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RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GY ÁR 
NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

ALAPSZABÁLY 

A jelen okirat a több mint százéves múlttal rendelkező, gyógyszeripari termékek kULatás-fejlesztését, gyártását 
és értékesítését számos leányvállalat, közös vezetésü és társult vállalat támo,gatá~ával végző, középméretű, a 
közép-kelet európai régióban vezető, a nyugat-európai térségben jellenlétél erősítő multinacionális 
gyógyszeripari csoportot (" Rich ter Csop01t") irányító Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő 
Rt. ("Társaság") alapszabálya ("Alapszabály"), a mely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) alapján ke1ült egységes szerkezetbe foglalásra az alábbiak szerint: 

(l) 

(2) 

A TÁRSASÁG CÉGNEVE: Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyih•ánosan Működő Rt. 

A cég megjelölésére, annak elnevezése helyett használt címszó: Richter Gedeon Nyrt. 

A cégnév idegen nyelven: 

angolul: 
rövidítve: 

németül: 
rövidítve: 

franciául: 
rövidítve: 

oroszul: 
rövidítve: 

spanyolul: 
rövidítve: 

Chenúcal Works of Gedeon Richter Plc. 
Gedeon Rich ter Plc. 

Chemische Fabrik Gedeon Richter 0ffene AG. 
Gedeon Richter AG. 

Fabrique de Produits Chimiques Gedeon Richter S.A. 
Gedeon Richter S.A. 

0lluitoje A.0 O1imicseszkij Zavod Gedeon Richter 
Gedeon Richter O.A.0. 

Fábrica de Productos Quimicos Gedeon Richter S.A. 
Gedeon Richter S.A. 

A TÁRSASÁG SZÉKHELYE: 1103 Budapest, Gyömrői űt 19-21. 

A Társaság fióktelepei : 
2510 Dorog, Esztergomi út 27. 
4031 Debrecen, Richter Gedeon u. 20. 
4031 Debrecen, Kígyóhagyma u.8. 
6720 Szeged, Eötvös u. 6 . 
7673 Kővágószőlős. 505/2 hrsz. 

(3) A Társaság a Kőbányai Gyógyszerárugyár á ltalános jogutóda. 

(4) A Társaságot az alapítók határozatlan időre alapítják. 

A Társaság a tevékenységét a megalakulása napján kezdi meg. 

(S) A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE (TEÁOR '08): 

A Társaság fő tevékenysége: 

21.20 Gyógyszerké.'17:ítmény gyártása 
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10.86 
10.8'> 
17.22 
20.13 
:!0.1-1 
20.20 
20.4.! 
20.59 
1 1.LO 
16.60 
32.50 
35. 11 
35. 12 
35.13 
35.14 
35 21 
35.22 
35.23 
35.30 
36.00 
37.00 
38.11 
38.12 
38.2 1 
38.22 
38.32 
39.00 
-11.10 
-16.19 
46.38 
46.44 
46.45 
-16.46 
-16.47 
46.49 
46.5 2 
46.69 
46.73 
46.75 
46.76 
46.90 
47.41 
47.42 
47.53 
-17.59 
-17.73 
47.78 
..19.20 
4'.l.4 1 
52. 10 
52.21 
52.2-l 
55.20 
55.90 
56.11 
56.29 
6-1.20 
6-1.30 
6-t99 
68. 10 
68.20 
68.32 
69.20 
70.10 
70.11 
70.12 
71.12 
71.20 

1 lomogt>nidlt. tliét:h <itd gv,ímís:i 
M.n.s . ~gyt!b ~ldmi Sl\!l' gyá1t.is.1 
l l:í,t.1ttási. ~g~s, sigiigyi papü1~rmék gyá1tása 
S,.:,v~tkn vegyi alapanyag gyin:ísa 
Si\!n-es v~yi :1l.1panyag gyártás., 
M~iöga,dasági vegyi to:TT11ik gyán:bu 
T ~st:lpolási cikk gyá.r~ba 
M:l;,hová nem sorolt cgyeb vegyi t,:1,nék gyátt:lsa 
Gyógysl.<!ralapanyag-gyá11cís 
Ekkuo1likus orvosi brn:ndé2és gy:irtá,a 
Orvosi eszköz g) án.i:s:, 
Villamos~nergia-termdés 
Vi llamosenergia-s,.í llitás 
Villumosenergia-elosztás 
Villan10senergia-kcrcsketlelem 
G~zgyártás 
Gázelosztás 
Gázkereskedeh:m 
Ciözellátás. légkondkiun:ílás 
Vlttl)nndés. -ke-zelés. -ellátás 
SunnyvíL gyűjtése. kezelése 
Nem veszélyes hulladék gyüjtése 
Ves,élyes hulladék gyüjtése 
Nem ves1.élyes hnllntlék kezdése. ,Inal matlan.ítása 
Vcst<ily"s hulladék kezelése. á1talmatlanítása 
Hulladék újrahaszn<isítás 
S1ennyel.ődésmcntcsltés. egyéb hullad~kkezelés 
Épülctépítési pl'OJCkt Slt/tvezése 
VelfleS term.;J,:köru Ogyuöki n.1gykere,kcddem 
Egyéb élc>lmiszer nagykereskédelm~ 
Porc,:ldn-, üveg:fru. tisztítószer- nagykereskedefom 
lllaLs,.er nagykereskeddme 
Gyógyszer. gyógyás~ati tennék nagykereskedelme 
Bútor szó11yeg. ,;l:igltóberendezés n:igykereskedelnl<! 
Egyéb háztatt~si cikk nagykeresk~-dclme m.n.s. 
Elátron.ikus. hímcl:is-rechnikai bcreutlelés és alk:1t1-.!,t.:i n;igyk~reskedelme 
Egyéb 01.n. s. gép. berendezés nagykeresk~dd m~ 
Fa-. épltöanyag- . sz.aniten.íru- n:igyken:skeddem 
V ~gy1 áru nagykereski!dehne 
Egyéb termelési cé lú lermlk nagykeresledelme 
Vegyestermékkörü nagykereskedelem 
Számítóg<ip. pe1ifé1fa. szoftver kiskereskedelme: 
Telekommunikációs tennék kiskereskeJt'lme 
Takaró. szőnyeg, fal-. padlóburkoló kiskereskedelme. 
Bút0r. világítási es.z.k{ii. egyel> h:íztart,isi cikk kiskereskwdme 
Gyógyszer kiskereskedt!lem 
Egyéb m.n.s. új :íni kiskereskedehne 
Vasúti ámszállítás 
Közúti :uuszállít.is 
Rakl :frozás. tárolás 
Számtföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 
Rakományk,milés 
Ütlúlési. egyéb átmeneti S7.:1ll:1sh~ly-szolg:íltatás 
Egyéb száUásh.:ly-szolgfüat:ls 
Rendezvényi étkeztetés 
Egyéb vendéglátás 
V3gyonkeze lés lholdingl 
Befoktetési alapok .!s hasonlók 
M:bhová n~m soro lt egyéb pénzügyi közvetítés 
SajúL tu lajdonú ingaLlon adásvétele 
S:,jat tul:ijdomi. bérelt ingatlan bérbeadása. üzem~ltc-1<.íse 
hlg3ll31tkezelés 
S,.fowitd i .\:önyvvi1,gálói. atlós1.aJ.;értö1 tevékeny<ég 
Üdetveretés 
PR. kommuniká,ió 
Üzletviteli. egyéb Vl!Zetési tanácsad,ís 
Mémiiki tc-vékenys<!g. mii~zaki tanácsauá, 
Mü,aki vizsgálat. elemzés 
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72.11 
72.19 
72.20 
74 90 
77.12 
77.32 
77.33 
77.39 
77.40 
8110 
8 1.29 
82.30 
82.92 
82.99 
85.10 
85.51 
86.21 
86.22 
9101 
96.01 

(6) 

Biotechnológiai lnit.atás. fejlesztés 
Egyéb természelludományi , műszaki kutatás, fejlesztés 
Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 
M.n.s. egyéb szakmai , tudományos. müsraki tevéke11ysé.g 
Gépjánnű kölcsön1.és (3,5 tonna föfötl) 
Építöipati gép kölcsönzése 
Irodagép kölcsönzése (bekéttve: számítógép) 
Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
lnunate1iális javak kölcsönzése 
Építményüzemeltetés 
Egyéb takarftás 
Konferencia. kereskedelmi bemutató sze.1vezése 
Csomagolás 
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti si.olgáltatás 
Iskolai előkészítő oktatás 
Sport, szabadidős képzés 
Általános járóbeteg-ellátás 
Szakorvosi járóbeteg-ellát.is 
Könyvtáii . JevéltáJ·i tevékenység 
Te-xtil, szőnne mosása, tisztítása 

A TÁRSASÁG AtAPTÓKÉJE (JEGYZETT TŐKÉJE) 

6.1 A Társaság alaptőkéje Uegyzen tőkéje): 18.637.486.000 Ft azaz tizennyolcmilliárd
hatszázharm.inchétmillió-négys2.áznyolcvanhatezer forinl, amelyMI 6.147.486.000 Ft pénzbeli 
hozzájíuulás és 12.490.000.000 Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárultís (apport). 

A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a Kőbányai Gyógyszerárugyár átalakulási tervében megállapított 
vállalati vagyonból (11.390.000.000 Ft) és a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 100.000.000 Ft 
értékben megállapított appo1tjából tevődik össze. 

6.2 A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. alapításkori apportja az Rt. 100.000.000 Ft összegű vagyoni 
értékű joga. Az alapítók a Társaság alaptökéjéböl az apport értékét a fenti értéken fogadj ák el. 

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. engedélyezi az új Társaság részére a "Richter Gedeon 
Vegyészeti Gyár Rt." névnek cégnévként való térítésmentes ha5ználatát. 

6.3 (1993. 09. 28.-i közgyűlési határozat alapján törölve) 

(7) RÉSZVÉNYEK ÉS RÉS ZVÉNYESI JOGOK 

7.1 A Társaság alaptőkéje: 

186.374.860 db, azaz egyszáznyolcvanhatmillió-híu·omszázhetve1:111égyezer-nyolcszázhatvan darab, 
egyenként 100 Ft azaz egyszáz forint névértékű dematerializált névrie szóló törzsrészvényre oszlik. 

