
54.400.000.000,- Ft összeget meghaladó rész a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 36. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a társaság tőketartalékába kerül elhelyezésre és azt a
tőketartalék növekedéseként kell kimutatni.

5.2

A társaság alaptőkéje:
5.2.1

1.999.992 db 1.000,-Ft (ezer forint) névértékű és 2.000,-Ft (kettőezer forint)
kibocsátási értékű „A” sorozatú törzsrészvényből;

5.2.2

54.400.000 db 1.000,-Ft (ezer forint) névértékű és 10.000,-Ft (tízezer forint)
kibocsátási értékű „A” sorozatú törzsrészvényből;

5.2.3

1 db 1.000,-Ft (ezer forint) névértékű és 2.000,-Ft (kettőezer forint) kibocsátási
értékű „B” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag (elnök)
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvényből;

5.2.4

6 db 1.000,-Ft (ezer forint) névértékű és 2.000,-Ft (kettőezer forint) kibocsátási
értékű „C” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvényből; és
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5.2.5

1 db 1.000,-Ft (ezer forint) névértékű és 2.000,-Ft (kettőezer forint) kibocsátási
értékű „D” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvényből áll.

5.3

A részvények dematerializált módon kerülnek előállításra.

5.4

A részvényekhez kapcsolódó jogok:
5.4.1

„A” sorozatú törzsrészvény
Az „A” sorozatú törzsrészvények a Ptk.-ban meghatározott jogokat biztosítják a
részvényesek számára.

5.4.2

„B” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag (elnök)
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény
A vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag (elnök) kijelölésére vonatkozó
„B” sorozatú elsőbbségi részvény tulajdonosa jogosult a társaság igazgatósága
egy tagjának és a társaság felügyelőbizottsága elnöki tisztségét betöltő egy
tagjának a kijelölésére.
A részvény tulajdonosa által történő kijelöléssel és ezen kijelölésnek a kijelölt
személy általi elfogadásával az igazgatóság tagjává kijelölt személy az
igazgatóság tagjává, a felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő tagjává
kijelölt személy, a felügyelőbizottság elnöki tisztségét betöltő tagjává válik.
A „B” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag (elnök)
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa által kijelölt
igazgatósági tag, illetve felügyelőbizottsági tag visszahívására az ilyen
elsőbbségi részvény tulajdonosa jogosult.
A „B” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag (elnök)
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa a kijelölt igazgatósági,
illetve felügyelőbizottsági tag (elnök) személyéről, a kijelölés kijelölt személy
általi elfogadásáról vagy ezen személy visszahívásáról írásban tájékoztatja a
társaság igazgatóságát. Az igazgatóság a tájékoztatás kézhezvételét követően
értesíti a társaság többi részvényesét az elsőbbségi részvényes döntéséről, és a
vonatkozó jogszabályok által előírt határidőben intézkedik a szükséges bírósági
és hatósági bejelentések iránt.
Amennyiben a „B” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag
(elnök) kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa által kijelölt
igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tag (elnök) ezen jogviszonya nem
visszahívás miatt szűnik meg, úgy ezen személy helyett a „B” sorozatú, vezető
tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag (elnök) kijelölésére vonatkozó
elsőbbségi részvény tulajdonosa jogosult új igazgatósági, illetve
felügyelőbizottsági tagot (elnököt) kijelölni.
A „B” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag (elnök)
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény a jelen pontban meghatározott
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kijelölési jogokon kívül semmilyen egyéb jogosultságot nem testesít meg, így
többek között sem szavazati jogra, sem osztalékra nem jogosít.
Amennyiben a „B” sorozatú elsőbbségi részvény mindenkori tulajdonosa
részesedésének mértéke a társaság alaptőkéjében 10% alá csökken, úgy a „B”
sorozatú elsőbbségi részvényhez fűződő elsőbbségi jogok azonnali hatállyal
elenyésznek, azok a továbbiakban nem gyakorolhatóak. A feltétel bekövetkeztét
követően az elsőbbségi részvényes által kijelölt vezető tisztségviselő és
felügyelőbizottsági tag (elnök) visszahívására a közgyűlés jogosult. A feltétel
bekövetkeztét követő első közgyűlésen a társaság köteles intézkedni a „B”
sorozatú részvény azonos névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítása iránt.
5.4.3

„C” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvény
A vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó „C”
sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosa(i) jogosult(ak) a társaság
igazgatósága egy tagjának és a társaság felügyelőbizottsága egy tagjának a
kijelölésére.
A részvények tulajdonosa(i) által történő kijelöléssel és ezen kijelölésnek a
kijelölt személy általi elfogadásával az igazgatóság tagjává kijelölt személy az
igazgatóság tagjává, a felügyelőbizottság tagjává kijelölt személy, a
felügyelőbizottság tagjává válik.
A „C” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvények tulajdonosa(i) által kijelölt igazgatósági tag,
illetve felügyelőbizottsági tag visszahívására az ilyen elsőbbségi részvények
tulajdonosa(i) jogosult(ak).
Amennyiben a „C” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvényeknek több tulajdonosa van, akkor az
igazgatósági tag, illetve felügyelőbizottsági tag kijelöléséhez, illetve
visszahívásához a részvénysorozat tulajdonosai több mint felének hozzájárulása
szükséges.
A „C” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvények tulajdonosa(i) a kijelölt igazgatósági, illetve
felügyelőbizottsági tag személyéről, a kijelölés kijelölt személy általi
elfogadásáról vagy ezen személy visszahívásáról írásban tájékoztatja
(tájékoztatják) a társaság igazgatóságát. Az igazgatóság a tájékoztatás
kézhezvételét követően értesíti a társaság többi részvényesét az elsőbbségi
részvényes(ek) döntéséről, és a vonatkozó jogszabályok által előírt határidőben
intézkedik a szükséges bírósági és hatósági bejelentések iránt.
Amennyiben a „C” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvények tulajdonosa(i) által kijelölt
igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tag ezen jogviszonya nem visszahívás
miatt szűnik meg, úgy ezen személy helyett a „C” sorozatú, vezető tisztségviselő
és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvények
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tulajdonosa(i) jogosult(ak) új igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagot
kijelölni.
A „C” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvények a jelen pontban meghatározott kijelölési
jogokon kívül semmilyen egyéb jogosultságot nem testesítenek meg, így többek
között sem szavazati jogra, sem osztalékra nem jogosítanak.
Amennyiben a „C” sorozatú elsőbbségi részvények mindenkori tulajdonosa(i)
részesedésének mértéke a társaság alaptőkéjében 10% alá csökken, úgy a „C”
sorozatú elsőbbségi részvényekhez fűződő elsőbbségi jogok azonnali hatállyal
elenyésznek, azok a továbbiakban nem gyakorolhatóak. A feltétel bekövetkeztét
követően az elsőbbségi részvényes(ek) által kijelölt vezető tisztségviselő és
felügyelőbizottsági tag visszahívására a közgyűlés jogosult. A feltétel
bekövetkeztét követő első közgyűlésen a társaság köteles intézkedni a „C”
sorozatú részvények azonos névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítása iránt.
5.4.4

„D” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvény
A vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó „D”
sorozatú elsőbbségi részvény tulajdonosa jogosult a társaság igazgatósága egy
tagjának és a társaság felügyelőbizottsága egy tagjának a kijelölésére.
A részvény tulajdonosa által történő kijelöléssel és ezen kijelölésnek a kijelölt
személy általi elfogadásával az igazgatóság tagjává kijelölt személy az
igazgatóság tagjává, a felügyelőbizottság tagjává kijelölt személy, a
felügyelőbizottság tagjává válik.
A „D” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa által kijelölt igazgatósági tag, illetve
felügyelőbizottsági tag visszahívására az ilyen elsőbbségi részvény tulajdonosa
jogosult.
A „D” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa a kijelölt igazgatósági, illetve
felügyelőbizottsági tag személyéről, a kijelölés kijelölt személy általi
elfogadásáról vagy ezen személy visszahívásáról írásban tájékoztatja a társaság
igazgatóságát. Az igazgatóság a tájékoztatás kézhezvételét követően értesíti a
társaság többi részvényesét az elsőbbségi részvényes döntéséről, és a vonatkozó
jogszabályok által előírt határidőben intézkedik a szükséges bírósági és hatósági
bejelentések iránt.
Amennyiben a „D” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény tulajdonosa által kijelölt
igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tag ezen jogviszonya nem visszahívás
miatt szűnik meg, úgy ezen személy helyett a „D” sorozatú, vezető tisztségviselő
és felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény
tulajdonosa jogosult új igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagot kijelölni.
A „D” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvény a jelen pontban meghatározott kijelölési jogokon
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kívül semmilyen egyéb jogosultságot nem testesít meg, így többek között sem
szavazati jogra, sem osztalékra nem jogosít.
Amennyiben a „D” sorozatú elsőbbségi részvény mindenkori tulajdonosa
részesedésének mértéke a társaság alaptőkéjében 10% alá csökken, úgy a „D”
sorozatú elsőbbségi részvényhez fűződő elsőbbségi jogok azonnali hatállyal
elenyésznek, azok a továbbiakban nem gyakorolhatóak. A feltétel bekövetkeztét
követően az elsőbbségi részvényes által kijelölt vezető tisztségviselő és
felügyelőbizottsági tag visszahívására a közgyűlés jogosult. A feltétel
bekövetkeztét követő első közgyűlésen a társaság köteles intézkedni a „D”
sorozatú részvény azonos névértékű törzsrészvénnyé történő átalakítása iránt.
5.5

Ha a „B” sorozatú vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági tag (elnök) kijelölésére
vonatkozó elsőbbségi részvény, a „C” sorozatú, vezető tisztségviselő és felügyelőbizottsági
tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvények és a „D” sorozatú, vezető tisztségviselő és
felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény (a továbbiakban
együttesen: „Elsőbbségi Részvények”) tulajdonosai – legkésőbb a társaság igazgatósága
erre vonatkozó írásbeli felhívásának kézhezvételét követő harminc (30) napon belül – nem
közlik írásban az igazgatósággal az általuk kijelölt vezető tisztségviselő, illetve
felügyelőbizottsági tag (elnök) személyét, a vezető tisztségviselő/felügyelőbizottsági tag
(elnök) megválasztásának joga a társaság közgyűlését illeti meg az általános szabályok
szerint. A félreértések elkerülése végett rögzítendő, hogy a közgyűlés által a jelen pont
alapján megválasztott vezető tisztségviselő/felügyelőbizottsági tag (elnök) visszahívásának
joga továbbra is az Elsőbbségi Részvények azon tulajdonosát (tulajdonosait) illeti, aki(k)
nem élt(ek) határidőben a kijelölési jogával (jogukkal). Az Elsőbbségi Részvények
tulajdonosai az Elsőbbségi Részvény által megtestesített visszahívási jogukat időbeli
korlátozás nélkül bármikor – azaz akár közvetlenül a közgyűlés által történt kinevezést
követően – jogosultak gyakorolni.

5.6

A társaság részvényeinek átvételére a részvényesek kötelezettséget vállaltak. A társaság
részvényei az alábbiak szerint oszlanak meg a részvényesek között:
5.6.1

5.6.2

5.6.3

A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rendelkezik:
5.6.1.1

17.116.664 (tizenhétmillió-száztizenhatezer-hatszázhatvannégy)
darab „A” sorozatú törzsrészvénnyel;

5.6.1.2

1 (egy) darab „B” sorozatú vezető tisztségviselő és
felügyelőbizottsági tag (elnök) kijelölésére vonatkozó részvénnyel.

A Blue Robin Investments S.C.A. rendelkezik:
5.6.2.1

6.102.558 (hatmillió-százkettőezer-ötszázötvennyolc) darab „A”
sorozatú törzsrészvénnyel;

5.6.2.2

1 (egy) darab „C” sorozatú vezető tisztségviselő
felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó részvénnyel.

és

Az EIRENE Magántőkealap rendelkezik:
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5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

5.6.8

5.6.9

5.6.3.1

1.854.882
(egymillió-nyolcszázötvennégyezernyolcszáznyolcvankettő) darab „A” sorozatú törzsrészvénnyel;

5.6.3.2

1 (egy) darab „C” sorozatú vezető tisztségviselő
felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó részvénnyel.

