Jegyzőkönyv

készült a FORRÁS Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság
(1037 Budapest, Montevideo u. 3/a.; cégjegyzékszáma: 01-10-043872)
2004. szeptember 14. napjának 10 órájára meghirdetett, Budapesten, a GRIFF
Hotelben (1113 Budapest, Bartók Béla út 152.; Smaragd terem) megtartott
rendkívüli közgyűléséről

Jelen vannak:

A részvényesek a csatolt jelenléti ív szerint, dr. Csányi
Gábor, az igazgatóság elnöke, Zeitvogel János, Nagy István,
Világosi Katalin és Palkó Péter, az igazgatóság tagjai, a
Társaság könyvvizsgálója, a BRIKON Kft. képviseletében
Brázai Miklós, személyében is felelős könyvvizsgáló, dr.
Kovács Kálmán, a Társaság vagyonkezelési igazgatója,
Thurzó Csaba kapcsolati igazgató, Pélyi Mária
vezérigazgató-helyettes, dr. Lontai Mária jogtanácsos,
Alscherné Nagy Éva, a Társaság alkalmazottjai, a PSZÁF
képviseletében: dr. Bernáth Klára és Neugam Antalné,
továbbá meghívottként Sasinszki Ágnes, dr. Hidasi Emese,
Pereiné, Kabai Bernadette, az EUROFORSZ Kft.
képvisletében Garay László ügyvezető, és dr. Dobi Katalin
ügyvéd.

Dr. Csányi Gábor, az igazgatóság elnöke, a közgyűlést 10.13 órakor megnyitja,
bemutatja a Társaság tisztségviselőit és a meghívottakat, és tájékoztatást ad
arról, hogy az igazgatóság határozatában a közgyűlés levezetésére dr. Dobi
Katalin ügyvédet jelölte ki.

Az Alapszabály 26. pontjának rendelkezése szerint a közgyűlés elnökét az
igazgatóság jelöli ki, akit a közgyűlés erre a tisztségre megválaszt.

Az igazgatóság elnöke a fentiek alapján szavazást rendel el. A szavazásra
jogosult részvényesek kézfeltartással, 3.338.886 „igen”, 0 „nem” szavazattal,
tartózkodás nélkül, egyhangúlag a közgyűlés levezető elnökévé megválasztják
dr. Dobi Katalin ügyvédet.
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Az Alapszabály 26. pontja rendelkezik arról is, hogy a jegyzőkönyvvezetőt a
közgyűlés elnöke nevezi ki. A közgyűlés elnöke az Alapszabály hivatkozott
rendelkezése alapján jegyzőkönyvvezetővé kinevezi Alscherné Nagy Évát.

Az Alapszabály 26/b. pontja és 31. pontja úgy rendelkezik, hogy a
szavazatszámlálók és a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyére a közgyűlés
elnöke tesz javaslatot, akiket a közgyűlés választ meg erre a tisztségre a
jelenlévő részvényesek közül. A szavazatszámláló bizottság három
részvényesként jelenlévő tagból áll.

Az elnök javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjévé a közgyűlés válassza meg
Gránicz Jánost, az ARAGO Rt. részvényes jelenlévő képviselőjét, igazgatósági
tagját.

Egyéb javaslat nem hangzott el, az elnök elrendeli a szavazást. A szavazás
eredménye alapján az elnök megállapítja, hogy a közgyűlésen szavazásra
jogosult részvényesek kézfeltartással, 3.338.885 „igen”, 0 „nem” szavazattal, 1
tartózkodással, a jegyzőkönyv hitelesítőjévé megválasztották Gránicz Jánost, az
ARAGO Rt. részvényes képviselőjét.

A szavazatszámláló bizottság tagjaiként az elnök javasolja Novákovity Milán, az
ÁPV Rt. és a TEBÉSZ részvényeseket, illetve részvényesi képviselőket
megválasztani, majd szavazást rendel el.

A szavazás eredménye alapján az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés különkülön, kézfeltartással, minden javasolt személy tekintetében 3.338.886 „igen”
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag, a
szavazatszámláló bizottság tagjaivá megválasztotta Novákovity Milán, az ÁPV
Rt. (Márton Noémi) és a TEBÉSZ (Dióslaki Gábor) részvényeseket, illetve
részvényesi képviselőket.

A szavazás – a szavazásra jogosult részvényesek kis számára tekintettel - a
szavazatok összeszámlálásával, és nem számítógépes rendszer segítségével
történik, amelyre az Alapszabály 31. pontja ad lehetőséget. A részvényesek a
szavazataik számát feltüntető szavazójegyet kaptak, amelyen nevük és az általuk
gyakorolható szavazatok száma szerepel.
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Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság 9.000.001.000 Ft nagyságú
alaptőkéje összesen 9.000.001 db, egyenként 1.000 Ft névértékű, névre szóló,
dematerializált részvényből áll. A Társaság által kibocsátott részvények közül
5.000.000 db az azonos jogokat megtestesítő, „A” sorozatú törzsrészvény,
4.000.000 db a „B” sorozatú, szavazati jogot kizáró, legalább 5 %-os mértékű
osztalékra jogosító osztalékelsőbbségi részvény, és 1 db az ugyancsak
szavazatra nem jogosító, fix 1 %-os osztalékot biztosító, „C” sorozatú
osztalékelsőbbségi részvény.