7.2 A részvények átvétele a Tfü·saság alapításakor: 

7 .2.1 A Társaság zártkörű alapítással jött létre, amelynek során a Társaság alapítói az Alapszabály 
és az Alapítói Okirat aláfrásával a Társaság alapításkori te ljjes alaptőkéjét (12.417.500.000 Ft) 
rendelkezésre bocsátották és az ennek megfelelően kibocsátásra ke1ült valamennyi részvényt 
az 1989. évi XUL törvényben és az átalakuhísi tervben rögzíteuek sze.rinl az alábbi mányban 
vették át: 

Magyar Állam . Állami Vagyonügynökség 
Magyar Állam -Rich ter Gedeon Yégyészeli Gyár Rt. 
Magyar Hitel Bank Rt. 
Phanna Haupt GmbH 

11.390.000.000 Ft 
100.000.000 Ft 
9 17.500.000 Ft 

1 0. OOO .OOO Ft 

7 .2.2 A közgyűlés l/ l 991. sz. határozata alapján a Társas:ág alaptőkén felüli vagyonából 
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806.474.000 Fl-or alaptökésítell és ennek sor{m 63.950 db 1.000 Ft névértékü bemutatóra 
szóló törzsrészvényt és 742.524 db névre szóló 1.000 Ft .névértékü elsőbbségi részvényt 
bocsátott ki. 

7.2.3 A közgyűlés 26/1994. 09. 28. sz. határozat.i alapján a Társaság az alaptőkéjét 4.413.512.000 
Fl-tal felemelte és ennek során 4.413.512 db egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló 
törzsrészvényt bocsátott ki, majd pedig a 27/1994. 09. 28. sz. közgyűlési határozat alapján a 
korábban kibocsátott 63.950 db egyenként 1.000 Ft névértékű bemutatóra szóló részvényt l:l 
arányban egyenként l .000 Ft névértékű névre szóló részvényekké alakította át. 

7.2.4 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 19/1995. 04. 27. sz. határozata alapján a Társaság l db 
névre szóló elsőbbségi részvényt l db névre szóló törzsrészvénnyé alakított át. 

7 .2.5 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 13/1996. 05. 03. és 14/1996. 05. 03. számt1 határozatai 
alapján a Társaság 517.139 db névre szóló elsőbbségi rés2:vény1 5 l 7.139 db névre szóló 
törzsrészvénnyé alakított át. 

7.2.6 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 11/1997. 04. 29. és a 12/1997. 04. 29. sz. köigyűlési 
határozatok alapján a Társaság l 7 l.413 db névre szóló elsőbbségi részvényt 171.413 db névre 
szóló törzsrészvénnyé alakított át. 

7.2.7 A Társaság az 1997. május 28-án tartott rendkívüli közgyűlés 7/1997. 05. 28. sz. határozata 
alapján az alaptőkéjét további 1.000.000.000 Ft-tal felemelte 18.637.486.000 Ft-ra és ennek 
során 1.000.000 db, egyenként 1.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényt bocsátott ki. 

7.2.8 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 11/1998 04. 28. és a 12/1998. 04. 28. sz. közgyülési 
határozatok alapján a Társaság 16.327 db névre szóló elsőbbségi részvényt 16.327 db névre 
szóló törzsrészvénnyé alakított át. 

7.2.9 A közgyűlés a részvényes kérelme és a I i/1999. 04. 28. és a l2/ 1999. 04. 28. sz. közgyűlési 
határozatok alapján a Társas,íg 3.498 db névre szóló elsőbbségi részvényt 3.498 db névre 
szóló törzsrészvénnyé alakított át. 

7 .2. lO A közgyülés a részvényes kérelme és a 9/2000. 04. 26. és 10/2000. 04. 26. sz. közgyűlési 
határozatok alapján a Társaság 16.987 db névre szóló elsőbbségi részvényt 16.987 db névre 
szóló törzsrészvénnyé alakított át. 

7.2. 11 A közgyülés a részvényes kérelme és a 9/2001. 04. 26. és Jl0/2001. 04. 26. sz. közgyülési 
határozatok alapján a Társaság 4.066 db névre szóló elsőbbségi részvényt 4.066 db névre 
szóló törzsrészvénnyé alakított át. 

7.2. 12 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 9/2002 04. 25. és 110/2002. 04. 25. sz. közgyűlési 
határozatok alapján a Társaság 1.688 db névre szóló elsőbbségi részvényt 1.688 db névre 
szóló törzsrészvénnyé alakított át. 

7.2.13 A közgyülés a részvényes kérelme és a ll/2003. 04. 28. és 12/2003. 04. 28. sz. közgyűlési 
határozatok alapján a Társaság 1.806 db névre szóló elsőbbségi részvényt 1.806 db névre 
szóló törzsrészvénnyé alakított át. 

7.2. 14 A közgyűlés a 16/2003.04.28. sz. közgyűlési határozat alapján a Társaság névre szóló 
törzsrészvényeinek dematerializált részvényekké történő átalakításáról döntött. 

7 .2.15 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 12/2004. 04. 28. sz. közgyűlési határozat alapján a 
Társaság 2.570 db névre szóló elsőbbségi részvényt 2.570 db névre szóló törzsrészvénnyé 
alakított át. 
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7.2. 16 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 14/2005. 04. 27. sz. közgyűlési hal{1roza1 alapján a 
Társaság 2.678 db névre szóló elsőbbségi részvényt 2.678 db névre szóló törzsrészvénnyé 
alakított át. 

7.2.17 A közgyűlés a részvényes kérelme és a 12/2006. 04. 26. sz. közgyűlési határozat alapján a 
Társaság 892 db névre szóló elsőbbségi részvényt 892 db névre szóló törzsrészvénnyé 
alakított át. 

7.2. 18 A közgyűlés a 11/2007. 04. 25. sz., 12/2007.04.25. sz. és a 13/2007. 04. 25. sz. közgyCtlési 
határozatok alapján 3.459 db névre szóló elsőbbségi :részvényt 3.459 db névre szóló 
törzsrészvénnyé alakított át. 

7.2. 19 A közgyűlés a 10/2013.04.25. sz. közgyűlési határoz:at alapján 18.637.486 db, azaz 
tizennyolcmillió-hatszázharminchétezer-négyszáznyolcvanhat darab, egye1tlcént 1.000 Ft azaz 
egyezer forint névéttékű dematerializált névre szóló törzsrészvényt a névérték tizedelésével 
186.374.860 db. azaz egyszáznyolcvanhatrnillió-háromsziízhetvennégyezer-nyolcszázhat van 
darab, egyettlcént 100 Ft azaz egyszáz forint névértékű dematerializált névre szóló 
törzsrészvénnyé alakított át. 

7.3 A Társaság lörzsrészvényei (ideértve az ideiglenes részvényeket is) dematerializált részvények. (Ptk. 
3:214.§ (2)) 

7.4 Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvérnysorozat bocsátl1ató ki. Az egy 
sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól. 

7.5 (2014. 04. 24-i közgyűlési határozat alapján törölve) 

7 .6 (2007. 04. 25-i közgyíilési határozat alapján törölve.) 

7.7 Ha a Társaság közgyűlése valamely részvényfajta átalakítását határnzza el, az Igazgatóság a Társaság 
költségére gondoskodik a jogszabályokuak és a központi értéktár szabályzatainak megfelelően a 
korábbi dematerializált részvényekJöl kiállítoll, értékpapírnak nem minősülő okirat érvénytelenítéséről, 
új okirat kiállílásáról és az átalakított részvények értékpapírszámlán történő jóváfrásáról. 

7.8 Ah1plőke felemelése esetén a jegyzett részvényekre Lörlénö befi:zetés mértékét és a befizetések 
határidejét - a Ptk. vonalkozó rendelkezései figyelembevételéve l - az alaptőke felemelését elrendelő 
határozatbru1 kell megállapítani. 

7.9 Ha a részvényes a vállalt hozzájárulását a meghat,írozon időpontig nem teljesíti, az Igazgat.óság 30 
napos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A lelhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés 
elmulasztása a mulasztással érinlell részvények tekintetében a ha,táridő lejáratát követő napon a 
részvényesi jogviszony megszűnését eredményezi A harminc napos határidő eredménytelen eltelte 
esetén a mulasztással érintett részvények tekintetében a részvényesi jogviszony a határidő lejártát 
követő napon megszűnik. Erről a T{trsasá.g ügyvezetése a részvényest írásban értesíti. (Ptk.3:98. §(2)) 

7. lO (2007.04. 25-i közgyűlési határozat alapján törölve) 

7.1 1 A részvényest megillető jogok: 

7.11.1 A részvényesnek joga van a felosztható és a közgyűlés által fe losztani rendelt eredményből a 
részvényei névé1tékére jutó arányos hányadra (osztalékhoz való jog) azzal. hogy a saját 
részvényre eső osztalékol az osztalékra jogosult részvényesekel megillető részesedésként kell 
- részvényeik névértékének arányában - számításba venni . (Ptk. 3:225. §) Osztalékra az a 
részvényes jogosult. aki ,IZ Igazgatóság által meghatározott és az osztalékfizetésre vonatkozó 
közleményben meghirdetett fordulónapon az osztalékfi zetésre vonatkozóan elkészített 
llllajdonosi megfeleltetés eredményeként a részvénykönyvbe bejegyzésre került. Az 
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lgazgatóság által meghatározott. az osztalékfizetésre való jogosultság szempontjából releváns 
időpont az osztalékfi zetésről döntő közgyűlés időpontjától eltérhet. 

7.1 l.2 A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a részvényes jogosult - az általa a részvényekre 
ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárnlások alapján - a 
hitelezők kielégítése után fennm,u-adó vagyon részvényei névé11ékének a Társaság 
alaptőkéjével arányos részére (likvidációs hányadhoz való jog). 

7. 11.3 l\llinden részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, a Ptk.-ban megszabott keretek között 
felvilágosítást kérni, észrevételt és indítványt tenni. A szavazati joggal rendelkező részvényes 
jogosult szavazni . 

7. 11.4 A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az lgazgatóság köteles minden 
részvényesnek a napirendi pont tárgyalásához a szükséges tájékoztatást megadni, úgy, hogy a 
részvényes - a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére - a 
szükséges felvilágosítást legkésőbb a közgyűlés napja előtt három nappal megkapja. 