és

A METIS Magántőkealap rendelkezik:
5.6.4.1

6.492.084 (hatmillió-négyszázkilencvenkettőezer-nyolcvannégy)
darab „A” sorozatú törzsrészvénnyel;

5.6.4.2

1 (egy) darab „C” sorozatú vezető tisztségviselő
felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó részvénnyel.

és

A Pantherinae Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezik:
5.6.5.1

575.012 (ötszázhetvenötezer-tizenkettő) darab „A” sorozatú
törzsrészvénnyel;

5.6.5.2

1 (egy) darab „C” sorozatú vezető tisztségviselő
felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó részvénnyel.

és

Az OPUS Finance Future Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezik:
5.6.6.1

475.668 (négyszázhetvenötezer-hatszázhatvannyolc) darab „A”
sorozatú törzsrészvénnyel;

5.6.6.2

1 (egy) darab „C” sorozatú vezető tisztségviselő
felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó részvénnyel.

és

Az RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
rendelkezik:
5.6.7.1

2.526.460 (kétmillió-ötszázhuszonhatezer-négyszázhatvan) darab
„A” sorozatú törzsrészvénnyel;

5.6.7.2

1 (egy) darab „C” sorozatú vezető tisztségviselő
felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó részvénnyel.

és

A Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság rendelkezik:
5.6.8.1

14.171.109 (tizennégymillió-százhetvenegyezer-százkilenc) darab
„A” sorozatú törzsrészvénnyel;

5.6.8.2

1 (egy) darab „D” sorozatú vezető tisztségviselő
felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó részvénnyel.

és

Magyar Takarék Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezik
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5.6.9.1

7.085.555 (hétmillió-nyolcvanötezer-ötszázötvenöt) darab „A”
sorozatú törzsrészvénnyel.

6.

RÉSZVÉNYKÖNYV

6.1

A társaság igazgatósága vagy annak megbízottja a részvényesről (ideértve az ideiglenes
részvény tulajdonosát is) részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes,
illetve a részvényesi meghatalmazott – közös tulajdonban álló részvény esetén a közös
képviselő – nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes
részvényeinek (ideiglenes részvényeinek) darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét,
valamint egyéb, törvényben és a jelen alapszabályban meghatározott adatokat.

6.2

A társaság részvénykönyvébe – kérelmére – kizárólag olyan személy jegyezhető be,
6.2.1

aki a bejegyzendő részvényeit az Átruházási Korlátozások betartásával szerezte,
továbbá aki

6.2.2

aki Átlátható Szervezetnek minősül;

6.2.3

aki nem áll végelszámolási, felszámolási, szanálási, csőd- vagy kényszertörlési
eljárás hatálya alatt;

6.2.4

aki nem sértette meg a Korrupcióellenes Jogszabályokat vagy ha Hatóság
jogerős döntésével ezt megállapította, akkor a döntés jogerőre emelkedésétől
számított 5 év már eltelt;

6.2.5

aki nem esik az EU Szankciók hatálya alá; és

6.2.6

aki a Szindikátusi Szerződés 14. sz. Mellékletében foglalt minta szerinti
tartalommal kibocsátott, teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a társaság
igazgatóságának és a többi részvényesnek címzett jognyilatkozattal magára
nézve kötelezőnek ismeri el mind a társaság alapszabályát, mind a Szindikátusi
Szerződést (félként belépve ezáltal a Szindikátusi Szerződésbe), és csatlakozik
a hatályban lévő Közvetlen Szerződés(ek)hez, illetve azzal azonos célt szolgáló
megállapodásokba.

6.3

A részvény átruházása – a 7. pontban foglalt átruházási korlátozásokat is figyelembe véve –
a társasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a társasággal szemben részvényesi
jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a részvénykönyvbe bejegyezték. A
részvényes, ha korábban a részvénykönyvbe bejegyezték, köteles részvénye átruházását az
átruházástól számított nyolc (8) napon belül a társaságnak bejelenteni. A bejelentés alapján
a részvénykönyv vezetője haladéktalanul gondoskodik a részvényesnek a részvénykönyvből
való törléséről akként, hogy a részvénykönyvből törölt adatoknak utólag, törlésüket követően
is megállapíthatónak kell maradniuk.

6.4

A 6.3 pont utolsó mondatában foglalt eseten túl a társaság igazgatósága törli a társaság
részvénykönyvébe bejegyzett részvényest a társaság részvénykönyvéből a 7.10.2 pontban
meghatározott esetekben is.

6.5

A részvénykönyvbe bárki betekinthet. A betekintés lehetőségét a társaság igazgatósága vagy
annak megbízottja a székhelyén munkaidőben folyamatosan biztosítani köteles. Akire
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vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, a részvénykönyv rá
vonatkozó részéről másolatot igényelhet a részvénykönyv vezetőjétől.
7.

A RÉSZVÉNYEKKEL VALÓ RENDELKEZÉS KORLÁTAI

7.1

Általános szabályok

7.2

7.1.1

A részvények Átruházására, Közvetett Átruházására, illetve Terhekkel való
megterhelésére a jelen 7. pontban foglalt tilalmak és korlátozások („Átruházási
Korlátozások”) alkalmazandók.

7.1.2

A jelen 7. pontban foglalt kötelezettségek megszegése a 7.10 pontban
kifejezetten rögzített jogkövetkezményeken túl a jogszabályokban
meghatározott egyéb jogkövetkezményeket is maga után vonja, ideértve az
említett kötelezettségek megszegésével okozott károkért való felelősséget, azaz
a 7.10 pontban meghatározott jogkövetkezmények az alkalmazandó
jogszabályok által előírt jogkövetkezmények és/vagy szankciók mellett, azokon
túl, azaz nem azok helyett alkalmazandók.

7.1.3

A félreértések elkerülése végett rögzítésre kerül, hogy a 7.3 pont (Átruházás
jogcíme), 7.4 pont (Átruházáshoz való hozzájárulás), 7.6 pont (Első Ajánlattétel
Joga), 7.7 pont (Együttértékesítési Jog) a részvények Külső Befektetőre való
átruházásakor irányadó, azaz azok a részvényesek és Csoportjaik egymás közötti
ügyleteire (ideértve egy részvényes és egy másik részvényes Csoportja közötti
ügyleteket is) nem alkalmazandók.

Részvényesi adatszolgáltatás
7.2.1

Az Átruházási Korlátozások maradéktalan érvényesülése és érvényesítése
érdekében a részvényeseket a jelen 7.2 pontban meghatározott adat- és
információszolgáltatási kötelezettség terheli a társaság igazgatósága felé. A
társaság igazgatósága az így kapott adatokat és információkat köteles
haladéktalanul közölni a részvényesekkel, és szükség esetén köteles késedelem
nélkül dönteni a Vételi Jogi Esemény fennállásának megállapításáról.

7.2.2

A társaság igazgatóságának erre vonatkozó felhívása kézhezvételét követő 5 (öt)
napon belül a részvényes köteles írásban nyilatkozni a társaság igazgatósága felé
arról, hogy

7.2.3

7.2.2.1

Átlátható Szervezetnek minősül-e;

7.2.2.2

nem áll végelszámolási, felszámolási, szanálási, csőd- vagy
kényszertörlési eljárás hatálya alatt áll;

7.2.2.3

nem esik az EU Szankciók hatálya alá; és

7.2.2.4

nem áll fenn vele kapcsolatban Vételi Jogi Esemény, illetve annak
bekövetkezte észszerűen nem várható.

A társaság igazgatóságának írásbeli kérésére a részvényes köteles a 7.2.2 pont
szerinti jognyilatkozatát alátámasztó bizonyítékokat (amennyiben ez
értelmezhető) haladéktalanul (de legkésőbb a társaság igazgatóságának erre
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vonatkozó felhívásának kézhezvételét követő 2 (két) Munkanapon belül a
társaság igazgatóságának a rendelkezésére bocsátani.
7.2.4

7.3

A részvényesek a társaság igazgatóságának erre vonatkozó felhívása hiányában
is kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb a releváns tényről való
tudomásszerzésüket követő 5 (öt) napon belül írásban értesítni a társaság
igazgatóságát, ha
7.2.4.1

elvesztik Átlátható Szervezet jellegüket,

7.2.4.2

végelszámolási, felszámolási, szanálási, csőd- vagy kényszertörlési
eljárás hatálya alatt állnak;

7.2.4.3

az EU Szankciók hatálya alá esnek; vagy

7.2.4.4

velük kapcsolatban Vételi Jogi Esemény következett be, illetve
annak bekövetkezte észszerűen várható.

Átruházás jogcíme
A részvények Külső Befektetőre történő átruházására kizárólag adásvétel jogcímén kerülhet
sor.

7.4

Átruházáshoz való hozzájárulás
7.4.1

A részvények Külső Befektetőre történő Átruházásához a társaság
beleegyezésére van szükség. Amennyiben az Átruházáshoz Előírt Hozzájárulás
szükséges, akkor a társaság beleegyezését az Előírt Hozzájárulás iránti kérelem
benyújtását megelőzően szükséges beszerezni. A beleegyezés a társaság
igazgatóságának kizárólagos hatáskörébe tartozik, amely indoklást tartalmazó
határozatát valamennyi igazgatósági tag háromnegyedes többségével hozza. A
részvényesek a társaság beleegyezéséig kötelesek tartózkodni az Átruházás
végrehajtásától. A társaság jelen alapszabály által megkövetelt beleegyezése
nélkül végrehajtott Átruházás sem a társaság, sem a többi részvényes irányában
nem hatályos.

7.4.2

A beleegyezés kizárólag akkor tagadható meg, ha a részvényt olyan Külső
Befektető kívánja megszerezni, aki
7.4.2.1

Nem Átlátható Szervezet;

7.4.2.2

végelszámolási, felszámolási, szanálási, csőd- vagy kényszertörlési
eljárás hatálya alatt áll;

7.4.2.3

a Korrupcióellenes Jogszabályokat megsértette, vagy EU Szankciók
hatálya alá kerül, ha az ezt megállapító Hatóság döntésének jogerőre
emelkedésétől számított 5 év még nem telt el;

7.4.2.4

a Szindikátusi Szerződés 14. sz. Mellékletében foglalt minta
szerinti tartalommal kibocsátott, teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglalt, a társaság igazgatóságának és a többi
részvényesnek címzett jognyilatkozattal magára nézve kötelezőnek
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nem ismeri el mind a társaság alapszabályát, mind a Szindikátusi
Szerződést (félként belépve ezáltal a Szindikátusi Szerződésbe),
vagy nem csatlakozik a hatályban lévő Közvetlen
Szerződés(ek)hez,
illetve
azzal azonos
célt
szolgáló
megállapodásokhoz.

7.5

7.6

7.4.3

A beleegyezés megadása érdekében a részvény Átruházásával érintett
részvényes köteles az Átruházással kapcsolatos információkat (ideértve annak
módját, a tranzakcióban részes feleket, a részvényt megszerezni kívánó személy
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy Átlátható Szervezetnek minősül az ezt
alátámasztó bizonyítékokkal együtt) a társaság igazgatóságának írásban
bejelenteni. A döntésének megalapozottságát biztosítandó a társaság
igazgatósága további információk szolgáltatását írhatja elő, amelynek a
részvényét átruházni szándékozó részvényes köteles eleget tenni a 7.2 ponttal
összhangban.

7.4.4

A társaság igazgatósága a hiánytalan, a döntésének megalapozottságát biztosító
valamennyi információt tartalmazó bejelentés („Teljeskörű Átruházási
Bejelentés”) kézhezvételétől számított 10 (tíz) Munkanapon belül köteles a
beleegyezés megadásáról vagy megtagadásáról dönteni. Amennyiben a társaság
igazgatósága a részvényt átruházni szándékozó részvényes Teljeskörű
Átruházási Bejelentésének a társaság igazgatósága általi kézhezvételétől
számított 30 (harminc) napon belül nem határoz, akkor a beleegyezés
megadottnak tekintendő.

Közvetett Átruházás
7.5.1

A Közvetett Átruházás esetén az érintett részvényes köteles a Közvetett
Átruházással kapcsolatos információkat (ideértve annak módját, a tranzakcióban
részes feleket) a társaság igazgatóságának a Közvetett Átruházásról való
tudomásszerzésétől számított 2 (két) Munkanapon belül írásban bejelenteni.

7.5.2

A Közvetett Átruházással kapcsolatban a társaság igazgatósága további
információk szolgáltatását írhatja elő, amelynek az érintett részvényes köteles
eleget tenni a 7.2 ponttal összhangban.