A Társaság által kibocsátott részvények közül csak az „A” sorozatú részvények
alapján lehet szavazati jogot gyakorolni, amely a részvény névértékéhez
igazodik, azaz minden 1.000 Ft névértékű „A” sorozatú törzsrészvény 1
szavazatra jogosítja a részvény tulajdonosát (Alapszabály 31. pont: egy
szavazásra jogosító részvény egy szavazatra jogosít).

A fentiek alapján a Társaság közgyűlésein az összes leadható szavazatok száma
5.000.000, amely – a Gt.-ben meghatározott döntésektől eltekintve - abban az
esetben változik, ha a törvényben meghatározott szabályok alapján, a szavazati
jogot kizáró osztalékelsőbbségi részvényesek részére a Társaság nem fizetett
osztalékot, ugyanis ebben az esetben őket is megilleti a részvényeik
névértékével arányos szavazat addig, amíg részükre a Társaság az elmaradt
osztalékot nem fizeti ki. Mivel a Társaság eleget tett osztalékfizetési
kötelezettségének, az osztalékelsőbbségi részvényeseket jelenleg szavazati jog
nem illeti meg, tehát a szavazásra jogosító részvények alapján leadható összes
szavazatok száma jelenleg 5.000.000.

Az elnök a jelenléti ív adatai alapján megállapítja, hogy a mai közgyűlésen – az
Alapszabály rendelkezései szerinti időpontban történt tulajdonosi megfeleltetés
és a tulajdonosi igazolás alapján - összesen négy szabályszerűen regisztrált
részvényes, illetve képviselője jelent meg, akik 3.338.886 db „A” sorozatú
törzsrészvényt, és 3.407.482 db „B” sorozatú osztalékelsőbbségi részvényt
képviselnek.

A megjelent részvényesek által képviselt, és a mai közgyűlésen összesen
leadható szavazatok száma 3.338.886, amely a Társaság által kibocsátott
részvények alapján összesen gyakorolható szavazatok 66,78 %-át testesíti meg.
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Az Alapszabály 27. pontjának rendelkezése szerint, a közgyűlés akkor
határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények több mint felét
képviselő részvényes, vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt képviselője
jelen van.

A jelenlévők által képviselt szavazati arányra tekintettel, az elnök a 10 órára
meghirdetett közgyűlést határozatképessé nyilvánítja.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy az igazgatóság az eredeti közgyűlés
meghívójában a határozatképtelenség esetére a mai nap 10.30 órájára változatlan
napirenddel és helyszínre meghirdette a megismételt közgyűlést is.

A közgyűlés megtartásának további törvényi és alapszabályi feltétele, hogy a
hirdetményi meghívó a Társaság hirdetményi lapjaiban, a Napi Gazdaság, a
Népszabadság, a Magyar Nemzet c. országos napilapokban, és a Magyar
Tőkepiac c. napilapban a közgyűlés megtartásának napját megelőzően legalább
30 nappal megjelenjék.

Az elnök megállapítja, hogy a hirdetményi meghívó valamennyi hirdetményi
lapban, 2004. augusztus 12. napján megjelent, amely hirdetményi meghívókat
eredetiben a jegyzőkönyvhöz csatolja. Ugyanezen a napon, a Társaság a
közgyűlési meghívót a Társaság honlapján is közzétette. Az igazgatóság a
közgyűlésre külön meghívta a Társaság tisztségviselőit, a Budapesti Értéktőzsde
Részvénytársaság és a PSZÁF, valamint a KELER Rt. képviselőjét.

Ezen túlmenően, az igazgatóság az új szövegű Alapszabály tervezetét – amely a
mai közgyűlés írásbeli előterjesztéseként készült el – 2004. augusztus 30.
napjától közzétette a Társaság internetes honlapján, ettől az időponttól
kezdődően betekintést biztosított a Társaság részvényirodáján, továbbá a mai
közgyűlésen megjelent részvényesek rendelkezésére bocsátotta.

Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerű volt, és
megtartásának alaki akadálya nincs.