Az Igazgatóság - a részvényes kérelmére - köteles a Társa5ágra vonatkozó iratokba és 
nyíl vá.ntartásokba betekintést biztosítani. 

A felvil,'ígosítást és az iratok betekintést az lgazgatóság a részvényes által tett írásbeli 
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az lgazgatóság megtagadhatja a tájékoztatást és az 
iratokba való betekintést, ha ez a Társaság üzleti titkát sértené, ha a részvényes a jogát 
visszaélésszetűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a 
részvényes a felvüágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól 
kérheti a Társa5ág kötelezését a tájékoztatás megadására és az iratbetekintés biztosítására. 
(Ptk. 3:23 .§ és 3:258. §) 

7 .1 1 .5 (2005.04. 27.-i közgyűlési határozat alapján töröl ve és beillesztve a 11.4 pontba.) 

7 .11.6 (2005.04. 27 .-i közgyűlés i határozat alapján törölve és beillesztve a 11.5.3 pontba.) 

7 .12 Határozatok bírósági felUI vizsgálata: 

A Társaság bármely részvényese, a Társaság lgazgatóságá.nak bármely tagja és Felügyelő 

Bizottságának bármely tagja kérheti a bíróságtól a Társaság szervei által hozott határozatok hatályon 
kívül helyezését arra hivatkozással, hogy a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabály 
rendelkezéseibe ütközik. 

A jogsértő határozat hatályon kívül helyezése iránti pert attól az időponttól számított hmn1inc napon 
belül lehet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a 
határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő 
határidő elteltével per nem indítható. (Ptk. 3: 35-37. §§) 

Nem illeti meg a keresetindítási jog azt, aki szavazatával a határozat meghozatalához maga is 
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat 
mellett. 

7.13 A Közgyűlés olyan határozata, amely a T{u·saság működési formáj{mak zártkörűvé történő 
megváltoztatására irányul a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá. (Ptk. 3:21 l. § 
(3)) 

7.14 Egyes részvényesek kötelezettségei: 

7 .14. l A Társaqág részvényese sem Magymurszágon, sem külföldön nem hozhat létre és nem 
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kezelhet illetve nem tarthat fenn a Társaság részvényeive.l vagy a Társaság részvényeivé 
átalakítlrntó más értékpapírokkal kapcsolatban semmiféle letéti rendszert, továbbá ilyennek a 
fenn tart{ISát nem engedélyezheti, kivéve ha a befektetőkkel vagy a letéti rendszer más 
résztvevőivel szemben a jelen Alapszabály 9. és 13. pontjaiban foglalt rendelkezésekkel 
lényegében azonos célú és hatású követelmények kerülnek kikötésre a letéti rendszerre 
vonatkozó szerződésben, a feltételekben vagy bám1ely olyan1 dokumennunban, amely a letéti 
rendszerrel kapcsolatban rendelkezéseket tartalmaz. 

7.14.2 A j elen Alapszabály alkalmazásában a "letéti rendszer" kifejezés magában foglalja mindazon 
szerződéses konstrukciót, amely valamely gazdasági társaság részvényeinek vagy részvénnyé 
átalakítható értékpapírjainak oly módon történő tulajdonban tanására vonatkozik, amely 
szerint egy letéteményes vagy más személy (elnevezésétöl függetlenül) kerlil az érintett 
gazdasági társaság részvénykönyvében részvényesként bejegyzésre olyan módon, hogy a 
szerződéses konstrukcióban résztvevő befektetők az összesített részvénytulajdon eszmei 
jogosultjaivá válnak vagy olyan értékpapírokat vagy igazolásokat kapnak, amelyek a 
letéteményes vagy más személy tulajdonában álló részvények illetve részvénnyé átalakítható 
értékpapírok tekintetében fennálló jogaikat igazolják. Az Alapszabály előírhatja, hogy a 9. és 
l3. pontjában foglal t rendelkezések vagy azok egy része a let<:teményesre vagy a részvényeket 
tulajdonában tarló más személyre nem kötelezőek, azzal ai feltétellel azonban, hogy ezen 
letéteményes vagy más személy a jelen Alapszabály 7 .14. l _pontjában foglalt rendelkezéseket 
minden esetben köteles betartani. 

(8) R É.SZVÉNYKÖIWV 

8.1 A Társaság részvényeseíről - ideéttve az ideiglenes részvény tulajdonosát is - a Társaság Igazgatósága 
Részvénykönyvet vezet. A Társaság Igazgatósága a Részvénykönyv vezetésére elszámolóháznak, 
központi értéktámak, befektetési vállalkozásnak, pénzligyi intézménynek, ügyvédnek, vagy (a 
választott könyvvizsgáló kivételével) könyvvizsgálónak megbízá~t adhat. A megbízás tényét, a 
megbízott adatai t a Cégközlönyben és a Társaság honlapján közzé kell tenni. A Részvénykönyv 
nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) -
közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (szék11elyét), 
részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes részv1~nyeinek darabszámát, mlajdoni 
részesedésének mértékét, valamint egyéb, törvényben és az Alapszabály 9.3 pontj.íban meghatározott 
adatokat. (Ptk. 3:245.§) 

8.2 Akire vonatkozóan a részvénykönyv fennálló vagy törölt adatot tartalmaz, az a Részvénykönyvbe 
betekinthet és annak rá vonatkozó részéről a Részvénykönyv vezetőjétől másolatot igényelhet, amelyet 
a Részvénykönyv vezetője öl napon belül teljesíteni köteles. Az így készítell első másolatot (dig itális 
adathordozó esetén kivonatot) térítésmentesen, az esetleges további másolatokat a részvényes 
költségére bocsátja ki a Társaság. Harmadik személy - a személlyiségi jogok védelmére és az 
adatvédelenu·e vonatkozó jogszabályok keretei közölt - a Részvénykönyvbe betekinthet. (Ptk. 3:247.§) 
A részvénykönyvbe való betekintés során a Társaság tájékoztatja a betekintő!, ha a részvénykönyv 
vezetésére mlajdonosi megfeleltetést kezdeményezett. A betekintésre vonatkozó információkat a 
Társaság a honlapján közzéteszi. 

8.3 A részvényes értékpapírszámla-vezetője a részvénynek az értékpapírs:zámlán történt jóváfrását követő 
két munkanapon belül benyújtja a részvénykönyv vezetőjének a részvényes bejegyzésére irányuló 
kérelmet, kivéve. ha részvényes a bejegyzés megtilt,1sáról kifejezetten 1rendelkezett, vagy a bejelentésre 
nem jogosította fel az é11ékpapírszámla-vezetöt. A Részvénykönyv vezetője akkor tagadhatja meg a 
részvényes bejegyzési kérelmének teljesítését, ha a részvényes a részvényét jogszabálynak vagy az 
Alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályai t sénő módon szerezte meg. A bejegyzett 
részvényest kérelme alapján törölni kell a Részvénykönyvböl. (Ptk. 3:246.§(2)-(3)) 

8.4 A részvényesi jogok gyakorlá~ához a jogosultság megállapítására tuhtjdonosi megfeleltetés útján kerül 
sor. A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolásra. (Ptk. 3:254. § (6), 
3:248.§) A részvénykönyvi bejegyzés időpontjának a tulajdonosi megfelelte tés időpontjával 
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megegyező időpontot kell tekimeni. 

(9) RÉSZVÉNYEK ÁTRUHÁZÁSA 

A. Általános rendelkezések 

9.1 A Társaság részvényeinek megszerzésére és éÍtruh!lzásárn az ütruházó értékpapírszámlájának 
megterhelése és az új részvényes értékpapírszámláján a dematerial izált részvény j óváírása útján 
ke1ii lhet sor. A részvény tulajdonos,ínak annak az értékpapírszámlának a jogosultját kell tekinteni. 
amelyiken a részvényt nyilvántarLják. (Ptk. 6:577-578. §) . 

9.2 A részvényes a részvényt{u,asággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha ő t a 
részvénykönyvbe bejegyezték. (Ptk. 3:246. § ( 1)) 

B. Részvén ykönyvi bejegyzés 

9.3 Abban az esetben, ha valamely személynek a Tőkepiaci tv. szerint bejelentési kötelezettsége van, a 
Társaság abban az esetben teljesíti a részvény megszerzője, a rész;vényesi meghatalmazott, közös 
tulajdonban álló értékpapír esetén a közös képviselő Részvénykönyvlbe történő bejegyzése tárgyában 
előterjesztett kérelmet, ha igazolásra kerül a részvényszerzés Felügyelet felé történő bejelentésének és 
közzététe lének megtörténte, továbbá ha benyújtásra ketiil az Igazgatóság részére az Igazgatóság 
megítélése szerint szükséges és elfogadható tájékoztatás (a) a részvény megszerzésének 
kötiilményeiröl, (b) a részvény megszerzőjének személyéről (természetes személy részvényesek esetén) 
illetve jogállásáról és tulajdonosi szerkezetéről (jogi személyek vagy imás nem természetes személyek 
esetén). A tájékoztatási kötelezettség körében legalább az alábbi okira1tokat kell az Igazgatóság részére 
benyújtani: 

(i) nem természetes személy részvényesek esetében hi teles cégkivonat vagy más ezzel 
egyenértékú hivatalos okirat, amely igazolja a részvényei; jogsze1ií létét és tulajdonosi 
szerkezetét, 

(ii) a részvényes nyilatkozatát, amely igazolja, hogy (a) a részvényes a Részvénykönyvbe 
bejegyzendő részvény tényleges tulajdonosa, (b) a részvény tekintetében nincs a szavazati 
j ogok gyakorlás,ít érintő megállapodás, és (e) amely nyilatkozat nem természetes személy 
részvényesek esetében a Társaság számára kielégítően részletes információt tartalmaz a 
részvényes azon saját részvényeseinek, tagjainak illetve bármely más érdekeltséggel 
rendelkezőnek nevére, szék.helyére és tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan, akik ezen 
részvényes alaptőkéjének vagy szavazatainak 20 (húsz) vagy ennél több százalékával 
rendelkeznek ezen részvényes köz(tag)gyCL!ésén. A részvényes társa~ágában a szava:z.atok 
legalább 20 százalékával rendelkező tagról is be kell nyújtani az Igazgatóság részére a tag 
hiteles cégkivonatát, vagy más ezzel egyenéitékú hivatalos okiratot, továbbá a tájékoztatási 
kötelezettség az ezen társaságban legalább 20 százalékos részesedéssel, illetve szavazati joggal 
rendelkező tagokra is vonatkozik; 

(iii) a részvényes nyilatkozatát, amely szerint a részvényes kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Társaság Igazgatóságát késedelem nélkül értesíti a Részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti 
első kérelem benyújtását követően a részvény tekintetében a sz:avazati jogok gyakorlását érintő 
bármely megállapodás megkötéséről ; 

(iv) nyilatkozatot arról. hogy a részvényes az Igazgatóságot a saját tulajdonosi struktúrájában 
bekövetkező mindennemű változásról késedelem nélkül tájékoztatja, feltéve, hogy a változás 
azt eredményezi, hogy valamely tagja vagy részvényese - közvetlenül vagy közvetve - az 
alaptőke vagy a szavazati jogok legalább 20%-át (húsz százaJlék) megszerzi, vagy egyébként 
ellenőrzi. 
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A részvénykönyvi bejegyzés iránti kérelemnek minden esetben tartalmrnznia kell a részvényes kifejezen 
hozzJjárulását alú10z, hogy a részvénykönyvi bejegyzés törlésre ke1ii1ljön, ha az általa adott nyilatkozat 
- akár a kérelmezéskor, akár később - lényegesen vaJ61lannak, csalárdnak vagy félrevezetőnek 

bizonyul. 