Első Ajánlattétel Joga
7.6.1

Ha valamely részvényes („Átruházó Részvényes”) át kívánja ruházni a
részvényeit vagy azok egy részét („Átruházandó Részvények”) egy Külső
Befektetőre, akkor az átruházni kívánt részvények tekintetében a többi
részvényest („Első Ajánlattételi Jogosultak”) első ajánlattételi jog illeti meg a
jelen 7.6 pont rendelkezései szerint („Első Ajánlattétel Joga”).

7.6.2

A lehetséges vevőkkel történő átruházási tárgyalások megkezdését megelőzően
az Átruházó Részvényes köteles írásban egyidejűleg értesíteni az Első
Ajánlattételi Jogosultakat és a társaságot (az igazgatóságnak címzetten) az
átruházási szándékáról („Első Ajánlattételi Jog Értesítés”) megjelölve az
Átruházandó Részvények számát, illetve – amennyiben az adott információ
rendelkezésre áll – az átruházás tervezett módját, idejét, az Átruházandó
Részvényekre vonatkozó árindikációt, továbbá bármely olyan körülményt,
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információt, amelyet az Átruházó Részvényes az átruházás szempontjából
lényegesnek tart.
7.6.3

Az Első Ajánlattételi Jog Értesítés kézhezvételét követő 45 Munkanapos
jogvesztő időszak alatt az Első Ajánlattételi Jogosultak jogosultak (de nem
kötelesek) akár önállóan, akár más Első Ajánlattételi Jogosultakkal együttesen
írásbeli vételi ajánlatot benyújtani az Átruházó Részvényes részére az
Átruházandó Részvények tekintetében („Vételi Ajánlat”).

7.6.4

A Vételi Ajánlat akkor tekintendő érvényesen és hatályosan megtettnek, ha az
elfogadásra alkalmas részletességgel tartalmazza az alábbiakat:
7.6.4.1

az Átruházandó Részvényekért ajánlott vételárat („Ajánlati Ár”);

7.6.4.2

az Első Ajánlattételi Jogosult(ak) arra irányuló visszavonhatatlan,
jogilag kötelező kötelezettségvállalását, hogy hajlandó(ak)
megvásárolni valamennyi Átruházandó Részvényt;

7.6.4.3

az Első Ajánlattételi Jogosult(ak) által megkötni ajánlott
(adásvételi) szerződés feltételeit (szavatosságok, esetleges objektív
megtérítési kötelezettségek, zárási feltételek és zárás), ideértve az
esetlegesen szükséges Előírt Hozzájárulásokra vonatkozó
rendelkezéseket; és

7.6.4.4

a Vételi Ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt, amely nem lehet
hosszabb, mint az (alábbi 7.6.7 pontban meghatározásra kerülő)
Értékesítési Időszak (az a nap amelyen a Vételi Ajánlat
elfogadásának határideje lejár: a „Vételi Ajánlati Határidő”).

7.6.5

Az Átruházó Részvényes az Első Ajánlattételi Jog Értesítés kézhezvételét
követő 45 Munkanapos jogvesztő időszak lejártát követő 5 Munkanapon belül
köteles írásban tájékoztatni a társaságot és az Első Ajánlattételi Jogosultakat a
határidőben érkezett Vételi Ajánlatok számáról.

7.6.6

Ha az Átruházó Részvényes a jóhiszemű és észszerű megítélése szerint
összességében legkedvezőbb Vételi Ajánlatot elfogadja, köteles a nyertes Első
Ajánlattételi Jogosult(ak)ról és az általa (általuk) megtett, az Átruházó
Részvényes által elfogadott Vételi Ajánlat tartalmáról mind az elfogadott, mind
a többi Vételi Ajánlatot megtevő Első Ajánlattételi Jogosultat, mind a társaságot
(az igazgatóságnak címzetten) egyidejűleg, késedelem nélkül írásban értesíteni
a vonatkozó döntésének meghozatalát követően.

7.6.7

Ha az Átruházó Részvényes egyik Vételi Ajánlatot sem fogadja el, erről köteles
mind a Vételi Ajánlatot tevő Első Ajánlattételi Jogosultakat, mind a társaságot
(az igazgatóságnak címzetten) egyidejűleg, késedelem nélkül írásban értesíteni
az erre vonatkozó döntésének meghozatalát követően, az Átruházó Részvényes
jóhiszemű és észszerű megítélése szerint összességében legkedvezőbb Vételi
Ajánlat („Referencia Vételi Ajánlat”) tartalmának ismertetésével együtt.
Ebben az esetben az Átruházó Részvényes az Első Ajánlattételi Jog Értesítés
társaság részére történt kézbesítésétől számított 12 hónapos jogvesztő időszak
alatt („Értékesítési Időszak”) bármely (a részvénykönyvi bejegyzés 6.2 pont
szerinti feltételeit teljesítő) Külső Befektetővel szerződést köthet az
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Átruházandó Részvényeknek (az alapszabály és a Szindikátusi Szerződés egyéb
rendelkezéseinek betartásával történő) átruházására, feltéve, hogy az átruházás
a Referencia Vételi Ajánlatban foglaltaknál az Átruházó Részvényesre nézve
kedvezőbb feltételekkel történik.
7.6.8

Ha
7.6.8.1

az Első Ajánlattételi Jogosultak egyike se tesz a 7.6.3 pont szerinti
határidőben Vételi Ajánlatot; vagy

7.6.8.2

mindössze egy Vételi Ajánlat kerül megtételre, amely Vételi
Ajánlatot az Átruházó Részvényes elfogadott, de az Átruházó
Részvényes elfogadó nyilatkozatának megtételétől számított 90
napon belül az Első Ajánlattételi Jogosult(ak) szerződésszegése
következtében nem kerül sor az Átruházandó Részvények
átruházására (amely körülményről az Átruházó Részvényes köteles
a társaságot, az elfogadott Vételi Ajánlatot megtevő Első
Ajánlattételi Jogosulta(ka)t és a többi Első Ajánlattételi Jogosultat
egyidejűleg írásban értesíteni),

akkor az Átruházó Részvényes (a 7.4 pont szerinti hozzájárulás birtokában) az
Értékesítési Időszak végéig jogosult (a részvénykönyvi bejegyzés 6.2 pont
szerinti feltételeit teljesítő) Külső Befektetővel az Átruházandó Részvények
átruházására vonatkozó szerződést bármilyen vételáron (azaz az elfogadott
Vételi Ajánlatban szereplő árnál akár magasabb, alacsonyabb vételáron), illetve
bármilyen feltétellel megkötni.
7.6.9

Ha az Első Ajánlattételi Jogosultak több Vételi Ajánlatot tesznek, amelyek közül
az Átruházó Részvényes az Átruházó Részvényes jóhiszemű és észszerű
megítélése szerint összességében legkedvezőbb Vételi Ajánlatot elfogadja, de az
Átruházó Részvényes elfogadó nyilatkozatának megtételétől számított 90 napon
belül az elfogadott Vételi Ajánlatot tevő Első Ajánlattételi Jogosult(ak)
szerződésszegése következtében nem kerül sor az Átruházandó Részvények
átruházására (amely körülményről az Átruházó Részvényes köteles a társaságot,
az elfogadott Vételi Ajánlatot megtevő Első Ajánlattételi Jogosulta(ka)t és a
többi Első Ajánlattételi Jogosultat egyidejűleg írásban értesíteni), akkor az
Átruházó Részvényes jóhiszemű és észszerű megítélése szerint összességében
második legkedvezőbb Vételi Ajánlatot az Átruházó Részvényes a Vételi
Ajánlati Határidőt megelőzően elfogadhatja vagy az Átruházó Részvényes az
7.6.7 pont megfelelő alkalmazásával Külső Befektetővel szerződést köthet a
Átruházandó Részvényeket átruházására azzal, hogy Referencia Vételi
Ajánlatnak az Átruházó Részvényes jóhiszemű és észszerű megítélése szerint
összességében második legkedvezőbb Vételi Ajánlatot kell tekinteni.

7.6.10

A jelen 7.6 pont szerinti eljárást ismételten le kell folytatni amennyiben az
Átruházó Részvényes az Értékesítési Időszak sikertelen – azaz az Átruházandó
Részvények átruházására vonatkozó szerződés megkötése nélküli – lejártát
követően a részvényeit ismételten át kívánja ruházni valamely Külső Befektető
részére vagy ha az Értékesítési Időszakban Külső Befektetővel megkötött az
Átruházandó Részvények átruházására vonatkozó szerződést az Értékesítési
Időszak lejártát követően a Külső Befektető előnyére kívánják módosítani.
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7.6.11

7.7

Amennyiben a jelen 7.6 pont szerinti eljárás során vagy azt követően az
Átruházó Részvényes átruházza az Átruházandó Részvényeket, akkor köteles az
átruházásnak a jelen 7.6 pontban foglalt rendelkezésekkel való összhangjának
megállapításához szükséges információkat a társaság és az Első Ajánlattételi
Jogosultak részére írásban feltárni, és az Átruházó Részvényes köteles
gondoskodni arról, hogy ezen információfeltáráshoz valamennyi érdekelt
visszavonhatatlanul hozzájáruljon.

Együttértékesítési Jog
7.7.1

7.7.2

Ha valamely részvényes vagy részvényesek (a továbbiakban együtt: „Többségi
Részvényes”) együttesen a társaság alaptőkéjének több mint felét megtestesítő
részvényét („Átruházandó Többségi Részvényesi Részvények”) akár egy,
akár több összefüggő tranzakció keretében át kívánja ruházni egy Külső
Befektető részére („Együttértékesítési Többségi Részvényesi Átruházás”), a
Többségi Részvényes köteles biztosítani, hogy a Külső Befektető az
Együttértékesítési Többségi Részvényesi Átruházásra vonatkozó feltételekkel
megegyező feltételekkel („Együttértékesítési Ajánlati Feltételek”) a 7.7.2
pont szerint írásbeli vételi ajánlatot tegyen a Kisebbségi Részvényesek
tulajdonában álló alábbi mennyiségű részvényre (a „Együttértékesített
Kisebbségi Részvény”) („Együttértékesítési Jog”):
7.7.1.1

az Együttértékesítési Jogukat gyakorolni kívánó Kisebbségi
Részvényesek tulajdonában álló részvények ugyanakkora
hányadára, mint amelyet az Átruházandó Többségi Részvényesi
Részvények a Többségi Részvényes tulajdonában álló valamennyi
részvényhez képest képviselnek, feltéve, hogy a Külső Befektető
kész mind az Együttértékesítési Jogukat gyakorolni kívánó
Kisebbségi Részvényesek, mind a Többségi Részvényes előzőek
szerint számolt valamennyi részvényét megvásárolni (azaz ha
például a Többségi Részvényes a tulajdonában lévő részvények
60%-át kívánja értékesíteni, akkor a Többségi Részvényes köteles
biztosítani, hogy a Külső Befektető az Együttértékesítési Jogukat
gyakorolni kívánó Kisebbségi Részvényesek tulajdonában álló
részvények 60%-ra is ajánlatot tegyen); vagy

7.7.1.2

amennyiben a Külső Befektető csak a Többségi Részvényes által
átruházni tervezett részvényeknek megfelelő mennyiségű részvényt
szándékozik megszerezni, és ezen mennyiséget nem hajlandó
növelni, akkor ezen fix mennyiségű részvényre azzal azonban, hogy
a Külső Befektető ezen részvényeket a Többségi Részvényestől és
azon Kisebbségi Részvényesektől vásárolja meg, akik az
Együttértékesítési Jogukat a jelen 7.7 pont szerint gyakorolják
(amely esetben a Többségi Részvényes és az Együttértékesítési
Jogukkal élő Kisebbségi Részvényesek az általuk tulajdonolt
valamennyi részvényük egymáshoz viszonyított arányában
jogosultak részvényeiket a Külső Befektetőnek eladni).