A napirendi pontok megtárgyalásának megkezdése előtt, az elnök tájékoztatást
ad arról a hirdetményekben már közzétett tényről, hogy a Társaság részvényeire
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tett, és a Tpt. rendelkezései szerinti lebonyolított kötelező nyilvános vételi
ajánlat eredményeként, az ARAGO Befektetési Holding Részvénytársaság, mint
Ajánlattevő, megszerezte a Társaság által kibocsátott részvények alapján
gyakorolható szavazatok 66,78 %-át. A befolyásoló részesedést az ARAGO Rt.
a Cégbírósághoz a Gt.-ben írtak szerint bejelentette, és annak tényét és mértékét
hirdetményi úton is közzétette, tehát a megszerzett szavazásra jogosító
részvények alapján, a mai közgyűlésen szavazati jogát korlátozás nélkül
gyakorolhatja. A Társaság igazgatósága törvényi kötelezettségének megfelelően,
ugyancsak bejelentette a részesedésszerzést, amelynek cégbejegyzése
folyamatban van.

Ezt követően az elnök ismerteti a mai közgyűlés meghirdetett napirendjét:

1.
2.
3.
4.
5.

Az igazgatósági tagok visszahívása; új igazgatósági tagok
megválasztása;
A felügyelő bizottsági tagok visszahívása; új felügyelő bizottsági
tagok megválasztása;
A könyvvizsgáló visszahívása; új könyvvizsgáló megválasztása;
A tisztségviselők (igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok,
könyvvizsgáló) új díjazásának megállapítása;
Új szövegű Alapszabály megállapítása.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy a mai közgyűlés összehívását a
nagyrészvényes ARAGO Rt. a Gt. 51. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés és
az Alapszabály 23. pontjának rendelkezése alapján szabályszerűen
kezdeményezte, és indítványozta a meghirdetett napirendi pontok
megtárgyalását.

A közgyűlési meghívó közzétételét követő törvényi határidőn nem érkezett az
igazgatósághoz további részvényesi indítvány a napirend kiegészítésére, és erre
– tekintettel arra, hogy a mai közgyűlésen nem jelent meg valamennyi
részvényes – már nincs további törvényi lehetőség.

Ezután a közgyűlés megkezdi a meghirdetett napirendi pontok érdemi
megtárgyalását.
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Az elnök felhívja a figyelmet arra, hogy az Alapszabály rendelkezése szerint, a
megtárgyalandó napirendi pontok keretében meghozandó határozatok
érvényességéhez – az új szövegű Alapszabály megállapítása kivételével –
legalább egyszerű szótöbbségre van szükség. Az új szövegű Alapszabály
megállapítása minősített szótöbbséget igényel. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást
ad arról, hogy az Alapszabály XIV. fejezetéhez tartozó átmeneti rendelkezések
2004. augusztus 5. napján hatályukat veszítették.

1. Az igazgatósági
megválasztása;

a.)

tagok

visszahívása,

új

igazgatósági

tagok

az igazgatósági tagok visszahívása

Az igazgatóság jelenlegi tagjai: Zeitvogel János, Nagy István, Világosi Katalin,
dr. Csányi Gábor és Palkó Péter, közülük az igazgatóság elnöki tisztségét dr.
Csányi Gábor tölti be.

Az elnök ismerteti az előterjesztést, amely szerint a közgyűlés összehívását
kezdeményező nagyrészvényes indítványozza, hogy a közgyűlés a mai nappal
valamennyi igazgatósági tag megbízatását visszahívással szüntesse meg, és
válasszon egy egységes időtartamra egy új összetételű igazgatóságot.

Mivel a visszahívásról személyenként kell határozatot hozni, az elnök különkülön elrendeli a szavazást.

A szavazás eredménye Zeitvogel János tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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1/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Zeitvogel János (2016
Leányfalu, Móricz Zsigmond út 107.; anyja neve: dr. Szokolics Julianna)
igazgatósági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.

A szavazás eredménye Nagy István tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

2/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Nagy István (1127 Budapest,
Fodor u. 48/b.; anyja neve: Sófalvi Gabriella) igazgatósági tagságát 2004.
szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.

A szavazás eredménye Világosi Katalin tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

3/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Világosi Katalin (1037
Budapest, Rókahegyi u. 33.; anyja neve: Peres Emília) igazgatósági tagságát
2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.
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A szavazás eredménye dr. Csányi Gábor tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

4/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével dr. Csányi Gábor (1033
Budapest, Vályog u. 5.; anyja neve: Bögös Erzsébet) igazgatósági tagságát
2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.

A szavazás eredménye Palkó Péter tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

5/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Palkó Péter (1118 Budapest,
Brassó u. 145.; anyja neve: Hegyi Terézia) igazgatósági tagságát 2004.
szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.

b.)

új igazgatósági tagok megválasztása

A hatályos Alapszabály 41. pontja szerint az igazgatóság létszáma 3-5 fő. Az
Alapszabály 42. pontjának rendelkezése szerint, az igazgatósági tagok
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megbízatása a megválasztásukat követő ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés
napjáig, de legfeljebb az adott üzleti év 120. napjáig tart.