9.4 (2003. 04. 28.-i közgyOJési határozat alapján a törzsrészvények dematerializációjára te-kintettel törölve) 

9.5 (2003. 04. 28.-i közgyűlési határozat alapján a törzsrészvények dematerializációjára tekintettel törölve) 

9.6 A Társaság az értesítéseit a Részvénykönyvbe bejegyzett részvénytulajdonos(ok) vagy részvényesi 
meghatalmazott - közös tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - részére és a 
Részvénykönyvben feltüntereu címre küldi meg, és nem vállal felelősséget azé11, ha a tényleges 
tulajdoni állapot a Részvénykönyvben feltüntetett állapottól eltér. 

9.7 

e. 

(a) A Társaság jogosult megtagadni a részvényes vagy részvényesi meghatalmazott részvénykönyvi 
bejegyzése íránti kérelem teljesítését, illetve az Igazgatóság - a részvényes hozzájáruló nyilatkozatának 
hiánya esetén is - jogosult a bejegyzett részvényest vagy részvényesi meghatalmazottat a 
Részvénykönyvböl törölni, ha (i) elmulasztja azok11ak a 9.3. pontban 01eghatározot1 
dokumentumoknak, igazolásoknak és nyilatkozatoknak az ,ltadá:sát, amelyek átadására a jelen 
Alapszabály szerint köteles, vagy (ii) elmulasztja a Tőkepiaci tv.-ben meghatározott befolyásszerzést 
bejelenteni és közzétenni, illetve azt nem a Tőkepiaci tv. szerint kötelező, és sikeres nyilvános vételi 
ajánlati eljárás eredményeképpen szerezte meg, vagy (iii) a kérelem olvashatatlan vagy 
ér1elmezhetetlen információt tartalmaz. A lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető nyilatkozat 
alapján eszközöl! részvénykönyvi bejegyzés semmis és az Igazgatóság által törölhető. 

(b) Nem gyakorolhatja a Társaság vonatkozásában a részvényesi jo,gait (ideértve különösen, de nem 
kizárólag a szavazati valamint az osztalékjogot) az, (i) aki részéről a részvény(ek) megszerzése vagy 
tulajdonban tartása a hatályos jogszabályok rendelkezéseibe ülköziik, ideértve a befolyásszerzéssel 
kapcsolatos bejelentési és közzétételi kötelezettség elmulasztását is, továbbá (ii) akinek a 
részvénytulajdona a Társaság Részvénykönyvébe nem ke1üll bejegyzésre, vagy az a bejegyzést 
követően törlésre ke1iilt. Ha az Igazgatóság az igazolások hiánya vagy nem megfelelősége miatt a 
részvényest törli a Részvény.könyvböl, akkor az a közgyűlési határozat, amelynek a meghozatalában a 
részvényes is részt vett, csak akkor mfü•ad érvényes határozat, ha az annak meghozatalához szükséges 
szavazattöbbség a törölt részvényes szavazata nélkül is megvolt. 

(c) A részvényes mindazon veszteségért és kárért felelősséggel tartozik, amelyeket a Társaságnak vagy 
bármely más részvényeseknek azáltal okozott, hogy a Részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti 
kérelemmel összefüggésben lényegesen valótlan, csalárd vagy félrevezető információkat, igazolásokat 
vagy nyilatkozatot adott, vagy a 9. pontban foglalt kötelezettségeit lényegesen megszegte. 

A befolyásszerzés közzététele és a Társaság tájékoztatása - Értékhatárok 

(A 2009.04.28-i éves közgyülési határozat alapjáJJ törölve.) 

(1()) CÉCJEGVZÉS 

Az alábbi személyek jogosultak arra, hogy a Társaság előnyomott, nyomtatott vagy frott cégneve alá a 
saját nevüket aláúják, és ezzel a Társaságot jogosítsák vagy kötelezzék : 

(a) a Társaság nevében a vezérigazgató önállóan, 
(b) az Igazgatóság bármely két tagja együttesen, 
(e) az Igazgatóság bármely tagja a Társaságnak egy az Igazgatóság {tlt.11 aláírási joggal felruházou 

munkavállalójával együttesen, 
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(d) a Társaságnak az lgazgatósúg által aláírási joggal felruházott bármely két rnu11kavál lalója 
együttesen. 

(11) A KÖZGYŰLÉS 

l 1.1 A közgyű lés a Társaság legföbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll. 

11.2 A Társaság minden üzleti év ötödik hónap utolsó napjáig évi rendes közgyűlést tart, amelynek t{u·gya 
(az esetleges egyéb napirendi pontok mellett) az alábbi: 

11.3 

11.2.1 az Igazgatóság jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti , 
előző üzletí évre vonatkozó, konszolidált beszámolójáról; 

11.2.2. a Felügye lő Bizottság jelentése a Társaság Nemzetközi Pé,nzügyi Beszámolási Standm·dok 
szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolójó.ról; 

11.2.3. a könyvvizsgáló jelentése a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti. 
előző üzleti évre vonatkozó, konszolidált beszámolój{lfól: 

11.2.4. a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre 
vonatkozó, konszolidált beszámolójának elfogadása; 

11.2.5. az Igazgatóság jelentése a T{u·saság előző Uzletí évre vonatkozó egyedi beszámolójáról; az 
ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetérő l és üzletpoliti.káj:áról (Ptk. 3:284.§); 

11.2.6. a Felügyelő Bizottság jelentése a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedí beszámolójáról, 
ideértve az adózott eredmény felhasználására vonalkozó javas latot is; 

11.2.7. a könyvvizsgáló jelentése a Társaság előző Lizleti évre vonatkozó egyedi beszámolójáról; 

11.2.8. a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójánallc elfogadása, ideértve az adózott 
eredmény felhasználásáról hozott döntést is; 

11.2.9 az Igazgatóság jelentése a felelős társaságirányítási gyakorlatról és arról, hogy a Társaság 
milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti Értéktőzsde Felelcis Társaságirányítási Ajánlásait; 

11.2.10. a választ◊tt tisztségviselők dfjazásának megállapítása. 

Az évi rendes közgyűlést az Igazgatóság hívja össze, ha a Ptk. másképp nem rendelkezik. A közgyűlés 
helyét, idejét és napirendjét a közgyűlés összehívója határozza meg. 

11.4 Az Igazgatóság bármikor jogosult, a Ptk .. valamint az Alapszabály rendelkezései szerint erre jogosultak 
kérelmére pedig köteles rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlést össze kell hívni, ha azt a 
szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek - az ok és a cél megjelölésével - kérik. 
(Ptk. 3:l03.§ és 3:266.§) A Plk.-ban meghatározott esetekben a közgyűlést jogosult összehívni a 
Fe lügyelő Bizottság illetve a nyilvántartó bíróság. 

A könyvvizsgáló a Ptk. 3:38. § (2) bekezdésében meghatározott: esetben köteles a közgyülés 
összehívását kezdeményezni. Ha a közgyülés összehívására nem kerül sor, illetve a jogszabályok által 
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét 
ellátó nyilvántartó bfróságot értesíti. 

Ha az alaptőke felemelésével kapcsolatos bírósági eljárás van füg;gőben és a felemelt alaptőkét 
lejegyzők a lejegyzett részvényekkel kapcsolatos szavazati jogukat a. bejegyzés függőben léte miatt 
még nem gyakorolhatnák. közgyűlés csak rendkívüli ok esetén hívható össze. Az ilyen rendkívüli 
közgyülés csak a rendkívüli ok által indokolt napirendi kérdésekben tárgyalhat és hozhat döntést. 
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11.5 A közgyűlés összehívását a közgyűlés kezdő napjM legalább 30 nappal megelőzően a Társaság 
hirdetményeinek közzétételére vonalkoz6 módon a Társaság honlapján kell közzétenni. A Társaság 
azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják. a közgyülés összehívásáröl elektronikus úton is értesíti. Ha 
a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás oúatt vagy 
az eredményes, nyilvános vételi ajánlattételi eljárási követően a befolyásszerzö kezdeményezésére 
rendkfvüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűl ést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal 
megelőzően kell összehívni. 

11.5.l A közgyűlésre az lgazgatós,\g és a Feli.igye lő Bízollság tagjainak, valamint a 
könyvvizsgálónak külön meghívót is kell küldeni. 