A Többségi Részvényes köteles a Kisebbségi Részvényest értesíteni az
Együttértékesítési Jogáról az Együttértékesítési Többségi Részvényesi
Átruházás zárása előtt („Együttértékesítési Értesítés”). Az Együttértékesítési
Értesítésben a Többségi Részvényes a Külső Befektető nevében és
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képviseletében köteles visszavonhatatlan, jogilag kötelező erejű, írásbeli vételi
ajánlatot tenni a Kisebbségi Részvényes számára az Együttértékesített
Kisebbségi Részvényeknek az Együttértékesítési Ajánlati Feltételek szerinti
megvételére („Együttértékesítési Ajánlat”), vagy köteles biztosítani, hogy az
Együttértékesítési Ajánlatban maga az érintett befektető tegyen közvetlenül
ilyen ajánlatot.
7.7.3

A Kisebbségi Részvényesek az Együttértékesítési Értesítés kézhezvételétől
számított 45 Munkanapon (mint jogvesztő határidőn) belül („Együttértékesítési
Válaszidőszak”) jogosultak a Többségi Részvényes részére megküldött
visszavonhatatlan, jogilag kötelező erejű, írásbeli nyilatkozatban nyilatkozni
arról, hogy elfogadják az Együttértékesítési Ajánlatot („Együttértékesítési
Válasznyilatkozat”).

7.7.4

Ha a Kisebbségi Részvényes
7.7.4.1

az Együttértékesítési Válaszidőszakon
Együttértékesítési Válasznyilatkozatot; vagy

belül

nem

tesz

7.7.4.2

az Együttértékesítési Válasznyilatkozatban úgy nyilatkozik, hogy
nem fogadja el az Együttértékesítési Ajánlatot, vagy az
Együttértékesítési Ajánlati Feltételektől eltérő feltételekkel fogadja
el azt,

akkor a Többségi Részvényes az Együttértékesítési Válaszidőszak lejártát
követő 120 Munkanapos jogvesztő időszak alatt a jelen 7.7 pontban
meghatározott korlátozások nélkül (a 7.4. pont szerinti igazgatósági beleegyezés
birtokában) szabadon átruházhatja az Együttértékesítési Értesítésben megjelölt
Külső Befektetőre az Átruházandó Többségi Részvényesi Részvényeket az
Együttértékesítési Ajánlati Feltételeknek megfelelően, azzal, hogy e határidő
minden további jogcselekmény nélkül meghosszabbodik az Együttértékesítési
Ajánlati Feltételekben foglalt Előírt Hozzájárulások beszerzéséhez szükséges
idővel.

7.8

7.7.5

Az Együttértékesítési Részvényesi Tulajdonosi Átruházás zárására
(teljesülésére) csak a 7.7.4.1 és 7.7.4.2 pontok szerinti esetekben, illetve az
Együttértékesítési Ajánlatnak a Kisebbségi Részvényes általi elfogadása esetén
akkor kerülhet sor, ha ezzel egyidejűleg az Együttértékesített Kisebbségi
Részvény átruházásának a zárására (teljesülésére) is sor kerül.

7.7.6

A jelen 7.7 pont rendelkezéseit a 7.6 pont rendelkezésein felül, és nem azok
kizárásával kell alkalmazni, azaz az Első Ajánlattétel Jogának sikertelen
gyakorlása, illetve az annak gyakorlásától való tartózkodás nem zárja ki az
Együttértékesítési Jog gyakorlását az azt követő értékesítés kapcsán.

Jogátruházás, haszonélvezeti jog alapítása és szavazási megállapodás tilalma
7.8.1

A részvényekhez fűződő semelyik jog sem ruházható át másra, gyakorlása nem
engedhető át másnak, a részvények nem lehetnek továbbá haszonélvezeti jog,
használati jog vagy más hasonló jog tárgyai (azzal, hogy az Engedélyezett
Terhek kapcsán a Szindikátusi Szerződés 17. sz. Mellékletben feltüntetett,
illetve a Közvetlen Szerződésekben meghatározott megállapodások nem
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tekinthetők (amennyiben vannak ilyenek) a jelen pontban foglalt tilalom
megszegésének).
7.8.2

7.9

7.10

A részvényesek között a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok
vonatkozásában létrejött szavazási megállapodás kivételével a részvényekhez
kapcsolódó szavazati jogokra vonatkozó szavazási megállapodás tilos, így ilyen
megállapodás megkötése (függetlenül annak formájától) a jelen alapszabály
súlyos megszegésének minősül.

Teheralapítás
7.9.1

A részvényeken csak Engedélyezett Terhek alapíthatók.

7.9.2

A Szindikátusi Szerződés 17. sz. Mellékletében felsorolt Terheken túl
Engedélyezett Teher alapításához a társaság beleegyezésére van szükség. A
beleegyezés a társaság igazgatóságának kizárólagos hatáskörébe tartozik, amely
indoklást tartalmazó határozatát valamennyi igazgatósági tag háromnegyedes
többségével hozza Az igazgatóság a határozathozatala során Teher gazdasági
racionalitását nem vizsgálja, és a határozatában a Teher alapításával
kapcsolatban kizárólag annak érdekében támaszthat feltételeket, hogy az
alapítandó Teher jogosultja a Szindikátusi Szerződésben foglalt rendelkezések
érvényesülését ne akadályozza és ne korlátozza, és azok érvényesülése
érdekében együttműködési kötelezettséget vállaljon a részvényesekkel és a
társasággal szemben. A társaság beleegyezésével alapított Teher, akkor minősül
Engedélyezett Tehernek, ha az megfelel a társaság beleegyezésében foglalt
feltételeknek.

7.9.3

A beleegyezés megadása érdekében a Teher alapításával érintett részvényes
köteles a Teher alapításával kapcsolatos információkat a társaság
igazgatóságának írásban bejelenteni. A döntésének megalapozottságát
biztosítandó a társaság igazgatósága további információk szolgáltatását írhatja
elő, amelynek a Terhet alapítani szándékozó részvényes köteles eleget tenni a
7.2 ponttal összhangban.

7.9.4

A társaság igazgatósága a hiánytalan, azaz döntésének megalapozottságát
biztosító valamennyi információt tartalmazó bejelentés kézhezvételétől
számított 10 (tíz) Munkanapon belül köteles a beleegyezés megadásáról vagy
megtagadásáról dönteni.

7.9.5

A részvényeknek az Engedélyezett Teher jogosultja vagy a Terhet képező
biztosítéki jog – Közvetlen Szerződésben meghatározott eljárás szerint történő
– gyakorlását követően az Engedélyezett Teher jogosultja által a részvények
megszerzésére kijelölt személy által történő megszerzésére a jelen alapszabály
7.4 pontjában (Átruházáshoz való hozzájárulás), 7.6 pontjában (Első Ajánlattétel
Joga) és 7.7. (Együttértékesítési Jog) pontjában foglalt korlátozások nem
alkalmazandók.

Az Átruházási Korlátozások megszegésének szankciói
7.10.1

Az Átruházási Korlátozások megszegésével megkísérelt Átruházás esetén a
részvényt vagy az ahhoz fűződő bármely jogot megszerezni kívánó személy a
társaság részvénykönyvébe nem jegyezhető be (akár a részvény tulajdonosi,
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vagy a részvényekhez kapcsolódó bármely jog jogosultjakénti minőségében), az
Átruházási Korlátozásokat megszegő részvényes, illetve egyéb személy továbbá
a Ptk. szabályai szerinti kártérítési felelősséggel tartozik az Átruházási
Korlátozások megszegésével a társaságnak és a többi részvényesnek okozott
károkért.
7.10.2

7.10.3

7.11

A társaság igazgatósága törli a társaság részvénykönyvébe bejegyzett
részvényest a társaság részvénykönyvéből, és erről a többi részvényest
haladéktalanul írásban tájékoztatja, ha
7.10.2.1

a részvényes végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás hatálya
alatt áll (azzal azonban, hogy ha a részvényessel szemben indult
végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás anélkül szűnik meg,
hogy a részvényes jogutód nélkül megszűnne, akkor a társaság
igazgatósága az érintett részvényest köteles a társaság
részvénykönyvébe késedelem nélkül ismételten bevezetni);

7.10.2.2

a részvényes a 7.2.2 pontban foglalt nyilatkozattételi és
adatszolgáltatás kötelezettségét nem teljesíti, és a társaság
igazgatóságának ismételt írásbeli kérésére sem tesz ezen
kötelezettségének a társaság erre vonatkozó felhívásának
kézhezvételét követő 2 (két) napon belül (azzal azonban, hogy a
7.2.2 pontban foglalt nyilatkozattételi és adatszolgáltatás
kötelezettség teljesítése esetén a társaság igazgatósága az érintett
részvényest köteles a társaság részvénykönyvébe késedelem nélkül
ismételten bevezetni); vagy

7.10.2.3

a társaság igazgatósága megállapítja, hogy a részvényessel szemben
Vételi Jogi Esemény következett be (azzal azonban, hogy ha a
részvényes a jelen alapszabállyal, a Szindikátusi Szerződéssel és a
jogszabályokkal összhangban orvosolja a Vételi Jogi Eseményt
megalapozó helyzetet, körülményeket, akkor a társaság
igazgatósága az érintett részvényest, illetve jogutódját köteles a
társaság részvénykönyvébe késedelem nélkül bevezetni).

Amennyiben az érintett részvényes az igazgatóság döntését az igazgatóság
döntésének kézhezvételét követő 5 (öt) Munkanapon belül vitatja, a Vételi Jogi
Eseményt megalapozó körülmény fennállásának felülvizsgálata a társaság
közgyűlésének kizárólagos hatáskörébe tartozik, amely indoklást tartalmazó
határozatát a közgyűlés a jelenlévő szavazati joggal rendelkező részvényesek
háromnegyedes többségével hozza azzal, hogy a határozathozatal során az
érintett részvényes nem szavazhat, és őt a határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A
közgyűlési döntés megalapozottságát biztosítandó a társaság igazgatósága
írásbeli javaslatot köteles készíteni e napirend megtárgyalásához, amelynek
érdekében további információk szolgáltatását írhatja elő, amelynek az érintett
részvényes köteles eleget tenni a 7.2 ponttal összhangban.

Vételi Jog
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7.11.1

Valamennyi részvényest vételi jog illeti meg a társaságnak a többi részvényes
tulajdonában álló valamennyi részvényére vonatkozóan (a „Vételi Jog”), amely
Vételi Jog a jelen 7.11 pontban foglaltak szerint gyakorolható.

7.11.2

Amennyiben egy részvényes tekintetében Vételi Jogi Esemény merül fel, ezen
részvényes („Vételi Jog Kötelezettje”) köteles a többi részvényest (külön-külön
a „Vételi Jog Jogosultja”, együttesen pedig a „Vételi Jog Jogosultjai”) és a
társaságot (az igazgatóságnak címzetten) a Vételi Jogi Esemény
bekövetkezéséről az általa történt tudomásszerzést követően haladéktalanul, de
legkésőbb 5 (öt) Munkanapon belül írásban, egyidejűleg értesíteni. Az előző
mondatban részletezett részvényesi értesítés hiányában a Vételi Jogi Eseményt
megalapozó körülmény fennállásának megállapításáról a társaság igazgatósága
vagy közgyűlése dönt a 7.10 pontban foglaltaknak megfelelően.

7.11.3

A 7.11.2 pontban részletezett részvényesi értesítést, illetve a Vételi Jogi
Esemény megállapítását követően az igazgatóság a Szindikátusi Szerződés 19.
sz. Mellékletében foglaltak szerint szakértőt bíz meg a Diszkontált Piaci Érték
megállapítása céljából.

7.11.4

A társaság igazgatósága a Diszkontált Piaci Érték szakértő által történő
megállapítását követően köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt)
Munkanapon belül értesíteni a többi részvényest a Vételi Jogi Esemény
bekövetkeztéről („Vételi Jogi Értesítés”). A Vételi Jogi Értesítésnek
tartalmaznia kell a Vételi Jogi Esemény és az azzal kapcsolatos valamennyi
lényeges információ (körülmény, adat) részletes leírását (ideértve a Diszkontált
Piaci Értékre vonatkozó szakértői véleményt is) olyan módon, hogy a Vételi Jogi
Értesítés címzettjei megalapozott döntést hozhassanak a Vételi Jog
gyakorlásáról.