Előterjesztésében az igazgatóság – az ARAGO Rt. nagyrészvényes indítványára
- javasolja, hogy a közgyűlés határozatával háromtagú igazgatóságot válasszon
meg, a fenti szabály alkalmazásával, azaz a legkésőbb 2009. április 30. napjáig
terjedő időtartamra.

Az igazgatóság tagjaira tett személyi javaslatok: Zeitvogel János, dr. Hidasi
Emese, és Pereiné Kabai Bernadette, akik közül Zeitvogel János tekintetében
újraválasztásra kerülne sor.

A jelöltek közül az új tagok – dr. Hidasi Emese és Pereiné Kabai Bernadette –
röviden bemutatkoznak a közgyűlés résztvevőinek. Az új jelöltek igazgatóság
rendelkezésére bocsátották írásbeli szakmai önéletrajzukat.

Egyéb személyi javaslat, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

A közgyűlést megelőzően a jelöltek nyilatkoztak arról, hogy milyen más – a
FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is folytató - társaságban töltenek be
vezető tisztségviselői, vagy felügyelő bizottsági tisztséget, mivel a Gt. 25. §. (1)
bekezdésében, illetve a 38. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, az ilyen
összeférhetetlenség alól a közgyűlés hozzájáruló határozatával felmentést adhat.
Egyéb összeférhetetlenségi, vagy kizáró ok esetében ilyen törvényi lehetőség
nincs.

Dr. Hidasi Emese az ERAVIS Ingatlanforgalmazó Részvénytársaság
igazgatósági tagja, a LILLAFÜREDI Sport Hotel Kft. ügyvezetője, az ARAGO
Rt., a HUNGUEST HOTELS Rt., a PICK SZEGED Rt, és a „SPUR”
Vagyonkezelő Részvénytársaság felügyelő bizottsági tagja.

Pereiné Kabai Bernadette jelölt az ÖBÖL XI. Ingatlanhasznosítási, Beruházó és
Szolgáltató Kft., továbbá a PICK SZEGED Rt. felügyelő bizottsági tagja.
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Zeitvogel János a FORRÁS Rt. cégcsoporthoz tartozó KNB Fuente
Ingatlanforgalmazó és Tanácsadó Kft. ügyvezetője.

A jelöltek megválasztását megelőzően az elnök javasolja, hogy a közgyűlés
minden személy esetében, a Gt. 25. § (1) bekezdésében, és a 38. § (3)
bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, járuljon hozzá ahhoz, hogy a
jelöltek a FORRÁS Rt.-ben igazgatósági tagok lehessenek.

Ezt követően az elnök az összeférhetetlenségi szabály alóli felmentésről
elrendeli a szavazást.

A szavazás eredménye dr. Hidasi Emese tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.884
0
2

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

6/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében,
és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozzájárul ahhoz,
hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban vezető
tisztségviselő, és felügyelő bizottsági tag dr. Hidasi Emese, a FORRÁS Rt.
igazgatósági tagja lehessen.

A szavazás eredménye Pereiné Kabai Bernadette tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.884
0
2

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
10

7/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében,
és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozzájárul ahhoz,
hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban
felügyelő bizottsági tag Pereiné Kabai Bernadette, a FORRÁS Rt. igazgatósági
tagja lehessen.

A szavazás eredménye Zeitvogel János tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.884
0
2

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

8/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében
foglalt rendelkezés alapján hozzájárul ahhoz, hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos
tevékenységet is végző más társaságban vezető tisztségviselő Zeitvogel János, a
FORRÁS Rt. igazgatósági tagja lehessen.

Ezt követően a közgyűlés már érvényesen dönthet az igazgatósági tagok
megválasztásáról, illetve újraválasztásáról.

Az elnök külön-külön
megválasztásáról.

elrendeli

a

szavazást

az

igazgatósági

tagok

A szavazás eredménye Zeitvogel János újraválasztása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1
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A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

9/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik
üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30. napjáig
terjedő időtartamra a Társaság igazgatósági tagjává újraválasztja Zeitvogel
Jánost (2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 107.; anyja neve: dr. Szokolics
Julianna).

A szavazás eredménye dr. Hidasi Emese megválasztása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

10/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik
üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30. napjáig
terjedő időtartamra a Társaság új igazgatósági tagjává megválasztja dr. Hidasi
Emesét (1022 Budapest, Bimbó út 116-118/C.; anyja neve: Vándor Ágnes).

A szavazás eredménye Pereiné Kabai Bernadett megválasztása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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11/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik
üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig, de legfeljebb 2009. április 30. napjáig
terjedő időtartamra a Társaság új igazgatósági tagjává megválasztja Pereiné
Kabai Bernadettet (2316 Tököl, Duna u. 11/d.; anyja neve: Ulmer Ibolya).