11.5.2 A közgyűlési hirdetményben (meghívóban) meg kell jelölni a Társaság cégnevét és 
székhelyét, a közgyűlés helyét, napját, időpontját és a közgyűlés napirendjét, a közgyűlés 
megtartásának módját, a szavazati jog gyakorlá~á.nak az Alapszabályban rögzített feltételeit, 
valamint a közgyűlés határozatképtelensége esetére megismételt közgyűlés helyét és idejét. A 
nem határozatképes és a megismételt közgyűlés kezdete között legalább egy óra és legfeljebb 
huszonegy nap telllet el. A közgyűlési hirdetmény tartalmazza továbbá azt a tájékoztatást, 
mely szerint közgyűlésén az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit 
legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a 
részvénykönyvbe (Ptk. 3:273. § (2), a jelen Alapszabály 13. l pontja), a közgyűlés 

napirendjének kiegészítésére (Ptk. 3:259. §) vonatkozó jog gyakorlásához a jelen 
Alapszabályban előírt feltételeket ( 11.5.3 pont), valamint a közgyűlés napirendjén szereplő 
előterjesz.tések és határozati javaslatok eredeti és teljes te1jedelmú szövege elérésének 
időpontjára, helyére és módjára (ideértve a Társaság honlapjának címét is) vonatkozó 
tájékoztatást. (Ptk. 3:272.§(l)) 

11.5.3 Ha a szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek, legkésőbb a hirdetmény 
megjelenésétől számított nyolc napon belül frásban közlik az Igazgatósággal a napirend 
kiegészítésére vonatkozó - a napirend részletezeuségél-e vonatkozó szabályoknak megfele lő -
javaslatukat vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal kapcsolatos 
határozattervezetet, a Társa~ág Igazgatósága köteles a kérést véleményezni, s a kiegészítell 
napirendről, a részvényesek által előte1j esztell határozatte:rvezetekröl nyolc napon belül 
hirdetményt közzétenni. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tüzöunek kell 
tekinteni. A Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését elutasíthatja, ha annak teljesítése 
jogszabályba iiközne. Ha a Társaság Igazgatósága a részvényesek kérését e lutasítja, az 
Igazgatóság az erre vonatkozó tájékoztatását teszi kö:zzé, az elmasítás indokaínak 
ismertetésével együtt. (Ptk. 3: 259. § alapján] 

11.5.4 

11.5.5 A meghirdetett napirendi pontok között nem szereplő ügyeket a közgyűlés csak akkor 
tárgyalhatja meg és ilyen ügyekben a közgyülés csak akkor hozhat döntést, ha valamennyi 
részvényes jelen van, és ab.hoz egyhangúlag hozzájfuul. A napirendet a meghívóban vagy a 
közgyűlési előte1jes21ésben olyan részletességgel kell fülliintelni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat. kialakíthassák. (Ptk. 3: J 7. § 
alapján) 

11.5 .6 A közgyúlési hirdetménynek tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a részvényeseknek a 
közgyűlési részvételre és szavazásra jogukban {tll a 13.4 pont szerint képviselőt állítani. A 
képviselő lehet nem részvényes is. 

11.6 A Társaság a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, e lőző üzleti évre vonatkozó. 
konszolidál t beszámolója, továbbá az egyedi beszámolój a te rvezetének és az igazgatóság. valamint a 
Felögyek~ Bizottság jelentésének lényeges adatait. az összehívás időpontjában meglévő részvények és 
szavazati jogok számára (arányára) vonatkozó összesítéseket, ideértve az egyes részvényosztályokra 
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vonarkozó kü lön összesítéseket valamint a napirenden szereplö ügyek.kel kapcsolatos elöterjesztéseket, 
az azokra vonatkozó feliigye löbizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat, valamint a képvisel" 
útján történö szavazáshoz ha ználandó nyo mtaMínyokat a Társaság honlapján a közgyűlést 

megelőzően legalább huszonegy nappalny ilvá.nosságra hozza. (Ptk .. 3:258. § (2) és Ptk. 3:272. § (3)). 

l l.7 Azon ügyek kivételével (melyek a 11. l. d/ii és y/i pontokban felsorolt ügyek lehetnek), amelyekben az 
érvényes határozathozatalhoz a 12. l ponrban meghatfü·ozott szavazati arányokból következöen 
magasabb lérszám szükséges, a közgyűlés hatfü-ozatképes, ha a szavazásra jogo ító ré zvények által 
megtestesített szavazatok több mint fe lét képviselö részvényesek személyesen vagy képv ise lő útj án a 
közgyűlésen megje lentek ~s ré zvényesi vagy képviselői minőségüket megfele lőe n igazolták. A 
közgyülés egy alkalommal felfüggeszthető . Ha a közgyűlése felfüggesztik, azt harminc napon belül 
fo lytatni ke ll. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A határozatképesség 
szempontj ábó l az tekinthető jelenlevőnek, aki ,Jgen ', ,,nem·• vagy „tartózkodás" szavazatot ad le 
személyesen vagy képviselője útján. (Ptk. 3: 18. §( l) alapján) 

ll.8 Határozatképtelenség esetén a közgyű lést meg kell ismételni a l l.5.2 pontban meghat{u·ozottak szerint. 
A megismételt közgyűlés az eredeti közgyűlés napirendjén sze replő ügyekben - azon ügyek kivételével 
(mely a 12. l pontokban felsorolt bármely ügy lehet), amelyekben adott esetben az érvényes 
határozathozatalhoz a 12. l pontban meghatározott szavazati arányokból következően magasabb 
lé tszám szükséges - határozatképes ha a Társaság által kibocsátott szavazásra jogosító részvények által 
megtestesített szavazatok több mint 20%-át (húsz százalék) képv ise lő részvényesek személyesen vagy 
képviselő útján a közgyűlésen megjelentek és részvényesi vagy képviselői minőségüket megfelelően 
igazolták. 

11.9 A közgyűlést az Igazgatóság elnöke vagy az Igazgatóság által előzetesen fel.kért más személy vezeti. A 
közgyűlés elnökének személyét a közgyűlésnek még a további napirendi pontok érdemi tárgyalása el őtt 

el kell fogadnia, s amíg ez nem történik meg, a közgyűlés a további napirendi pontok tekintetében 
érdemi döntést nem hozhat. 

(12) A KÖZGYtLÉS HATÁSKÖRE: 

12. l A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések: 

(a) az Alapszabály megállapítása és - ha a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik -
módosítása (a j e lenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot 
megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazata, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek.kel 
kapcsolatos döntéshozatalhoz az Alapszabály szigorúbb szavazati arányt ír elő); 

(b) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról {a je len lévők ki lencven 
százalékos többsége de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + l 
szavazat), me ly döntés a részvények tőzsdéről történő kivezetésével válik hatályossá (Ptk. 
3:211.§(3)); 

(e) a Társaság átalakulásának: és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása (a jelenlévők 
kilencven szúzalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 
45%-a + 1 szavazat); 

(d) (i) az Igazgatóság tagjfoak, a Felügyelő Bizottság tagjának, az Audit Bizottság tagjának és a 
könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, dijazásuk megállapítása (a megválasztáshoz 
és a díjazás megállapításához a jelen lévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati 
jogot megtestesítő részvény 20%-a + l szavazat; (ii) igazgatósági tag visszahívásához a 
jelenlévő k egyszetű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 
35%-a + l szavazat" (iii) felügyelő bizottsági tag, audit bizottsági tag és a könyvvizsgáló 
visszahíváshoz a je le nlevők háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot 
megtestesítő részvény 35%-a + l szavazat); 
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(e) a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre vonatkozó, 
konszolidált beszámoló és az egyedi beszámoló elfogadása, ideéttve az adózott e redmény 
felhasználás{u·a vonatkozó döntést is (jelenlevők egysze1ű többsége, de legalább az összes 
szavazati jogot megtestes ítő részvény 20%-a + l szavazat); 

(f) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről (jelenlevők 
egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 
szavazat); 

(g) a javadalmazá~i politikáról való véleménynyilvánító szavazás (annak jelentős változá~a 
esetén, de legalább négyévente), valamint előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási 
jelentésről szóló véleménynyilvánító szavazás [Ptk. 3:268. § (2)-(3)]; döntés a felelős 
társaságirányítási jelentés elfogadásáról (Ptk. 3:289. § (2); •(mindhárom esetben a je lenlévők 

egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 
szavazat); 

(h) döntés - jogszabályban meghatározott ügyletek kivételével, - az lgazgatóság részletes 
előte1jesztése alapján pénzügyi segítség nyújtá<;áról ahhoz, h,ogy harmadik személy a Társaság 
részvényeit megszerezze (Ptk. 3:227. § (l)) (a jelenlévé\k háromnegyedes többsége, de 
legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + l szavazat); 

(i) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatás.a, illetve az egyes részvényfajták, 
osztályok átalakítá<;a (a jelenlevők háromnegyedes többsége, de legalább az ös.szes szavazati 
jogot megtestesítő részvény 20%-a + J szavazat); 

(j) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - átváltoztatható, átváltozó vagy 
jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról UelenJevök egyszerű többsége, de legalább az 
összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat); 

(k) döntés - ha az Alapszabály másképp nem rendelkezik - a saját részvény megszerzéséről, 
továbbá az Igazgatóság felhatalmaz,ísa saját részvény megszerzésére (jelenlevők egyszerű 

többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat); 

(1) döntés a Társaság részvényeinek tőzsdei (i) bevezetéséről és (ii) kivezetéséről (a jelenlevők 
háronmegyedes többsége, de bevezetés esetén legalább az összes szavazati jogot megtestesítő 

részvény 20%-a + l szavazat, kivezetés esetén legalább az összes szavazati jogot megtestesítő 
részvény 35%-a + 1 szavazat, kivéve ha a döntés a Társaság működési formájának 
megváltozását eredményezné); 

(m) a kereskedelmi ügyletek kivételével bármely pénzügyi döntés meghozatala, amelynek egy 
évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának 
tizenöt százalékát (15%) meghaladó értékű kiadásra, kölcsönfelvételre, garanciavállalásra 
vagy más pénzügyi kötelezettség vállalására vonatkozik Ueienlevők egyszerű többsége, de 
legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + l szavazat); 

(n) döntés minden beruházásról, befektetésről, Iízingről , amelynek egy üzleti évre vetített 
pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának huszonöt 
.~zázalékát (25%) eléri vagy meghaladja (jelenlevők egysze1ií. többsége, de legalább az összes 
szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + J s1,avazat): 