7.11.5

A Vételi Jog Jogosultja a Vételi Jogi Értesítés kézhezvételét követő 45
Munkanapon (mint jogvesztő határidőn) belül („Vételi Jogi Határidő”) jogosult
(de nem köteles) a Vételi Jog gyakorlásáról szóló jognyilatkozatot („Vételi
Nyilatkozat”) a társaság igazgatóságának küldeni a Szindikátusi Szerződés 15.
sz. Mellékletében található minta szerinti formában és tartalommal, amely Vételi
Nyilatkozatot a társaság igazgatósága köteles a Vételi Jogi Határidő valamennyi
Vételi Jogi Jogosult tekintetében történő lejártát követően a 7.11.7 pontban
foglalt eljárását követően (a 7.11.9 ponttal összhangban) a Vételi Jogi
Átruházási Szerződést mellékelve a Vételi Jog Kötelezettjének, valamint
másolatban a többi Vételi Jog Jogosult számára is egyidejűleg megküldeni. A
Vételi Nyilatkozat a megtételét követően nem vonható vissza

7.11.6

A Vételi Nyilatkozat megtételével a Szindikátusi Szerződés 16. sz.
Mellékletében található minta szerinti tartalmú adásvételi szerződés jön létre a
Vételi Jogi Határidő leteltét követő nap hatályával a Vételi Jog Jogosultja és a
Vételi Jog Kötelezettje között, amely alapján a Vételi Jog Kötelezettje a
tulajdonában lévő valamennyi részvényt („Vételi Jogi Részvények”) köteles
azok Diszkontált Piaci Értékén a Vételi Nyilatkozatot tevő Vételi Jog Jogosultja
részére eladni („Vételi Jogi Átruházási Szerződés”). Amennyiben a Vételi Jogi
Átruházási Szerződés az ügylet végrehajtásához szükséges bármilyen feltételt
nem tartalmaz, akkor a részvényesek a Vételi Jogi Átruházási Szerződést
előszerződésnek tekintik.
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7.11.7

A társaság igazgatósága a részvényesek jóhiszemű közreműködésének
segítségével a Vételi Jogi Átruházási Szerződés feleit és (különösen a 7.11.9
pontban foglaltakra tekintettel) a Vételi Jog Jogosultját megillető Vételi Jogi
Részvények számát a Vételi Jogi Határidő valamennyi Vételi Jogi Jogosult
tekintetében történő lejártát követő 5 Munkanapon a Szindikátusi Szerződés 16.
sz. Mellékletében találhatóadásvételi szerződés-minta és a jelen 7.11 ponttal
összhangban megtett Vételi Nyilatkozat alapján állapítja meg, és köteles erről az ekként megállapított Vételi Jogi Átruházási Szerződés egy-egy példányának
megküldésével - a Vételi Jog Kötelezettjét mint eladót („Vételi Jogi Eladó”) és
a Vételi Jog Jogosultját mint vevőt („Vételi Jogi Vevő”) haladéktalanul, de
legkésőbb 5 Munkanapon belül írásban értesíteni.

7.11.8

A Vételi Jogi Átruházási Szerződés szerinti adásvétel zárására (azaz a Vételi
Jogi Részvények tulajdonjogának a Vételi Jogi Vevő általi megszerzésére) a
Vételi Jogi Határidő leteltét követő 5. Munkanapon (illetve amennyiben a Vételi
Jogi Részvényeknek a Vételi Jogi Vevő általi megszerzéséhez valamely Előírt
Hozzájárulásra van szükség, akkor a vonatkozó Előírt Hozzájárulás megadását
követő 5. Munkanapon) („Vételi Jogi Zárás Napja”) kerül sor. A Vételi Jogi
Részvényekért fizetendő vételár egyenlő a Vételi Jogi Részvények Diszkontált
Piaci Értékével, amely banki átutalás útján fizetendő a Vételi Jogi Zárás Napján
(a kifizetés jogosultját illetően figyelemmel a Közvetlen Szerződésben
foglaltakra, amennyiben ilyen szerződés fennáll).

7.11.9

Ha a Vételi Jogi Határidőn belül a Vételi Jog Jogosultjai közül többen is tesznek
Vételi Nyilatkozatot, akkor ők (külön-külön) a társaságban a Vételi Jogi
Esemény bekövetkezésekor fennálló tulajdoni részesedésük arányának
megfelelő mennyiségű Vételi Jogi Részvényen lesznek jogosultak és kötelesek
tulajdonjogot szerezni, és a Vételi Jog Kötelezettje és a Vételi Jogot gyakorló
Vételi Jog Jogosultjai között ilyen tartalommal jön létre a Vételi Jogi Átruházási
Szerződés a jelen 7.11 pont megfelelő alkalmazásával azzal, hogy amennyiben
valamely Vételi Jogi Részvények átruházásához szükséges Előírt Hozzájárulás
megtagadásra kerül, akkor az adott Vételi Jogi Részvényeken a többi Vételi Jogi
Vevő szerez külön-külön tulajdonjogot a társaságban a Vételi Jogi Esemény
bekövetkezésekor fennálló tulajdoni részesedésük arányában.

7.11.10

A Vételi Jog jelen 7.11 pont szerinti gyakorlása, illetve nem gyakorlása
semmilyen mértékben nem zárja ki és nem is korlátozza a Vételi Jogi Esemény
bekövetkezte kapcsán a részvényeseket és a társaságot megillető, a jelen
alapszabály, a Szindikátusi Szerződés és a jogszabályok alapján fennálló, a
Vételi Jog Kötelezettjével szemben gyakorolható jogokat, ideértve a kártérítés
követelésének a jogát.

8.

A KÖZGYŰLÉS

8.1

A társaság legfőbb szerve a részvényesek összességéből álló közgyűlés. A közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazon kérdések, amelyeket a Ptk. vagy a jelen
alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

8.2

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
8.2.1

az alapszabály elfogadása és módosítása,
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8.2.2

a döntés a társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról vagy jogutód
nélküli megszüntetéséről,

8.2.3

a döntés a társaság működési formájának megváltoztatásáról,

8.2.4

a döntés a társaság alaptőkéjének felemeléséről vagy az igazgatóság
felhatalmazásáról az alaptőke felemelésére,

8.2.5

a döntés jegyzési jogot biztosító, átváltoztatható vagy átváltozó kötvény
kibocsátásáról,

8.2.6

a döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról,

8.2.7

elsőbbségi részvény kibocsátása, vagy arra felhatalmazás megadása,

8.2.8

a társaság részvényeinek tőzsdére történő bevezetése,

8.2.9

a döntés a társaság alaptőkéjének leszállításáról,

8.2.10

az alapszabály 9.1. pontja alapján az igazgatóság két tagjának megválasztása és
visszahívása, továbbá az igazgatóság elnökének megválasztása a kijelölt vagy
megválasztott igazgatósági tagok közül,

8.2.11

az alapszabály 12.1. pontja alapján a közgyűlés által megválasztandó
felügyelőbizottsági tagok megválasztása,

8.2.12

a 12.4.4. pont szerinti felügyelőbizottsági tagok visszahívása,

8.2.13

az igazgatósági tagok és a felügyelőbizottsági tagok díjazásának megállapítása,

8.2.14

a döntés a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását
ellátó igazgatóság elnöke és vezérigazgató munkakörének betöltéséről (ideértve
különösen az igazgatóság elnöke és a vezérigazgató munkaviszonyának
létesítését, illetve megszüntetését), illetve az igazgatóság elnöke és a
vezérigazgató javadalmazásáról, illetve a fenti döntések végrehajtására
vonatkozó felhatalmazás megadásáról,

8.2.15

a könyvvizsgáló
megállapítása,

8.2.16

a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, és az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó döntés,

8.2.17

osztalékelőleg fizetésének elhatározása,

8.2.18

döntés saját részvény megszerzésére vonatkozó igazgatósági felhatalmazás
megadásáról,

8.2.19

döntés
az
egyes
részvényfajtákhoz,
részvényosztályokhoz,
részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve az egyes
részvényfajták, részvényosztályok, részvénysorozatok átalakításáról,

megválasztása

és

visszahívása,

valamint

díjazása
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8.2.20

a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyása,

8.2.21

a társaság vagy közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak legalább 250
millió eurót meghaladó értékű ügyleteinek, kötelezettségvállalásainak (ideértve
többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről,
annak megszüntetéséréről való döntést) a jóváhagyása, ide nem értve (i) a
társaság és közvetlen vagy közvetett leányvállalatai, továbbá közvetlen és/vagy
közvetett leányvállalatai egymás közötti ügyleteit, kötelezettségvállalásait,
valamint (ii) a közvetlen, illetve közvetett leányvállalatok engedélyezett
tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait, ügyleteit,

8.2.22

döntés minden olyan tranzakcióról (ideértve bármilyen egyesülést és más
társasági átalakulást vagy átszervezést), amely a Magyar Államnak a
társaságban fennálló közvetlen vagy közvetett részesedésének a felhígulását
eredményezi vagy fogja eredményezni, kivéve (i) az olyan tőkeemelést,
amelynek során a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló
részvényes nem vállalt kötelezettséget a tőkeemelés során újonnan kibocsátandó
részvények átvételére vagy (ii) bármely olyan egyesülést vagy más tranzakciót,
ideértve a törzsrészvényekké átváltoztatható tőkeinstrumentum kibocsátását,
amely nem érinti a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló
részvényes jogait vagy (iii) az Elsőbbségi Részvények jelen alapszabályban
meghatározottak szerinti törzsrészvénnyé történő átalakítását,

8.2.23

döntés a Kötelezett, vagy ennek hiányában bármely részvényes(ek) által kijelölt
harmadik személy jóváhagyásáról a Szindikátusi Szerződés II. fejezetének 4.5
(g)(i)(C) és 4.5 (g)(i)(D) pontjaiban meghatározott esetben,

8.2.23/A

döntés a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye:
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10140275; a továbbiakban: „Takarékbank”) történő, a szövetkezeti hitelintézetek
integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló,
2013. évi CXXXV. törvény („Integrációs Törvény”) 20/H. § (4) bekezdése
szerinti a Társaság vagy annak bármely közvetlen vagy közvetett leányvállalata
által végrehajtott tőkeemelés előzetes jóváhagyásáról,

8.2.23/B

döntés a társaság, vagy valamely közvetlen leányvállalatának, illetve az MTB
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak
(székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: Cg.01-10041206; a továbbiakban „MTB”), a Takarékbanknak, illetve a Takarék
Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnak (székhelye: 1117
Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10043638; a továbbiakban: „Takarék Jelzálogbank”) a törvényben meghatározott
Integrációs Szervezetbe (továbbiakban: „ISZ”) történő belépéséről vagy
kilépéséről,

8.2.23/C

döntés az Integrációs Törvény 20/H. § (1) bekezdése alapján kibocsátott
kötvények előtörlesztéséről, visszaváltásáról, visszavásárlásáról, átruházásáról,
megterheléséről, a kötvényhez kapcsolódó másodlagos értékpapír
kibocsátásáról, illetve a kötvényokirat megváltoztatásának előzetes
jóváhagyásáról,
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8.2.24

döntés a Vételi Jogi Eseményt megalapozó körülmény megállapításáról a 7.10.3
pontban meghatározott esetben;

8.2.25

döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály vagy az alapszabály a
közgyűlés hatáskörébe utal.

8.3

A közgyűlés a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek
küldött meghívó útján kell összehívni. A közgyűlést az igazgatóság hívja össze. A meghívót
postai illetve elektronikus úton kell megküldeni.

8.4

A szabályosan összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati jogok 75%át képviselő személyek jelen vannak.

8.5

Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben akkor határozatképes, ha azon a szavazati jogok 50%-át+1 szavazatot képviselő
személyek jelen vannak.

8.6

A közgyűlésen minden egyes „A” sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatra jogosít. Az
Elsőbbségi Részvények szavazatra nem jogosítanak.

8.7

A Szindikátusi Szerződés II. fejezetének 4.5 (g)(ii) pontjában részletezett tőkeleszállítás
esetén a vonatkozó közgyűlési határozat meghozatal során a Kötelezett nem szavazhat.

8.8

A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek
kapcsán az alapszabály vagy jogszabályok ezektől eltérő szavazati többséget írnak elő.
Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozathozatalt írnak elő, úgy
az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel határoz.

8.9

A 8.8 pontban foglalt egyszerű többség követelményétől eltérően:
8.9.1

8.10

a határozati javaslat elfogadásához a közgyűlésen (személyesen vagy
meghatalmazott útján) jelenlévő részvényesek részvényeihez fűződő szavazatok
legalább 75%-os többsége szükséges az alábbi pontokban:
8.9.1.1

8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.19, 8.2.21, 8.2.22,
8.2.23/A és 8.2.24 pontokban; és

8.9.1.2

a 8.2.15 pontban, de csak abban az esetben, ha a döntés tárgya olyan
könyvvizsgáló társaság, amelyik nem jogosult a „Deloitte”, „EY”,
„KPMG”, „PwC” név alatt tevékenykedni.