Mivel az igazgatóság elnökének tisztsége a mai visszahívással megszűnt, az új
összetételű igazgatóságnak tagjai közül elnököt kell választania, amelyet a
Társaság a közgyűlés okirataival együtt bejelent a Cégbírósághoz.

2. A felügyelő bizottsági tagok visszahívása és új felügyelő bizottsági
tagok megválasztása;

Az igazgatósági tagokhoz hasonlóan, a nagyrészvényes indítványozta, hogy a
közgyűlés a mai nappal szüntesse meg a felügyelő bizottsági tagok
megbízatását, és az Alapszabályban meghatározott időtartamra válasszon meg
egy új összetételű felügyelő bizottságot.

a.)

a felügyelő bizottsági tagok visszahívása

A felügyelő bizottság jelenlegi tagjai: Reményik Kálmán, Bartha Péter, dr.
Zombori Zita és dr. Csongrádi Erika. A felügyelő bizottság elnöke: Reményik
Kálmán.

Az elnök először a felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról rendel el
személyenként szavazást.

A szavazás eredménye Reményik Kálmán visszahívása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1
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A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

12/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Reményik Kálmán (2030
Érd, Kankalin u. 1/a.; anyja neve: Szerőczei Ilona) felügyelő bizottsági
tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.

A szavazás eredménye Bartha Péter visszahívása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

13/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével Bartha Péter (1038
Budapest, Gyöngyvirág u. 30.; anyja neve: Bukovecz Margit) felügyelő
bizottsági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.

A szavazás eredménye dr. Zombori Zita visszahívása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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14/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével dr. Zombori Zita (1162
Budapest, Istránt u. 63/b.; anyja neve: Baranyai Anna) felügyelő bizottsági
tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.

A szavazás eredménye dr. Csongrádi Erika visszahívása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

15/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével dr. Csongrádi Erika (1188
Budapest, Lőrinci u. 22.; anyja neve: Gyarmati Zsuzsanna) felügyelő
bizottsági tagságát 2004. szeptember 14. napján visszahívással megszünteti.

b.)

új felügyelő bizottsági tagok megválasztása

Az Alapszabály 49. pontjának rendelkezése szerint, a Társaság felügyelő
bizottságának létszáma 3-5 fő, akiket a közgyűlés a megválasztásukat követő
ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra választ meg.

Az elnök tájékoztatást ad arról, hogy bár – ellentétben az igazgatósági tagok
megbízatását szabályozó 42. ponttal – az Alapszabály a felügyelő bizottság
esetében nem határozza meg a mandátum lehetséges utolsó napját, azonban a
felügyelő bizottsági tagok esetében is ez a nap legfeljebb az ötödik üzleti év
április 30-a, mivel a nyilvános részvénytársaságoknak az évi rendes
közgyűlésüket legkésőbb ezen a napon lehet szabályszerűen megtartaniuk.
Mivel a cégjegyzékbe be kell jegyezni a megbízási jogviszony megszűnésének
napját is, az ilyen esetekre az a bírói gyakorlat alakult ki, hogy ezt a napot az
utolsó szabályosan megtartható közgyűlés napjában kell megjelölni, tehát a
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cégjegyzékben 2009. április 30. napja szerepel majd a felügyelő bizottsági tagok
jogviszonyának utolsó napjaként.

A nagyrészvényes indítványozza, hogy a közgyűlés ismét négytagú felügyelő
bizottságot válasszon meg az Alapszabályban megjelölt időtartamra. Az elnök
ismerteti a személyi javaslatokat: dr. Zombori Zita, Sasinszki Ágnes, és Gránicz
János, és Hrabovszki Róbert.

Dr. Zombori Zita eddig is a felügyelő bizottság tagja volt, tehát esetében
újraválasztásra kerülne sor.

Egyéb személyi javaslat, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök ismerteti a távollévő Hrabovszki Róbert írásbeli önéletrajzát, majd az
új jelöltek, Sasinszki Ágnes és Gránicz János röviden bemutatkoznak a
jelenlévőknek.

A közgyűlést megelőzően a jelöltek szintén nyilatkoztak arról, hogy milyen
társaságokban töltenek be tisztséget, amely társaság a FORRÁS Rt.-vel azonos
tevékenységet is végez.

Sasinszki Ágnes jelölt az ARAGO Rt. és a PICK SZEGED Rt. igazgatósági
tagja, valamint az ÖBÖL XI. Ingatlanhasznosítási, Beruházó és Szolgáltató Kft.
felügyelő bizottsági tagja.

Gránicz János jelölt, az ARAGO Rt. és az ERAVIS Ingatlanforgalmazó
Részvénytársaság igazgatóságának tagja, valamint az ÖBÖL XI.
Ingatlanhasznosítási, Beruházó és Szolgáltató Kft. felügyelő bizottsági tagja.