(o) döntés más társaság megszerzéséröl, vagy alaptőkéje/törzstőkéje egy részének 
megszerzéséről , és/vagy bfüm ilyen társaság alapításáról, ha bármelyik i.igylet egy üzleti évre 
vetített pénzügyi kihatása a Társaság legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának 
harminc százalékát (30%) eléri vagy meghaladja Uelenlevők egyszerű többsége, de legalább 
az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 srnvazat): 
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(p) dön tés. amelynek következményeként egy vagy több lépésbt:n a Társaság kutatás~fejlesztési 
illetve gyártási tevékenysége Magym-országon alapvetően leépítésre ketülhec (a je le nlévők 

kilencven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 
45 %-a + 1 szavazat): 

(q) a Társaság nevének a megváltoztatására, vagy a Társaság bejegyzett cégnevének és/vagy 
kereskedelmi nevének bfumely megválLOztatására vonatkozó döntések (a jelenlévők kilencven 
százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + l 
szavazat) (Ptk . 3: 102.§ (2)) 

(r) a T ársaság bejegyzett széldielyének megváltoztatásával kapcsolatos döntések (a jelenlévők 
kilt:ncven százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 
45%-a + l szavazat); (Ptk. 3: 102.§ (2)) 

(s) döntés a Társaság alábbi tevékenysége inek megszüntetése és/vagy a cégjegyzékbő l való 
törlése kérdésében a TEÁOR '08 besorolás figyelembevételével a (21. 10) 
Gyógyszeralapanyag-gyfu.tás; (2 1.20) Gyógyszerkészítmény gyfu.tása; (20. 13) Szervetlen 
vegyi alapanyag gyártása (20.14) Szerves vegyi alapanyag gyá.J.tása (a jelenlévők kilencven 
százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 
szavazat). (Ptk. 3:102.§ (2)) 

(t) döntés minden olyan kérdésben , amit jogszabály vagy az Alapszabály a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe utal (jelenlevők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot 
megtestesítő részvény 20%-a + l szavazat ha jogszabály vagy az Alapszabály má~kén t nem 
rendelkezik). 

(u) döntés - lm a Ptk. másképp nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről (a jelenlevők 
háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a 
+ 1 szavazat) ; 

(v) döntés - ha a Ptk. másképp nem rendelkezik - az alaptőke leszállítá~áról (a jelenlevők 
háromnegyedes többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 35%-a 
+ l szavazat) ; 

(w) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról (a jelenlevők hárnmnegyedes 
többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 20%-a + 1 szavazat); 

(x) (2009.04.28-i éves közgyülési határozat alapján törölve.) 

(y) ha b{trmelyik évben négy vagy több igazgatósági illetve három vagy több felü gyelő bizottsági 
tag kerül visszahívásra, a negyedik és az azt köve tő igazgató ági illetve a ha.imadik és az azt 
követő felLigyelő bízottsági tag(ok) visszahívása (i) igazgatósági tag visszahívása esetén a 
jelenlévők egyszerű többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 
45%-a + 1 szavazat; (ii) felügyelő bizottsági tag visszahívása esetén a jelenlévők kilencven 
százalékos többsége, de legalább az összes szavazati jogot megtestesítő részvény 45%-a + 1 
szavazat). 

12.2 A közgyűlés a kizfu.·ólagos bat,ískörébe tartozó kérdésekben a 12. l pontban meghatározott szavazati 
aránnyal dönt. 

12.3 Ha a Társaság közgyülése a szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről dönt, a döntés 
közzétételétő l számított hatvannapos jogvesztő határidő n belül a közgyülésí döntést támogatók 
ki vételével, a Társaság azon részvényese kérheti, hogy a társaság a részvényét vegye meg tőle a Tpt. 
63/A. § szerinti ellenértékért, akinek az adott részvényét a kivezeté. közvetlenUI érinti. Az eladási 
ajánlat nem vonható vissza. [Tpt. 63. § (7)] A Tfu.·saság és az eladási ajánlatot tevő részvényes között a 
részvényátmházási szerződés az eladási ajánlat megté telére ny itva álló batárídő zfu.·ónapján jön létre. 
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13. 

A. 

13.1 

13.2 

13.3 

13 .4 

[Tpt. 63/ A. § (6)) 

ASZA VAZATI JOGGYAKORLÁSA 

Általános rendelkezések 

A részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség tulajdonosi igazolá:,ra; a jogosultság megállapítására 
tulajdonosi megfeleltetés ú~án keii.il sor. (Ptk. 3:254.§ (6)) A Társaság ál ta l kezdeményezett 
tulajdonosi megfeleltetés, továbbá képviselő esetén a meghatal.mazás alapján az Igazgatóság 
szavazólapot vagy ezzel egyenértékü, szavazásra jogosító igazolást (továbbiakban: "szavazólap") ad ki. 
A közgyűlésen a részvényesi jogokat a szavazólap alapján lehet gyakorolni. A szavazólap tartalmazza a 
részvényes vagy a részvényesi meghatalmazott nevét és szavazatainak számát 

Szavazólapot a Társaság csak annak a részvényesnek vagy részvényes.i meghatalmazottnak ad ki, akit a 
Részvénykönyv részvénytulajdonosként vagy részvényesi meghatalmazottként - közös tulajdonban álló 
részvény esetén közös képviselőként - tüntet fel. 

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a 
közgyi.ílés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a rész.vénykönyve bejegyezni. (Ptk. 3:273. 
§ (2)) 

A Társaság által kezdeményezett tulajdonosi megfe leltetés esetén, ha az részvénykönyv-lezárá~hoz 
kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szerepló, a tulajdonosi megfeleltetés 
időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejüleg a tulajdonosi megfeleltetés 
eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. [Ptk. '.\:248. § ] 

A közgyűlésen tagsági jogait az gyakorolhatj a, aki a tulajdonosi megfe:leltetés fordulónapján a részvény 
tulajdonosa, és akinek nevét - a közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon - a 
részvénykönyv tartalmazza. [Ptk. 3:273. § (3)] A részvénykönyv vezetője a közgyűlés kezdő napját 
megelőző má~odik munkanapon budapesti idő szerint tizennyolc ( 18:00) óráig köteles biztosítani a 
részvénykönyvi bejegyzésre vonatkozó jog gyakorlását. 

A részvénykönyv Jezárá~a nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegy:zett személy jogát részvényeinek 
a részvénykönyv lezárását követő átmházásában. A részvénynek a kttizgyűlés kezdő napját megelőző 
átruházása nem záJ.ja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek :azt a jogát, hogy a közgyűlésen 
részt vegyen és az öt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja. [Ptk. 3:273. § (3)) 

A 13.8 pontban foglalt feltételekkel oúnden 100 Ft névértékű részvény egy szavazatra jogosít. 

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedék,es pénzbeli hozzájárulását nem 
teljesítette. 

A részvényesek a közgyfüési jogaikat meghatalmazott képviselő útján is gyakorolhatják. Egy képviselő 
több rész.vényes! is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehel azzal, hogy ha a 
részvényes több értékpapú·számlán vezetett részvénnyel rendelkezik, az egyes értékpapírstámlákon 
vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon részvényeshez 
tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni, ellenkező esetben a leadott 
szavazatok mindegyike. érvénytelen. 

A képviselők közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában kiállított 
meghatalmazásnak a TíU'Saság részére - a közgyűlési hírdetménybe.n megjelölt időben és helyen -
töJténő átadása esetén jogosultak a szavazólapok átvételére. 

A képviseleti meghatalmazás érvényessége kétség esetén egy közgyűlésre szól. és kiterjed a 
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felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott 
közgyűlésre is. A Társaság Igazgatóságának tagja, a Társaság Fe lügyelő Bizottságának tagja és a 
könyvvizsgáló nem lehet meghatalmazott képviselő. 

A fenti szabályok nem érintik a részvényesi meghatalmazottra vonatkozó szabályokat. 

l3.5 Amennyiben a szavazás szavazólappal történik, az igazgatóság a szavazati joggal rendelkező 

részvényesnek (illetve meghatalmazott képviselőjének) annyi szavazólapot ad ki, ahá.ny kérdésben a 
közgyülési napirend szerint szavazni kell. 

A szavazólapon 

a Társaság cégnevét, a részvény fajtáját, 
a részvényes nevét, 
a közgyűlés időpontját, 

a szavazatok számát és 
az "igen", "nem" illetve "tartózkodás" egyértelmű jelölésére vonatkozó .rovatokat 

kell feltüntetni. 

Az érvényes határozat meghozatalához a leadott szavazatokat lehet figyelembe venni és csak abban az 
esetben, ha az "igen", "nem" vagy "tartózkodás" (de ezek közül csakis az egyik) egyértelműen 

megállapítható a szavazólap alapján . A "tartózkodás" leadott szavazatnak számít. A határozati javaslat 
megszavazása tekintetében csak az "igen" szavazatok vehetők figyelembe . 

A közgyűlésen a szavazásra a szavazólapoknak a szavazat~zámlálók részére történő átadásával kerül 
sor. 

Az Igazgatóság a szavazatszámlálás más módját (pl. számítógépes szavazatszámlálás) 1s 
meghatározhatja. A szavazás más módon történő végrehajtása esetén a fenti információk rögzítését 
megfelelően biztosítani kell. 

13.6 A szavazatok megszámlálására a közgyűlés megkezdésekor háromtagú szavazatszáml áló bizottságot 
kell választani. A szavazatszámláló bizottság összetételére a közgyülés elnöke tesz javaslatot, de a 
szavazatszámláló bizottságba a közgyűlés elnöke nem választható. 

13.7 A szavazás eredményéről a szavazatszámláló bizottság - valamennyi tagja által aláírt 
jelentést készít. 

B. A szavazati jog korlátai 

írásbeli 

13.8 A közgyűlésen a részvényes saját maga javára vagy más részvényes képviselőjeként, egyedül vagy má~ 
kapcsolt személlyel (személyekkel) együtt, nem jogosult a közgyülésen jelen lévő illetve képviselt 
részvényesek ál tal képviselt szavazati jogok 25%-át (huszonöt százalék) meghaladó mértékben 
szavazati jogot gyakorolni. 

e. 
13 .9 (A 2009.04.28-i éves közgyűlési határozat alapján törölve.) 