8.9.2

a 8.2.12 pontban meghatározott ügyben a határozati javaslat elfogadásához a
társaság részvényeihez fűződő valamennyi szavazat legalább 75%-os többsége
szükséges.

8.9.3

a 8.2.23, a 8.2.23/B és a 8.2.23/C pontban meghatározott ügyben a határozati
javaslat elfogadásához a közgyűlés egyhangú döntése szüksége.

A közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot
hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha az érintett részvénysorozatba tartozó
valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Ennek során a
részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó
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rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó szavazati jog gyakorlásának
tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadására sor kerülhet a közgyűlést
megelőzően ülés tartása nélkül írásban meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a közgyűlésen
az érintett részvénysorozatba tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön
szavaznak a kérdésről.
8.11

Az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a
tőkeemeléssel érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az
alaptőke felemeléséhez külön is hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadására a 8.10 pontban
foglaltak irányadók.

8.12

Ülés tartása nélküli döntéshozatal

8.13

8.12.1

A közgyűlés a Ptk. 3:20. §-ban biztosított lehetőség szerint jogosult ülés tartása
nélkül is dönteni a hatáskörébe tartozó valamennyi kérdésben. Az ülés tartása
nélküli döntéshozatal részletes eljárási szabályait az igazgatóság a meghívóban
ismerteti a részvényesekkel a határozat tervezetének egyidejű megküldésével.

8.12.2

A részvényesek számára a határozat-tervezet kézhezvételétől számított legalább
nyolc (8) napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az
igazgatóság részére.

8.12.3

Ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az alapszabály határozatképességre és
szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a
döntéshozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot
megküldenek az igazgatóság részére, amennyi szavazati jogot képviselő
részvényes jelenléte a határozatképességéhez ülés tartása esetén szükséges
lenne.

8.12.4

Ha bármely részvényes az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést az
igazgatóságnak az általános szabályok szerint össze kell hívnia.

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés
8.13.1

Közgyűlésen a részvényesek elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével is
részt vehetnek, amennyiben az igazgatóság ennek részletes (technikai) feltételeit
a meghívóban meghatározta akként, hogy a részvényesek azonosítása és a
részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a
közgyűlésen biztosított legyen.

8.13.2

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés esetén is
biztosítani kell, hogy a részvényesek a közgyűlés helyszínén személyesen is
megjelenhessenek, amennyiben erre irányuló szándékukat az igazgatóság felé
előzetesen bejelentik.

9.

IGAZGATÓSÁG

9.1

Az igazgatóság 5 (öt) fő természetes személy tagból áll, amelyek közül 2 (kettő) tagot a
közgyűlés választ meg, a fennmaradó 3 tagot pedig az Elsőbbségi Részvények tulajdonosai
jelölik ki (a „B”, „C”, illetve „D” sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosai rendre 1-1-1
igazgatósági tagot jelölhetnek).
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9.2

Az igazgatóság elnöke
9.2.1

Az igazgatóság elnöke a társaság Hpt. szerinti ügyvezetője és a társaság
tevékenységét ténylegesen irányító személy.

9.2.2

Az igazgatóság elnöke szervezi az igazgatóság munkáját, előkészíti az
igazgatóság üléseit, biztosítja az igazgatóság hatékony működését, valamint
harmadik személyekkel szemben képviseli a társaság igazgatóságát.

9.2.3

Az igazgatóság elnöke irányítja és ellenőrzi (ideértve vizsgálóbizottság önállóan
történő összehívását) azon szervezeti egységeket, amelyeket az SZMSZ
közvetlenül az igazgatóság elnökének irányítási jogkörébe rendel, egyúttal
gyakorolja, illetve delegálja ezen szervezeti egységek munkavállalói felett a
munkáltatói jogokat.

9.2.4

Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja meg az igazgatóság tagjai közül.
Az igazgatóság elnöke a társasággal munkaviszonyban áll.

9.2.5

A társaság igazgatóságának elnöke dr. Barna Zsolt (lakcíme: 2094 Nagykovácsi,
Nagykovácsi út 6.), megbízatásának időtartama megegyezik az igazgatósági tagi
megbízatásának időtartamával.

9.3

Az igazgatóság az igazgatóság valamennyi tagjának egyszerű többséggel meghozott
határozatával elnök-helyettest választ tagjai közül.

9.4

A társaság igazgatóságának tagjai az alábbi természetes személyek:
9.4.1

a „B” sorozatú elsőbbségi részvény tulajdonosa által jelölt első igazgatósági tag:
dr. Lélfai Koppány Tibor (lakcíme: 1082 Budapest, Baross utca 21. 4. em. 1.),
megbízatás időtartama: 2020. május 26. napjától számított öt éves határozott
időtartam;

9.4.2

a „C” sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosa(i) által jelölt első igazgatósági
tag:
dr. Balog Ádám (lakcíme: 2119 Pécel, Kelő utca 62.), megbízatás időtartama:
2020. május 26. napjától számított öt éves határozott időtartam;

9.4.3

a „D” sorozatú elsőbbségi részvény tulajdonosa által jelölt első igazgatósági tag:
dr. Tajthy Attila Tamás (lakcíme: 1137 Budapest, Pozsonyi út 14. 1. em 5.),
megbízatás időtartama: 2020. október 29. napjától számított öt éves határozott
időtartam.

9.4.4

Az igazgatóság további, részvényesek által választott jelölt tagjai:
Szabó Levente László (lakcíme: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em.
2.), megbízatás időtartama: 2022. január 1. napjától számított öt éves határozott
időtartam; és
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dr. Barna Zsolt (lakcíme: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6.) (az
igazgatóság elnöke), megbízatás időtartama: a Magyar Nemzeti Bank vonatkozó
engedélyének keltétől számított öt éves határozott időtartam.
9.5

Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
9.5.1

a közgyűlés napirendjére tűzött, illetve ülés tartása nélküli döntéshozatalra utalt
ügyekre vonatkozó álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok
felügyelőbizottság elé terjesztése,

9.5.2

a társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó javaslat elkészíttetése, a (könyvvizsgáló
véleményével együtt) felügyelőbizottság elé terjesztése, majd az igazgatóság és
a felügyelőbizottság jelentésével együtt annak az évi rendes közgyűlés elé
terjesztése,

9.5.3

a társaság részvénykönyvének vezetése,

9.5.4

a felügyelőbizottságnak a társaság állandó könyvvizsgálójának személyére,
díjazására vonatkozó 12.5.4 pont szerinti javaslatának előterjesztése a közgyűlés
részére és a közgyűlés határozata alapján az állandó könyvvizsgálóval a
könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése,

9.5.5

a társaság vezérigazgatójával és az igazgatóság elnökével fennálló
munkaviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása figyelembe véve a
8.2.10 és 8.2.14 pontokban foglaltakat,

9.5.6

a társaság és a közvetlen leányvállalatai, valamint az MTB, a Takarékbank és
a Takarék Jelzálogbank üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek
között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről,
valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik
felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve
konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének,
termékportfóliójának meghatározása és elfogadása valamint a társaság
működéséhez szükséges, a hatékony munkafolyamatok, szakszerű eljárások, az
információ áramlásának biztosítása, a munkavégzés során felmerülő esetleges
kockázatok mérséklése és ellenőrizhetősége, a munkavállalók felelősségének
pontos körülhatárolása érdekében szükséges szabályzatok elfogadása,

9.5.7

a társaság vagy közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak legalább 100
millió eurót meghaladó, de 250 millió eurót meg nem haladó értékű ügyleteknek,
kötelezettségvállalásoknak (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi
személyekben való részvételről, annak megszüntetéséréről való döntést) a
jóváhagyása, ide nem értve a közvetlen, illetve közvetett leányvállalatok
engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait,
ügyleteit,

9.5.8

összeghatárra tekintet nélkül (i) a társaság és közvetlen vagy közvetett
leányvállalatai, továbbá (ii) a társaság közvetlen és/vagy közvetett
leányvállalatai egymás közötti ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól való
döntés, ide nem értve a közvetlen, illetve közvetett leányvállalatok
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engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásait,
ügyleteit;
9.5.9

a társaság közvetlen leányvállalata(i), illetve az MTB, a Takarékbank vagy a
Takarék Jelzálogbank részvételével történő jogi személy alapításának, illetve
megszüntetésének jóváhagyása, valamint a társaság jogi személyben történő
részesedésszerzésének, illetve jogi személyben fennálló részesedése
elidegenítésének jóváhagyása,

9.5.10

a társaság közgyűlésének jelen alapszabályban meghatározott kizárólagos
hatásköreinek sérelme nélkül a társaság közvetlen leányvállalatai és az MTB
legfőbb szervének (közgyűlés, taggyűlés, alapító) hatáskörébe tartozó
valamennyi kérdésben való döntéshozatal, ideértve a csoportirányító funkció
körében a prudenciális problémák esetén a tulajdonosi jogosultságokon
keresztül történő beavatkozást is,

9.5.11

a társaság közgyűlésének jelen alapszabályban meghatározott kizárólagos
hatásköreinek sérelme nélkül a Takarékbank és a Takarék Jelzálogbank legfőbb
szervének (közgyűlés, taggyűlés, alapító) hatáskörébe tartozó valamennyi
kérdésben való kötelezően képviselendő álláspont kialakítása, ideértve a
csoportirányító funkció körében a prudenciális problémák esetén a tulajdonosi
jogosultságokon keresztül történő beavatkozást is,

9.5.12

[Hatályon kívül helyezve.]

9.5.13

[Hatályon kívül helyezve.]

9.5.14

döntés a társaság, vagy valamely leányvállalata legfőbb szervének hatáskörébe
tartozó, az ISZ-szel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban
felmerült valamennyi kérdésben, ideértve az ISZ-ben tagsággal rendelkező
leányvállalatok által az ISZ közgyűlésében képviselendő mandátumok,
álláspontok meghatározását is,

9.5.15

a társaság szervezeti és működési szabályzatának („SZMSZ”) elfogadása és
módosítása,

9.5.16

nemzetközi szervezetekbe történő belépés kezdeményezése,

9.5.17

ügyek meghatározott csoportjaira nézve képviseleti jog biztosítása a társaság
munkavállalói részére,

9.5.18

a társaság működésével, gazdálkodásával kapcsolatos hatáskörök
gyakorlásának, a döntési jogosítványok és egyben a hozzátartozó felelősségek
vezérigazgató általi delegálásának, a delegált jogosítványokat vezérigazgató
általi módosításának és visszavonásának előzetes egyetértési vagy utólagos
jóváhagyási jog gyakorlása,

9.5.19

az érintett részvényes felszólítása a Vétel Jogi Esemény alapjául szolgáló
körülmény orvoslására az 1. sz. mellélet 21. pont a), b) és d) alpontjában
meghatározott esetekben;
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9.6

9.5.20

annak megállapítása, hogy egy részvényessel szemben Vételi Jogi Esemény
következett be;

9.5.21

a társaság beleegyezésnek megadása a részvények Külső Befektetőre történő
Átruházásához a 7.4 ponttal összhangban;

9.5.22

a társaság beleegyezésnek megadása Engedélyezett Teher alapításához (ide nem
értve a Szindikátusi Szerződés 17. sz. mellékletében felsorolt Terheket) a 7.9
ponttal összhangban;

9.5.23

a Szindikátusi Szerződés II. fejezetének 4.5(b) és 4.5(c) pontjai alapján az
igazgatóság feladatkörébe tartozó kérdésekben való döntés,

9.5.24

döntés a Magyar Bankholding Csoport összevont alapú, a Hpt.-ben és a
hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU
rendelet
módosításáról
szóló
575/2013/EU
rendeletben
foglalt
követelményeknek való megfelelése érdekében szükséges bármely kérdésben,
ideértve különösen csoportszintű stratégiák, tervek és szabályzatok kialakítását,
elfogadását és azok teljesülésének csoportszintű biztosítását, valamint a Magyar
Bankholding Csoport tagjainak egyedi szintjén történő teljesülésének
ellenőrzését;

9.5.25

döntés bármely olyan kérdésben, amelyet az igazgatóság a vezérigazgatótól saját
hatáskörébe von, továbbá

9.5.26

döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, a Szindikátusi Szerződés
vagy az alapszabály az igazgatóság hatáskörébe utal.