Hrabovszki Róbert jelölt az ALFER Budapest Kereskedelmi és Befektetési Kft.
felügyelő bizottsági tagja.
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Ugyanúgy, mint az igazgatósági taggá jelölt személyek esetében, a közgyűlés
hozzájáruló határozatával, a Gt. 25.§ (1) bekezdésében, illetve a Gt. 38.§ (3)
bekezdésében írt, és az azonos tevékenységet is végző társaságban betöltendő
tisztséggel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabály alól megadhatja a
felmentést.

Ezt követően az elnök az ismertetett
kapcsolatban rendeli el a szavazást.

összeférhetetlenségi

szabállyal

A szavazás eredménye Sasinszki Ágnes tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.884
0
2

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

16/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében,
és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozzájárul ahhoz,
hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban vezető
tisztségviselő, és felügyelő bizottsági tag Sasinszki Ágnes, a FORRÁS Rt.-ben
felügyelő bizottsági tag lehessen.

A szavazás eredménye Gránicz János tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.884
0
2

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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17/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében,
és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hozzájárul ahhoz,
hogy a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban
igazgatósági, és felügyelő bizottsági tag Gránicz János, a FORRÁS Rt.-ben
felügyelő bizottsági tag lehessen.

A szavazás eredménye Hrabovszki Róbert tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.884
0
2

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

18/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Gt. 25. § (1) bekezdésében,
és a 38. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján hozzájárul ahhoz, hogy
a FORRÁS Rt.-vel azonos tevékenységet is végző más társaságban felügyelő
bizottsági tisztséget betöltő Hrabovszki Róbert, a FORRÁS Rt.-ben felügyelő
bizottsági tag lehessen.

Ezt követően a közgyűlés már érvényesen dönthet a felügyelő bizottsági tagok
megválasztásáról.

Ezt követően az elnök külön-külön elrendeli a szavazást a felügyelő bizottsági
tagok megválasztásáról, amely dr. Zombori Zita esetében újraválasztás.

A szavazás eredménye dr. Zombori Zita újraválasztása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.886
0
0
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A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

19/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés egyhangúlag, a mai naptól, az ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés
napjáig terjedő időtartamra, a Társaság felügyelő bizottsági tagjává
újraválasztja dr. Zombori Zitát (1162 Budapest, Istránt u. 63/b.; anyja neve:
Baranyai Anna).

A szavazás eredménye Sasinszki Ágnes megválasztása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

20/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik
üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, a Társaság új
felügyelő bizottsági tagjává megválasztja Sasinszki Ágnest (1165 Budapest,
Írisz u. 5.; anyja neve: Boós Jolán).

A szavazás eredménye Gránicz János megválasztása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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21/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik
üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, a Társaság új
felügyelő bizottsági tagjává megválasztja Gránicz Jánost (5440
Kunszentmárton, Kinizsi u. 34.; anyja neve: Tóth Piroska).

A szavazás eredménye Hrabovszki Róbert megválasztása tekintetében:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.883
2
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

22/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól, az ötödik
üzleti évet lezáró közgyűlés napjáig terjedő időtartamra, a Társaság új
felügyelő bizottsági tagjává megválasztja Hrabovszki Róbertet (3874
Hernádvécse, Rákóczi út 23.; anyja neve: Nagy Ágnes).

Mivel a korábbi felügyelő bizottság valamennyi tagjának megbízatása a mai
napon megszűnt, az új összetételű felügyelő bizottság tagjai közül elnököt
választ, amelyet a Társaság bejelent a Cégbírósághoz.

3.

A könyvvizsgáló visszahívása; új könyvvizsgáló megválasztása;

a.)

a könyvvizsgáló visszahívása

A Társaság könyvvizsgálója a BRIKON Kft., és a cég által kijelölt személyében
is felelős könyvvizsgáló Brázai Miklós okleveles könyvvizsgáló.
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A nagyrészvényes indítványozza, hogy a közgyűlés határozatával a mai napon
visszahívással szüntesse meg a könyvvizsgáló megbízatását, és válasszon új
könyvvizsgálót.

Az elnök szavazást rendel el a BRIKON Kft. visszahívásáról, amelynek
eredménye:

összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

23/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság könyvvizsgálója,
a BRIKON Kft. 1025 Budapest, Búzavirág u. 11.; cégjegyzékszáma: 01-09560586) e megbízatását 2004. szeptember 14. napján visszahívással
megszünteti.

b.)

új könyvvizsgáló megválasztása

A nagyrészvényes indítvány alapján az igazgatóság előterjesztésében javasolja,
hogy a közgyűlés a mai naptól kezdődően, az Alapszabály 53. pontjában
meghatározott időpontra, azaz a megválasztás évét követő ötödik üzleti évet
lezáró közgyűlés időpontjáig, a Társaság könyvvizsgálójává válassza meg az
EUROFORSZ Kft.-t.