(14) Az IGAZGATÓSÁG 

14. I Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Képviseli a Társaságot hmmadik személyek.kel szemben, 
bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét és gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a vezérigazgató felett. Az Igazgatóság legalább 3 (három) és legfeljebb 12 
(tizenkettő ) tagból áll. A közgyülés az igazgatóság tagjait ese tenként határozott időre, de legfeljebb 5 
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évre választja. 

Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Me:lléklete tartalmazza. 

14.2 Az Igazgatóság elnökét és - amennyiben szükségét látják - helyenes elnökét az Igazgatóság tagjai 
választják meg maguk közül. Az Igazgatóság elsö elnökének megbízatása a Társaság első Igazgatósága 
megbízatásának ídőtmtamára szól. Ezt követően az Igazgatóság elnökét az Igazgatóság által 
meghatározott idötmtam.ra választja az Igazgatóság. Az lgazgatóság e megbízást bármikor 
visszavonhatja. Ha az Igazgatóság elnökének vagy helyettes elnökének bármely okból megszűnik 
igazgatósági tagsága, akkor megszűnik igazgatósági elnöki vagy helyeltes elnöki tisztsége is. Az 
Igazgatóság a Társaság üzleti tevékenységét a jelen Alapszabály, a közgyűlés határozatai és a 
mindenkor hatályos jogszabályok szerint irányítja. Az Igazgatóság; tagjainak díjaz,ísát a közgyűlés 
állapítja meg. 

J 4.3 Az Igazgatóság összehívása és eljárási rendje 

14.3.l Az l.gazgatóság évente legalább négy rendes ülést tart. Az Igazgatóság elnöke tűzi ki belátása 
szerint az ilyen ülés helyét, napját, óráját és napirendjét azzal, hogy az érdekelteket en-ől 
legkésőbb nyolc (8) nappal korábban kell értesíteni. Az igazgatósági ülésre történő meghívást 
írásban kell eszközölni. 

14.3.2 A:z Igazgatóság elnöke, akadályoztatása esetén helyettes ejlnöke, összehívja az Igazgatóság 
ülését akkor is, ha azt az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató vagy bármely két 
igazgatósági rag együuesen kéri. Az Igazgatóság ülésén a2: Igazgatóság elnöke vagy annak 
akadályoztatása esetén a helyettes elnök elnököl és látja el az elnök feladatkörét. 

14.3.3 Ha az Igazgatóság elnöke vagy helyettes elnöke nincs jelen az Igazgatóság ülésén, a jelenlévő 
igazgatósági tagok maguk közül vála~ztanak egy személyt az ülés elnökévé. 

14.3 .4 Az Igazgatóság érdemi határozatának meghozatalához megkívánt határozatképességhez az 
Igazgatóság mindenkori létszámának kétharmada, de mimimum három igazgatósági tag 
jelenléte szükséges. Az igazgatóság teljes létszáma az Igazgatóság adou időben hivatalban 
lévő tagjainak számát jelenti. 

14.3.5 Ha az első összehívás esetén a határozatképességhez szükséges létszám nincs jelen, az elnök 
LÍj igazgatósági ülést hív össze három napon belüli időpontra. Az ilyen későbbi ülésen az 
ctlckor hivatalban lévő igazgatók többségének, de legalább három igazgatósági tagnak a 
jelenléte szükséges a határozatképességhez. 

14.3.6 Ha az Igazgatóság tagjainak száma három alá csökkenne, rendkfvtili közgyülésl kell 
összehívni az új igazgatók megválasztása céljából. 

14.4 Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik: 

(a) a Ptk.-ban meghatározott eseteket kivéve a Tfu·saság rend,es és rendkívüli közgyűlésének 
összehívása; 

(b) a jelen Alapszabály 12. pontjában meg.halá.rozou ügyekre vonatkozó javaslat elkészítése, a 
Felügyelő Bizouság előzetes jóváhagyása esetén elfogadása és közgyülés elé te1jesztése; a 
Felügyelő Bizollság által előzetesen jóvá nem bagyotl vagy a jóváliagyottól eltérő 

elöte1jesztés esetén az elfogadása, az elfogadon előte1jesztés i.smételt megküldése a Felügyelő 
Bizottság részére és a közgyűlés elé terjesztése: 

(e) az ügyvezetésre. a Tásaság vagyoni helyzetére és üzletpolícikájára vonatkozó jelentés 
elkészítése és a jelentésnek évente egyszer az évi rendes közgyűlés, három havonta pedig a 
felügyelő Bizottság elé te1jesztése; 
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(d) döntés a Társaság éves és középtávú tervéről, amelynek végrehajtása a Társaság operatív 
vezetésének feladata: 

(e) (i) bármely, az éves tervben nem szereplő pénzügyi döntés meghozatala, (a kereskedelmi 
ügyletek kivételével), amely a Társastíg legutolsó auditált mérleg szerinti saját vagyonának két 
százalékát (2%) meghaladó, de tizenöt százalékát (15%) el nem érő értékű kiadásra, 
kölcsönfelvételre, garanciavállalásra vagy más pénzügyi kötelezettség vállalására vonatkozik; 

(f) 

(ii) döntés az éves tervben nem szerepló minden bernhüzásról, befektetésrő l, lízingröl, 
amelynek egy éves pénzügyi kihatása a Társaság legutols,ó auditált mérleg szerin ti saját 
vagyonának két százalékát (2%) meghaladja, de huszonöt százalékát (25%) nem éri e l: 

döntés más társaság megszerzésérő l, vagy alaptőkéje/törzstőkéje egy részének 
megszerzéséről, és/vagy bátmilyen társaság alapításáról, ha az az éves tervben nem szerepel 
és az ügylet egy évre vetített pénzügyi kihatása a Társaság k gutolsó auditált mérleg szerinti 
saját vagyonának két százalékát (2%) meghaladja, de harminc százalékát (30%) nem éri el, 
vagy döntés más társaságban 25%-ot meghaladó részesedés megszerzésérő l; 

(g) az ügyvezetéssel megbízott vezérigazgató hatáskörének meghatározása: 

(h) a Társa~ág Szervezeti és .Működési Szabályzatánakjóváhagyá:sa; valamint fe lhatalmazás adása 
a vezérigazgató részére a Szervez.eti és Működési Szabályzat igazgatósági határozatban 
meghatározott részeinek módosítására; 

(i) a Társaság munkavállalói cégjegyzési jogosultságának meghatározása; 

(j) döntés saját részvények megszerzéséről (i) ha a Társaság a részvényeket a Társaságot 
megillető követelés kiegyenlítését célzó bfrósági eljárás keretében vagy átalakulás során 
szerzi, (ii) ha a részvények megszerzésére a Társaságot közvetlenül fenyegető súlyos 
károsodás elkerülése érdekében kerül sor, kivéve a részvények felvásárlására irányuló 
nyilvános vételi ajánlattétel esetén, vagy (iii) közgyülési felhatalmazás esetén. Döntés a 
Társaság t1.1lajdonában lévő saját részvények elidegenítéséről; 

(k) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről 

(1) a Ptk.-ban illetve a jelen Alapszabályban meghatározotll esetekben közbenső mérleg 
e lfogadása a Felügyelő Bizoltság előzetes jóváhagyása mell,ett, továbbá kötvénykibocsátás, 
alaptőke-eme lés és osztalékelőleg-fizetés elhatározá5a; 

(m) döntés a T,ú-saság telephelyeinek és fióktelepeinek, valanúnt (a főtevékenység és a 12.1 (s) 
pontban felsorolt tevékenységek kivételéve l) a Társas,íg tevékenységi körének és ezzel 
összefüggésben az Alapszabálynak a módosításáról. 

A 14.4. (e) és (f) pontokbrul megjelölt értékhatárok tekintetében az egy éven belLili ügyletek értékét 
összevontan kell kezelni. 

14.5 Az igazgatóság képviseleti jogának fentiek szerinti korlátozása harmadik személyekkel szemben 
hatálytahm. 

14.6 Az Igazgatóság határozarnil egyszerü szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén - amennyiben a 
Igazgatóság elnöke jelen van - az e lnök szavazata dönt, az elnök jelenlétének hiányában 
szavazategyenlőség esetén a hatámzati j avaslat e lvetettnek tekintendő . Bármelyik igazgatósági tag 
kívánságára az elnök titkos szavazást köteles elrendelni. 

18 



RJCHTER ÚEDEOl'I VEGYÉSZFn OY.<\R N\ll.VÁJ"OSAl'I MŰKOOO RT • ;\J..APSZA»ÁLY 
A KÓZGYÚLES AL TAl, 202'2. Al1'UUS l 2 -E?- JÓVAHAGYOTI MOOOSfrÁSOKKAL EC.,"YSJ1GE$ $'2.11..:Kt-:ZE'fBE roGI.AlT S7.ÖV[-0 

14. 7 Az Igazgatóság tagjai kötelezettségeik megszegésével a Társaságnak okozott kárért a 
szerződésszegéssel okozott k{u'érl való felelősségnek a Ptk.-bru1 meghatározott szabályai szerinú 
fe lelősséggel tartoznak. 

14.8 Az Igazgatóság tagjával szemben összeférhetetlenségnek minősi.il minden ok, tény, vagy kö1iilmény. 
amely miatt az igazgatósági rag személyes érdeke vagy üzleti érdeke józan megítélés szerint jelentős 
mértékben vagy tartós jelleggel ütközik, vagy ütközhet a Társaság érdekeivel. 

(15) 

Ütközik az igazgatósági tag üzleti érdeke a Társaság érdekeivel, ha. a Társa~ág érdeke ellentétes az 
igazgatósági tag munkáltatójának, vagy az igazgatóság tag részvéte1ével vagy irányításával működő 
jogi személynek az érdekével. 

Az igazgatósági tag részvételével vagy irányításával működő jogi személynek minősü l az a jogi 
személy, amelyben az igazgatósági tag (i) vezető tisztségviselő, vagy (ii) közvetlenül vagy közvetve 
25%-ot elérő szavazati joggal vagy részesedéssel bír, vagy (íi) egyéb módon a meghatározó befolyással 
(Ptk. 8:2. §) bír a jogi személy működésére. 