A vonatkozó jogszabályok és az MNB 2021. február 17. napján kelt, H-EN-I-70/2021. számú
határozata alapján a társaság mint pénzügyi holdingtársaság alapvető kötelessége a Magyar
Bankholding Csoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Ezen
kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a társaság alakítsa ki a Magyar
Bankholding Csoport tagjai által alkalmazandó vállalatirányítási (és egyéb releváns)
szabályokat.
Az igazgatóság a fentiek érdekében – a 9.5.24 pontban foglalt hatáskör alapján – köteles
biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről
és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt
követelmények a legmesszebb menőkig biztosítottak legyenek. Az igazgatóság e
kötelezettségének teljesítése során különösen biztosítja:

9.7

9.6.1

a társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a
feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával;

9.6.2

a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és

9.6.3

a társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész
Magyar Bankholding Csoportban.

Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az igazgatóság ülésén az igazgatóság
tagjainak többsége (azaz 5-ből legalább 3 tag) jelen van olyan módon, hogy
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9.7.1

a „B”, a „C” és a „D” sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosai által kijelölt
mindegyik tag, továbbá

9.7.2

az igazgatóság elnöke vagy az igazgatóság elnök-helyettese

is jelen van.
9.8

Az igazgatóság ülésén az igazgatóság minden egyes tagja egy-egy szavazattal rendelkezik.

9.9

Határozathozatal az igazgatóság ülésén:
9.9.1

a 9.5.9 pontban meghatározott ügyben való döntéshozatalhoz az igazgatóság
valamennyi tagjának egyszerű többségével meghozott határozata szükséges.

9.9.2

Az igazgatóság a 9.5.20, 9.5.21 és 9.5.22 pontokban foglalt hatásköreiben és a
7.10.1 és 7.10.2 pontokban meghatározott ügyekben hozott (indokolt)
határozatait valamennyi igazgatósági tag háromnegyedes többségével hozza
meg, és köteles azt valamennyi részvényessel közölni.

9.9.3

[Hatályon kívül helyezve.]

9.9.4

Törvény eltérő rendelkezése hiányában minden egyéb, azaz a társaság
működéséhez kapcsolódó valamennyi kérdésben való döntéshozatalhoz az
igazgatóság ülésén jelen lévő tagok többségének támogató szavazata szükséges.

9.10

A 9.7-9.9 pontokban foglaltak megfelelő alkalmazásával az igazgatóság az igazgatóság által
elfogadott ügyrendben meghatározott rendben ülés tartása nélkül vagy elektronikus hírközlő
eszköz igénybevétele útján is határozhat azzal, hogy az igazgatóság tagja az ülés tartása
nélkül vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele útján leadott szavazatát köteles a
teljeskörű szavazási előterjesztés, határozati javaslat kézhezvételétől számított öt
munkanapon belül teljes bizonyító erejű magánokirati formában is az igazgatóság részére a
társaság székhelyére eljuttatni, azzal, hogy az igazgatóság elnöke indokolt esetben jogosult
öt munkanapnál rövidebb, ésszerű határidőt meghatározni a szavazat megküldésére.

9.11

Az igazgatóság köteles a felügyelőbizottság valamennyi hatásköréhez szükséges információt
az adott hatáskör gyakorlásához szükséges időben teljeskörűen a felügyelőbizottság
rendelkezésére bocsátani.

10.

VEZÉRIGAZGATÓ

10.1

A társaság vezérigazgatója munkaviszonyának létesítéséhez a társaság közgyűlésének
döntése szükséges. A vezérigazgató a társaság Hpt. szerinti ügyvezetője és a társaság
tevékenységét ténylegesen irányító személy. A vezérigazgató hatáskörébe tartoznak
mindazon döntések és feladatok, amelyek nincsenek a közgyűlés, az igazgatóság, az
igazgatóság elnöke vagy a felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe utalva, illetve azok,
amelyeket a táraság igazgatósága a vezérigazgató hatáskörébe utal.

10.2

A vezérigazgató irányítja és ellenőrzi (ideértve vizsgálóbizottság önállóan történő
összehívását) azon szervezeti egységeket, amelyeket az SZMSZ közvetlenül a vezérigazgató
irányítási jogkörébe rendel, egyúttal gyakorolja, illetve delegálja ezen szervezeti egységek
munkavállalói felett a munkáltatói jogokat.
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10.3

A társaság első vezérigazgatója Vida József (lakcíme: 2060 Bicske, Magyar Sándor utca 3.),
megbízatásának időtartama határozatlan időre szól.

10.4

A társaság igazgatósági elnöki és vezérigazgatói pozíciója egyszemélyben is betölthető.
Ebben az esetben a pozíció megnevezése Elnök-vezérigazgató.

11.

CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET

11.1

A társaság képviseletére az igazgatóság tagjai, valamint az igazgatóság által határozatban az
ügyek meghatározott csoportjára nézve képviseleti joggal felruházott munkavállalók
jogosultak.

11.2

A társaság cégjegyzésére jogosultak:
11.2.1

bármely kettő igazgatósági tag együttesen; vagy

11.2.2

az igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjára nézve cégjegyzésre
feljogosított munkavállaló az igazgatóság határozatában meghatározott
személlyel együttesen.

12.

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

12.1

A felügyelőbizottság 5 (öt) fő természetes személy tagból áll, amelyek közül 2 (kettő) tagot
a közgyűlés választ meg, a fennmaradó 3 tagot pedig az Elsőbbségi Részvények tulajdonosai
jelölnek ki (a „B”, „C”, illetve „D” sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosai rendre 1-11 felügyelőbizottsági tagot jelölhetnek).

12.2

A felügyelőbizottság elnöke a „B” sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosa által kijelölt
felügyelőbizottsági tag.

12.3

A felügyelőbizottság a felügyelőbizottság valamennyi tagjának egyszerű többséggel
meghozott határozatával elnök-helyettest választ tagjai közül.

12.4

A társaság felügyelőbizottságának első tagjai az alábbi természetes személyek:
12.4.1

a „B” sorozatú elsőbbségi
felügyelőbizottsági tag:

részvény

tulajdonosa

által

jelölt

első

Rózsa Zsolt János (lakcíme: 1037 Budapest, Csillagszem utca 20. 1.),
megbízatás időtartama: 2020. május 26. napjától számított öt éves határozott
időtartam;
12.4.2

a „C” sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosa(i) által jelölt első
felügyelőbizottsági tag:
dr. Ipacs László (lakcíme: 3100 Salgótarján, Jónásch körút 31.), megbízatás
időtartama: 2021. április 8. napjától számított öt éves határozott időtartam;

12.4.3

a „D” sorozatú elsőbbségi
felügyelőbizottsági tag:

részvény

tulajdonosa

által

jelölt

első
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Váradi Zoltán (lakcíme: 2030 Érd, Berzsenyi Dániel utca 18/D), megbízatás
időtartama: 2020. május 26. napjától számított öt éves határozott időtartam.
12.4.4

A felügyelőbizottság további, részvényesek által együttesen jelölt első tagjai:
Inámi-Bolgár Rita (lakcíme: 2011 Budakalász, Batthyány utca 36.),
megbízatás időtartama: 2020. május 26. napjától számított öt éves határozott
időtartam; és
dr. Bánkuti Erzsébet Beáta (lakcíme: 2120 Dunakeszi, Csermely utca 7. 2. em.
6.), megbízatás időtartama: 2020. május 26. napjától számított öt éves határozott
időtartam.

12.5

A felügyelőbizottság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
12.5.1

a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, és azokkal kapcsolatos
álláspontjának ismertetése a közgyűlésen,

12.5.2

a számviteli törvény szerinti beszámolóról írásbeli jelentés készítése,

12.5.3

gondoskodás arról, hogy a társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes
működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel, ennek keretében különösen a belső
ellenőrzés jóváhagyása,

12.5.4

javaslattétel a közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére
és díjazására,

12.5.5

a független belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának
létesítésével, illetve munkáltató által történő megszüntetésével, valamint
díjazásának megállapításával kapcsolatos döntések előzetes jóváhagyása,

12.5.6

a társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése,

12.5.7

a társaság és a közvetlen leányvállalatai, valamint az MTB, a Takarékbank és a
Takarék Jelzálogbank üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között
a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint
a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel
létrehozandó közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve
konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervének,
termékportfóliójának előzetes véleményezése annak az igazgatóság elé
terjesztését megelőzően, annak előfeltételeként,

12.5.8

a társaság belső ellenőrének és kockázatkezelési vezetőjének beszámolójának
előzetes véleményezése,

12.5.9

előzetes véleményezése a társaság, vagy valamely leányvállalata legfőbb
szervének hatáskörébe tartozó, az ISZ-szel, annak működésével, valamennyi
szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésnek, ideértve az ISZ-ben
tagsággal rendelkező leányvállalatok által az ISZ közgyűlésében képviselendő
mandátumok, álláspontok kérdéskörét is,
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12.6

12.5.10

jogosult véleményezni a társaság, a társaság közvetlen leányvállalatai, valamint
az MTB, a Takarékbank, illetve a Takarék Jelzálogbank részvételével működő
jogi személyek legfőbb szervének (közgyűlés, taggyűlés, alapító) hatáskörébe
tartozó valamennyi kérdésben való döntést, illetve kötelezően képviselendő
álláspontot, ideértve a csoportirányító funkció körében a prudenciális problémák
esetén a tulajdonosi jogosultságokon keresztül történő beavatkozást is,

12.5.11

Stratégiai
Mesterterv
folyamatos
nyomonkövetése,
monitorozása,
végrehajtásának ellenőrzése és a mestertervtől való eltérés esetén intézkedési
terv elkészítésére vonatkozó felhívás, továbbá

12.5.12

döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály az
felügyelőbizottság hatáskörébe utal.

A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha a felügyelőbizottság ülésén a
felügyelőbizottság tagjainak többsége (azaz 5-ből legalább 3 tag) jelen van olyan módon,
hogy
12.6.1

a „C” és a „D” sorozatú elsőbbségi részvények tulajdonosai által kijelölt
mindegyik tag, továbbá

12.6.2

a „B” sorozatú elsőbbségi részvény tulajdonosa által kijelölt tag (azaz a
felügyelőbizottság elnöke) vagy a felügyelőbizottság elnök-helyettese

is jelen van.
12.7

A felügyelőbizottság ülésén a felügyelőbizottság minden egyes tagja egy-egy szavazattal
rendelkezik.

12.8

A felügyelőbizottság határozatának meghozatalához a felügyelőbizottság ülésén jelen lévő
tagok többségének támogató szavazata szükséges.

12.9

A 12.6-12.8 pontokban foglaltak megfelelő alkalmazásával a felügyelőbizottság az
ügyrendjében meghatározott rendben ülés tartása nélkül vagy elektronikus hírközlő eszköz
igénybevétele útján is határozhat, azzal, hogy a felügyelőbizottság tagja az ülés tartása nélkül
vagy elektronikus hírközlő eszköz igénybevétele útján leadott szavazatát köteles a teljeskörű
szavazási előterjesztés, határozati javaslat kézhezvételétől számított öt munkanapon belül
teljes bizonyító erejű magánokirati formában is a felügyelőbizottság részére a társaság
székhelyére eljuttatni.

13.

KÖNYVVIZSGÁLÓ

13.1

A könyvvizsgáló betekinthet a társaság könyveibe, irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, az
igazgatóság és a felügyelőbizottság tagjaitól és a társaság munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapírállományát, szerződéseit és
bankszámláit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló jelen lehet a felügyelőbizottság ülésein.

13.2

Ha a könyvvizsgáló a társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a
társasággal szembeni követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az
igazgatósági vagy a felügyelőbizottsági tagok e minőségükben kifejtett tevékenységükért
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való felelősségét vonja maga után, késedelem nélkül köteles az igazgatóságnál
kezdeményezni a közgyűlés összehívását a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
13.3

A könyvvizsgáló haladéktalanul bejelenti a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyelei hatóság
részére, ha fennáll a veszélye annak, hogy a társaság nem tud megfelelni a tevékenységére
vonatkozó jogszabályok előírásainak, vagy nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek,
valamint ha bekövetkezett a társaság alapítási vagy tevékenységi engedélye visszavonásának
törvényben meghatározott valamely oka.