Az EUROFORSZ Kft.-t a Társaság jelenlévő ügyvezetője, Garay László röviden
bemutatja a megjelenteknek.

Egyéb személyi javaslat, kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Az elnök szavazást rendel el a könyvvizsgáló cég megválasztásáról, amelynek
eredménye:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

24/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a mai naptól kezdődően, az
ötödik üzleti évet lezáró közgyűlés időpontjáig terjedő időtartamra, a Társaság
új könyvvizsgálójává megválasztja az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és
Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft.-t (1133 Budapest, Gogol u. 27.; MKVK
tagsági igazolványának száma: 000117; cégjegyzékszáma: 01-09-362029).

Mivel a megválasztott könyvvizsgáló egy cég, ezért a cég által a munkatársai
közül kijelölt személy tekintetében be kell szerezni a közgyűlés hozzájárulását.
A könyvvizsgáló cég, megválasztása esetére, személyében is felelős
könyvvizsgálóként Garay László okleveles könyvvizsgálót, a cég ügyvezetőjét
jelöli ki. Az elnök az igazgatóság nevében javasolja, hogy a közgyűlés
határozatában járuljon hozzá Garay László ügyvezető, okleveles könyvvizsgáló
személyében is felelős könyvvizsgálóvá történő kijelöléséhez, majd szavazást
rendel el.

A szavazás eredménye:

összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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25/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, hozzájárul a Társaság
könyvvizsgálója, az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi
Tanácsadó Kft. (1133 Budapest, Gogol u. 27.) nevében eljáró Garay László
ügyvezető (1133 Budapest, Gogol u. 27.; anyja neve: Gabulya Julianna;
MKVK tagsági igazolvány száma: 003682), személyében is felelős
könyvvizsgálóvá történő kijelöléséhez.

4.

A tisztségviselők (igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok,
könyvvizsgáló) új díjazásának megállapítása;

a.)

az igazgatósági tagok új díjazásának megállapítása

Az igazgatóság tagok alapítói határozattal megállapított díjazása jelenleg az
elnök esetében havi 250.000 Ft, a tagok esetében pedig személyenként havi
200.000 Ft.

Az elnök ismerteti a nagyrészvényes indítványát, amelyben javasolja, hogy az
igazgatóság új díjazását a közgyűlés akként állapítsa meg, hogy az igazgatósági
tagokat e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében, 2004. szeptember
14. napjától kezdődően díjazás nem illeti meg.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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26/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság igazgatósági
tagjainak új díjazását 2004. szeptember 14. napjától kezdődő hatállyal akként
állapítja meg, hogy az igazgatósági tagokat e megbízatásukhoz tartozó
feladataik ellátása fejében díjazás nem illeti meg.

b.)

a felügyelő bizottsági tagok új díjazásának megállapítása

Az elnök tájékoztatást ad a felügyelő bizottsági tagok jelenlegi díjazásáról,
amely az elnök esetében havi 200.000 Ft, a tagok esetében pedig személyenként
150.000 Ft.

Az ARAGO Rt. nagyrészvényes indítványozza a közgyűlésnek, hogy
határozatával a felügyelő bizottsági tagok részére 2004. szeptember 14. napjától
kezdődően új díjazást állapítson meg. Az előterjesztés szerint a felügyelő
bizottsági tagokat – függetlenül a felügyelő bizottságon belül betöltött
tisztségüktől – e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében
személyenként havi 150.000 Ft díjazás illeti meg.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.886
0
0

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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27/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a Társaság felügyelő bizottsága tagjainak új díjazását 2004.
szeptember 14. napjától kezdődő hatállyal egyhangúlag akként állapítja meg,
hogy a felügyelő bizottsági tagokat – függetlenül a felügyelő bizottságon belül
betöltött tisztségüktől – e megbízatásukhoz tartozó feladataik ellátása fejében
személyenként havi 150.000 (egyszázötvenezer) Ft díjazás illeti meg.

c.)

a könyvvizsgáló új díjazásának megállapítása

Az elnök ismerteti az igazgatóságnak az ARAGO Rt. részvényes indítványára
tett előterjesztését, amelyben javasolja, hogy a közgyűlés határozatával a mai
napon megválasztott könyvvizsgáló cég díjazását a 2004-es üzleti év
könyvvizsgálata fejében évi 2.000.000 Ft + ÁFA összegben, az ezt követő üzleti
évek könyvvizsgálata fejében pedig évi 3.600.000 Ft + ÁFA összegben állapítsa
meg.

Egyéb indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök szavazást rendel el, amelynek eredménye:
összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

28/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével, a Társaság könyvvizsgálója,
az EUROFORSZ Könyvvizsgáló és Gazdasági Pénzügyi Tanácsadó Kft.
díjazását a 2004-es üzleti év könyvvizsgálata fejében évi 2.000.000 (kétmillió)
Ft + ÁFA összegben, az ezt követő üzleti évek könyvvizsgálata fejében pedig
évi 3.600.000 (hárommillió-hatszázezer) Ft + ÁFA összegben állapítja meg.
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5.

Új szövegű Alapszabály megállapítása.

Az elnök emlékeztet arra, hogy a Társaság új szövegű Alapszabályát tartalmazó
írásbeli előterjesztést a közgyűlési meghívóban közölt módon a részvényesek
rendelkezésére bocsátotta az igazgatóság. Így az Alapszabály-tervezet teljes
szövege 2004. augusztus 30. napjától olvasható a Társaság internetes honlapján,
és ugyanezen naptól kezdődően azt az igazgatóság a Társaság részvényirodáján
betekintésre a részvényesek rendelkezésére bocsátotta.

Az Alapszabály-tervezet teljes szövegét a közgyűlés előtt, a regisztráció során
az igazgatóság a részvényesek rendelkezésre bocsátotta. Az elnök röviden
ismerteti a tervezet szövegét, és az Alapszabály tervezetet a közgyűlési
jegyzőkönyvhöz csatolja.

Az elnök kiemeli, hogy az új szövegű Alapszabály tervezete a 2004. január 1.
napjától hatályos Gt. rendelkezései alapján készült. A tisztségviselők létszáma
és megbízatásuk időtartama megegyezik a jelenleg hatályos Alapszabályban írt
rendelkezésekkel, így a mai napon megválasztott tisztségviselők természetesen a
hatályos Alapszabályban írt szabályok szerint történt, amely megegyezik az új
szabályozással is.

Ezt követően az elnök felkéri a részvényeseket, hogy amennyiben van kérdésük,
észrevételük, vagy az Alapszabály-tervezet rendelkezéseivel kapcsolatban
indítványuk, azt terjesszék elő.

Gránicz János, az ARAGO Rt. részvényes képviselője indítványozza, hogy a
Tervezet 21.4/f. pontját – amely szerint az igazgatóság, mint testület előzetes
hozzájárulása szükséges az állampapír bármilyen módon történő
megszerzéséhez, és átruházásához, ha a szerződésben meghatározott ellenérték a
100.000.000 (egyszázmillió) Ft-ot meghaladja, vagy több ilyen tárgyú
szerződésben meghatározott összes ellenérték egy hónapon belül a 100.000.000
(egyszázmillió) Ft-ot meghaladja - a közgyűlés úgy módosítsa, hogy az első
fordulat esetében a 100.000.000 Ft-os értékhatár 300.000.000 Ft-ra, a második
fordulat esetében pedig 500.000.000 Ft-ra változzék.

Az indítvánnyal kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
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Az elnök elrendeli a szavazást a részvényesi indítványról, amelynek eredménye:

összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés

29/2004. (IX.14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99 %-os többségével a részvényesi indítványnak
helyt ad, és a Társaság új szövegű Alapszabálya tervezetének 21.4/f. pontját az
ott meghatározott értékhatárok tekintetében módosítja, amelynek
következtében az igazgatóság, mint testület előzetes hozzájárulása szükséges az
állampapír bármilyen módon történő megszerzéséhez, és átruházásához, ha a
szerződésben meghatározott ellenérték a 300.000.000 (háromszázmillió) Ft-ot
meghaladja, vagy több ilyen tárgyú szerződésben meghatározott összes
ellenérték egy hónapon belül az 500.000.000 (ötszázmillió) Ft-ot meghaladja.
A módosítás a 24. pont egyéb rendelkezéseit nem érinti.

Az Alapszabály módosításaként írásbeli előterjesztésként elkészített, és a
jegyzőkönyvhöz csatolt új szövegű Alapszabály-tervezethez egyéb módosításra
irányuló indítvány, kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Az elnök elrendeli a szavazást az új szövegű Alapszabály megállapításáról
részvényesi indítványról, amelynek eredménye:

összes leadott szavazatok száma:
„igen” szavazatok száma:
„nem” szavazatok száma:
tartózkodások száma:

3.338.886
3.338.885
0
1

A szavazás eredménye alapján az elnök kihirdeti a közgyűlés
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30/2004. (IX. 14.) számú határozatát:
A közgyűlés a szavazatok 99,99-os többségével, a Társaság új szövegű
Alapszabályát a közgyűlési jegyzőkönyvhöz csatolt írásbeli előterjesztéssel
egyező szöveggel állapítja meg.

Az elnök a közgyűlést 11.13 órakor berekeszti, jegyzőkönyv lezárva
ugyanakkor.

k.m.f.

(dr. Dobi Katalin)
elnök

(Alscherné Nagy Éva)
jegyzőkönyvvezető

(Gránicz János)
hitelesítő

ellenjegyezte:
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