13.4

A társaság első könyvvizsgálója:
Cégnév: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-071057
Székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C
A társaság könyvvizsgálatáért személyében is felelős természetes személy: Molnár Gábor

13.5

A társaság első könyvvizsgálójának megbízatása 2022. május 31-ig tartó határozott időre
szól.
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14.

JEGYZÉSI ELSŐBBSÉGI JOG

14.1

A társaság alaptőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, új részvények
forgalomba hozatalával történő felemelése esetén a társaság részvényeseit, majd őket követő
sorban az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait
elsőbbségi jog illeti meg a részvények átvételére.

14.2

Az elsőbbségi jog gyakorlására a társaság valamennyi részvényese egy sorban, tulajdoni
hányaduk arányában jogosult. Az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító
kötvények tulajdonosai a részvényeseket követően egy sorban jogosultak az elsőbbségi
joguk gyakorlására. Ha több elsőbbségre jogosult részvényes is gyakorolja elsőbbségi jogát
úgy, hogy az általuk az elsőbbségi joguk keretében jegyzendő részvények összmennyisége
meghaladja az elsőbbségi joggal érintett (forgalomba hozandó) részvények összmennyiséget,
akkor ők az elsőbbségi joggal érintett részvénymennyiség megszerzésére egymás között
olyan arányban jogosultak, ahogyan a társaság alaptőkéjében fennálló részesedésük
viszonyul egymáshoz a tőkeemelési határozat időpontjában.

14.3

Az igazgatóság köteles az alaptőke pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését
elhatározó közgyűlési, illetve igazgatósági határozat keltétől számított nyolc (8) napon belül
a társaság részvényeseit írásban értesíteni az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és
módjáról, így az átvehető részvények névértékéről és kibocsátási értékéről, valamint a jog
érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt (15) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A
részvényesek a fenti időszak alatt az igazgatóság részére megküldött írásbeli nyilatkozatban
nyilatkozhatnak arról, hogy kívánnak-e élni elsőbbségi jogukkal. Ha valamely részvényes
ezen határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett
részvényes nem kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát. A jelen pontban foglalt elsőbbségi
jogok értelemszerűen alkalmazandóak abban az esetben is, ha a társaság átváltoztatható
kötvényeket vagy jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki.

15.

A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó
társasági vagyon a részvényeseket vagyoni hozzájárulásaik arányában illeti meg.

16.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

16.1

Ha a jelen alapszabály bármely rendelkezése érvénytelen, jogszabályba ütközik vagy nem
kikényszeríthető, illetve később ilyenné válik, a jelen alapszabály többi rendelkezése
változatlanul hatályban marad.

16.2

Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen
közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.

16.3

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a társaságra mindenkor alkalmazandó
jogszabályok – elsősorban a Ptk., illetve a Hpt. – rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
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Záradék
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
(„Ctv.”) 51. § (3) bekezdése alapján igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapszabály hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály
elkészítésére az alapszabály 8.2.23/A, 8.2.23/B és 8.2.23/C pontokkal történő kiegészítése, valamint
8.9.1.1, 8.9.3 és 9.5.6 pontjainak módosítása, továbbá 9.5.12, 9.5.13 és 9.9.3 pontjainak hatályon
kívül helyezése adott okot, amely módosítások a társaság részvényeseinek 2022. január 20. napján
kelt szerződésébe foglalt alapszabály-módosításon alapulnak és azok 2022. január 20. napjától
hatályosak. Az egységes szerkezetű alapszabály készítése során az alapszabály 2.6, 2.6.2, 2.8.2, 2.9.2,
5.6.6 és 9.4.4 pontjai, valamint az alapszabály 1. sz. mellékletének 17. pontja a Ctv. 51. § (2)
bekezdése alapján hatályosításra kerültek. Az alapszabály módosított pontjai az alapszabályban dőlt
betűvel kerültek feltüntetésre.
Egységes szerkezetbe foglalta Budapesten, 2022. február 10. napján:

______________________________
dr. Hollós Gábor Imre
Ügyvéd
Kamarai azonosítószám (KASZ): 36061583
DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda
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1. SZ. MELLÉKLET ALAPSZABÁLYBAN HASZNÁLT DEFINÍCIÓK

1.

A jelen alapszabályban és a jelen mellékleteben szereplő és a Szindikátusi Szerződésre
utaló valamennyi definíciót a Szindikátusi Szerződés 2020. október 30-i szövegére való
utalásként kell értelmezni, függetlenül attól, ha a Szindikátusi Szerződés utólag
módosításra vagy megszüntetésre kerül, illetve megszűnik.
„Átlátható Szervezet” bármely olyan személy, amely megfelel a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti „átlátható szervezet”
definíciónak;

2.

„Átruházás” jelenti a társaságban fennálló részesedést megtestesítő részvény átruházását
függetlenül annak jogcímétől, ideértve többek között adásvétel, csere, nem pénzbeli
hozzájárulásként történő szolgáltatás (apportálás) jogcímét, illetve a fentiek bármelyikének
végrehajtására vonatkozó bármilyen megállapodás megkötését;

3.

„Csoport” jelenti a tisztességtelen piaci és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi
LVII. törvény 15. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozáscsoportot, azzal, hogy (i) a
Magyar Állam, illetve a Magyar Állam közvetett vagy közvetlen többségi befolyása alatt
álló részvényes esetén a Csoport jelenti a Magyar Államot és a Magyar Állam közvetett
vagy közvetlen többségi befolyása alatt álló valamennyi jogalanyt, valamint a Magyar
Állam, illetve a Magyar Állam közvetett vagy közvetlen többségi befolyása alatt álló
valamennyi jogalany által alapított alapítványokat, civil szervezeteket; valamint (ii) az
MKB Tulajdonosok esetében (kizárólag a jelen alapszabály és a Szindikátusi Szerződés
tekintetében) a Csoport fogalom nem csak az adott részvényes vonatkozásában különkülön, hanem az MKB Tulajdonosok vonatkozásában együttesen is értendő és
alkalmazandó (azaz egy adott MKB Tulajdonos Csoportja egyúttal a többi MKB
Tulajdonos Csoportjának is tekintendő); „Csoporttag” pedig az adott részvényes
Csoportjába tartozó csoporttagokat;

4.

„Diszkontált Piaci Érték” a Vételi Jogi Részvények a Szindikátusi Szerződés a 19. sz.
Mellékletében foglalt módszertan szerint megállapított valós piaci értékének (értéksáv
meghatározása esetén az értéksáv alsó értékének) 80%-a (nyolcvan százaléka);

5.

„Előírt Hozzájárulások” jelenti azokat a harmadik fél általi hozzájárulásokat, ideértve
többek között a Hatósági engedélyeket, hozzájárulásokat, tudomásulvételeket, amelyek az
érintett átruházás jogszerű teljesítéséhez szükségesek;

6.

„Engedélyezett Terhek” jelenti (i) a Szindikátusi Szerződés 17. sz. Mellékletben felsorolt
olyan Terheket, amely Terhek mindenkori jogosultja Közvetlen Szerződést vagy azzal
lényegében egyező tartalmú – a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek érvényesülését
biztosító – megállapodást kötött a társasággal és a társaság mindekori részvényeseivel,
továbbá (ii) bármely a részvényeken alapított további olyan Terheket, amely Terhek
megalapításához a társaság az alapszabály 7.9 pontjában foglaltaknak megfelelően
hozzájárult;

7.

„EU Szankciók” az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi
és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedést elrendelő, az Európai Unió Működéséről Szóló
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Szerződés 75. cikke, illetve 215. cikke alapján elfogadott uniós jogi aktusok, valamint az e
jogi aktusok felhatalmazása alapján elfogadott jogi aktusok;
8.

„Hatóság” bármely nemzetközi, nemzeti vagy alacsonyabb szintű (regionális, helyi)
hatóság, szabályozó szerv vagy testület;

9.

„Hpt.” a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény;

10. „Kisebbségi Részvényes” a 7.7 pont (Együttértékesítési Jog) alkalmazásában minden
olyan részvényes, aki nem minősül Többségi Részvényesnek;
11. „Korrupcióellenes Jogszabályok” valamennyi, a vesztegetést, illetve korrupciót tiltó
jogszabály (ideértve a területen kívüli hatállyal rendelkező jogszabályokat is);
12. „Kötelezett” a Szindikátusi Szerződés II. fejezetének 4.5 pontjában meghatározott
jelentéssel bír;
13. „Közvetlen Szerződés” a Szindikátusi Szerződés 18. sz. Mellékletben meghatározott
tartalmú szerződés;
14. „Közvetett Átruházás” bármilyen jogügylet, amelynek eredményeképpen valamely
részvényesben valamely (az adott részvényes szempontjából) Csoporton kívüli személy a
tisztességtelen piaci és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 23. §
(2) bekezdése szerinti irányítási jogot szerez (akár közvetlenül, akár közvetetten azzal, hogy
„közvetett” alatt az irányítási láncolat valamennyi/bármennyi szintjét érteni kell, akár
egyedül, akár más jogalanyokkal közösen);
15. „Külső Befektető” jelenti bármely személyt (illetve összehangoltan eljáró személyeket),
amely(ek) nem tartozik/tartoznak egyik részvényes Csoportjába sem, azzal, hogy az
összehangoltság megállapítása során a Tpt. vonatkozó rendelkezései megfelelően
alkalmazandók;
16. „Magyar Bankholding Csoport” a Magyar Nemzeti Bank 2021. február 17. napján kelt,
H-EN-I-70/2021. számú a Bankholding számára összevont alapú felügyelet alá tartozó
vállalkozásai tárgyú határozatában meghatározott vállalkozáscsoport;
17. „MKB Tulajdonosok”: a Blue Robin, az EIRENE, a METIS, a Pantherinae, az OPUS
Finance Future Zrt. és az RKOFIN, illetve a Szindikátusi Szerződéssel összhangban az
általuk tulajdonolt részvényeket megszerző helyükre lépő részvényesek;
18. „Munkanap” minden olyan nap, amelyen a kereskedelmi bankok általános üzleti célokra
nyitva tartanak Magyarországon, szombat és vasárnap, valamint Magyarország Kormánya
által rendeletben munkaszüneti napként megjelölt napok kivételével;
19. „Nem Átlátható Szervezet” bármely olyan személy, aki nem felel meg a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezet definíciónak;
20. „Stratégiai Mesterterv” a Szindikátusi Szerződésben meghatározott jelentéssel bír;
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21. „Teher” zálogjog (ideértve a jelzálogjogot és kézizálogjogot is), az óvadéki jog, a
tulajdonjog-fenntartás joga, a jogszabályon vagy szerződésen alapuló átruházási tilalom
vagy korlátozás, a vételi jog, az eladási jog, az elővásárlási jog, a visszavásárlási jog, az
engedményezés, bármely egyéb biztosítéki célú jog vagy harmadik fél bármilyen egyéb
idegen dologbeli joga, illetve ezek létrehozására vonatkozó bármely szerződés,
megállapodás vagy kötelezettség;
22. „Tpt.” a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény;
23. „Vételi Jogi Esemény” jelenti
(a) a részvényes Nem Átlátható Szervezet vagy azzá válik, és ezt a jogellenes helyzetet
a társaság igazgatóságának erre irányuló felhívása kézhezvételétől számított 90
(kilencven) napon belül nem orvosolja;
(b) a részvényes a Szindikátusi Szerződés, a jelen alapszabály vagy a Közvetlen
Szerződés (vagy az adott Engedélyezett Teher kapcsán kötött, azzal lényegében
egyező tartalmú – a Szindikátusi Szerződés rendelkezéseinek érvényesülését
biztosító – megállapodás) rendelkezéseit sértő módon szerzi meg, ruházza át,
idegeníti el egyéb módon vagy terheli meg a részvényeit, illetve erre irányuló
lépéseket tesz, és ezt a jogellenes helyzetet a társaság igazgatóságának erre irányuló
felhívása kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül nem orvosolja;
(c) amennyiben az adott részvényes a Korrupcióellenes Jogszabályokat megsértette,
vagy EU Szankció hatálya alá kerül, az ezt megállapító Hatóság döntése jogerőre
emelkedik feltéve, hogy a döntés jogerőre emelkedésétől számított 5 év még nem
telt el; vagy
(d) ha a részvényes a Szindikátusi Szerződés hatályát és érvényességét részben vagy
egészben magára nézve nem ismeri el, és ezt a helyzetet társaság igazgatóságának
erre irányuló felhívása kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül nem
orvosolja.
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