Összeférhetetlenséget eredményez különösen, amennyiben 
az igazgatósági tag ellen a Társaság, vagy a Richter Csopori:ba tartozó bármely jogi személy 
pert indít; 
az igazgatósági lag kezdeményez a Társaság vagy a Richter Csoportba tar tozó bám1ely jogi 
személy ellen peres eljárást; 
akár az igazgatósági taggal , akár az ígazgatósági tag részvétdével vagy irányításával működő 
jogi személlyel szemben büntetőeljárást kezdeményeznek, (mert annak okán az igazgatósági 
tag személyes és/vagy üzleti tisztessége megkérdőjeleződik, ami kihatással lehet a Társaság 
megítélésre is). 

Ha az Igazgatóság megállapítja, hogy az Igazgatóság tagjával szembem összeférhetetlenség áll fenn, az 
összeférhetetlenséggel érintett tag jogainak gyakorlása felfüggesztésr,e kerül addig, amíg a közgyűlés 
(] 2.1 d) pont szerinti) döntést nem hoz az érintett tag visszaliívása tárgyában. A felfüggesztés 
időtartama alatt az Igazgatóság tagja nem gyakorolhatja e megbízatásából eredő jogait (különösen is, 
nem kapliat a Társa~ág működésével kapcsolatos ínformációt., nem vehet részt és nem szavazhat az 
Igazgatóság ülésén). A felfüggesztés megszűnik, ha az összeférhetetlenség megállapítását köve tő első 
közgyűlés elveti (nem szavazza meg) az összeférhetetlenséggel érintett igazgatósági tag visszahívására 
vonatkozó határozati javaslatot. A felfüggesztés idő tartamára járó javadalmazásra az érintett tag 
utólagosan akkor jogosult, ha a közgyülés elvetetle a visszahívására vonatkozó határozati javaslRtot. 

A VEZÉRJGAZGATÓ 

15 1 Az Igazgatóság az igazgatók közül egy tagot vezérigazgatóként a Társaság operatív tevékenységének 
irányításával bíz meg, minden esetben az Igazgatóság által meghatározt0tt időtartamra. 

15.2 A vezérigazgató a Társaság ügyeinek intézését a jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés és az 
Igazgatóság határozatai, állásfoglalásai által meghatározott keretek között, egyéni felelösséggeJ végzi. 

15.3 A vezérigazgató ügykörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Társaság belső ügyintézése 
körében annak vezetői.re és munkavállalóira munkaköri leúássaL általünosan vagy eseti rendelkezéssel 
átruházhatja, azonban igazgatósági tagságából eredő jogkörének korlátozása harmadik személyek.kel 
szemben hatálytalan. 

15.4 A vezérigazgató jogosult dönteni minden olyan ügyben. amely nem tartozik a közgyűlés vagy az 
Igazgatóság hatáskörébe. 
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15.5 A Társaság munkavMlalói fe lett a munkáltatói jogokat a Társasággal munkaviszonyban és egyéb 
jogviszonyban álló személyek gyakorolhatják a Szervezeti és Működési Szabályzacban meghatározott 
rendben. 

15.6 A vezérigazgató a Társaság feladatainak teljesítése érdekében szerződéseket köt, képviseli a céget 
hmmadik személyek.kel szemben. valamint a hatóságok és bfróságok el őtt. 

15.7 A vezérigazgató 

15.8 

előkészíti a közgyűlés és az igazgatósági ülés napirendjét, valamint elöte1jeszli a döntésekie 
vonatkozó javaslatokat, indítványokat, 

végrehajtja a hozott határozatokat és döntéseket, irányítja a, Társaság tevékenységi körébe 
tartozó feladatok ellátását. 

A vezérigazgató feletti munkáltatói jogokat - a közgyűlés hatásköré:be trutozó jogokat kivéve - az 
Igazgatóság gyakorolja. Ezekben a döntésekben és a személyét érintö határozatok meghozatalában a 
vezérigazgató mint igazgatósági tag szav,izati jogát nem gyakorolhatja. 

15.9 Az Igazgatóság bfumely, a napi vezetéssel kapcsolatos jogkörét a vezérigazgatóra rnházhatja belátása 
szerinti kikötésekkel és feltételek.kel, és ezen jogkörök összességét vagy bármelyikét időről időre 
visszavonhatja vagy megváltoztathatja, de az ilyen átruházás az Igazgatóság felelősségét nem érintí. 

(16) A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ÉS AZ AUDIT BIZOTTSÁG 

16.1 A Feliigyelő Bizottság legalább öt és legfeljebb kilenc természetes személy tagból áll. A Felügyelő 
Bizottság tagjaira megfelelően alkalmazandóak az igazgatóság tagjainak összeférhetetlenségére 
vonatkozó szabályok Uelen Alapszabály 14.8 pontja) azzal, hogy a Felügyelő Bizotts,ígi tag 
összeférhetetlenségét a Felügyelő Bizottság állapítja meg. 

16.2 A Társaság első Felügyelő Bizottságának tagjait az alapítók az alapító okiratban jelölik ki a kijelöléstől 
számított egy évi időtartamra. Ezt követően a közgyűlés a Felügyelő Bizottság tagjait határozott időre, 
de esetenként legfeljebb három évig terjedő időtartamra választja meg. A közgyűlés nem választhatja a 
Felügyelő Bizottság tagjává a Társaság munkavállalóját, kivéve a Ptk. 3:124. § ( l ) bekezdése alapján 
választott munkavállalói képvise lőket . 

A Felügyelő Bizottság tagj,ú többségének független személynek kell lennie. Függetlennek minősül a 
Felügye lő Bizottság tagja, ha a Társasággal a Felügyelő Bizottsági tagságán és a Társaság szokásos 
tevékenységébe Eartozó, a tag szükségleteit kielégítő ügyleten alapuló jogviszonyon kíviil más 
jogviszonyban nem áll. 

Nem minősü l függetlennek a Felügyelő Bizottság tagja akkor. ha 
a) a Társaság munkavállalója vagy volt munkav[tllalója, e jogviszonyának megszűnésétől számított öt 

évig; 
b) a Társaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más 

megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat; 
e) a Társaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább 

harminc százalékát birtokolj a vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 8: l. § ( 1) 1. pont] 
vagy élettársa; 

d) közeli hozzátartozója vagy élettársa a Társaság valamely - nem független vezető 
tisztségviselőjének vagy vezető állású munkavállalójának: 

e) a Társa~ág eredményes müködése esetén Felügyelő Bizottsági tag:,ága alapján vagyoni juttatásra 
jogosult, vagy a Felügyelő Bizottsági tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül 
a Társaságtól, illetve a Társasághoz kapcsolt vállalkozástól; 

f) a Felügyelő Bizottság vagy az lgazgalós,'Íg nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban 
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olyan jogviszonyban áll, amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van; 
g) a Társaság könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló társaság alkalmazottja vagy tagja e jogviszony 

megszünésétől száaútoll három évig; 
b) vezető ti sztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan ;gazdasági társaságban, amelynek 

független igazgatótanácsi vagy felügyelő bizottsági tagja egyben a Társaság vezető tisztségviselője . 

A Felügyelő Bizottság tagjai maguk közül elnököt választanak. A Felügyelő Bizottság tagjainak: nevét 
és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza 

16.3 A Feli.igyelö Bizottság feladatai; 

(a) 
(b) 

(c) 

a Társaság ügyvezetésének felügyelete; 
a közgyűlés napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentés, valamint 
minden olyan elöteijesztés megvizsgálása, amely a köz.gyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. Amennyiben az igazgatóság elé ketülő közgyülési előte1jesztést a Felügyelő 
Bizottság előzetesen megvizsgálta, és azt az Igazgatóság válwzatlan tartalommal fogadta el, a 
Felügyelő Bizottság általi újabb viz~gálat mellőzhető. A Társaság Nemzetközi Pénzügyi 
Beszámolási Standardok szerimi, előző üzle ti évre vonatkozö, konszolidált beszámolójáról és 
az előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolóról, ideértve az adózott eredmény 
felhasználását is, a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének a birtokában 
határozhat. 
a Ptk.-ban meghatározott egyéb feladatok ellátása. 

16.4 Ha a Felügyelő Bizottság feladatai ellátása során a jogszabályba, vagy ezen Alapszabályba, továbbá a 
közgyiílés határozataiba ütköző intézkedéseket észlel, vagy arra a vél1eményre jutna, hogy a Társaság 
üzletvitele a Társaság vagy a részvényesek érdekeivel ellentétes, köt,eles a közgyűlést haladéktalanul 
összehívni és a közgyűlés napirendjére jav;c;lc11ot tenni. 

16.5 A Felügyelő Bizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és 
azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelő 
Bizottság többségi álláspontjától eltér, a munkavállalók kisebbségi áfüispontját a Társaság közgyűlésén 
ismertetni kell. 

16.6 A Felügyelő Bizottság eljárási szabályait (ügyrendjét) maga a Felügyelő Bizottság állapítja meg és a 
közgyűlés hagyja jóvá. 

16.7 A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha valamennyi tag szabályszerű meghívást kapott, és a 
tagok legalább kétharmada. de legalább négy fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Felügyelő 
Bízottság i.ilését el kell napolni. A határozatképtelenség miatt elnapolt ülés határozatképes, ha a 
Felügyelő Bizottságnak: a 16.8 pontban szabályozott arányban legalább három (3) tagja jelen van. A 
Felügyelő Bizottság a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség 
esetén - amennyiben a Felügye lő Bizottság elnöke jelen van - az elnök szavazata dönt, az elnök 
jelenlétének hiányában szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetcnnek tekintendő. 

16.8 Mindaddig, amíg a Társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban 
a kettőszáz főt meghaladja, a Társaság munkavállalói a Felügyelő Bizottság útján vesznek részt a 
Társaság működésének ellenőrzésében. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság tagjaínak egyhru·mada a 
munkavállalók képviselőiből áll. Az egyhm-madot tört szám esetén a munkav,íJJalók.ra kedvezőbb 
módon kell kiszámítani. 

16.9 Ha a Társaság beszámolójának: elfogadásakor az éves rendes közgyülésen megállapításra kerül, hogy a 
munkavállalói létszám az előző Lizleti évben kétszáz fő alá csökkent, megszűnik a munkavállalói 
küldöttek feli.igyelób izottságban való részvételi joga. (Ptk. 3: 125. §( 4)) 

16.1 0 A munkavállalói kü ldötteket a Felügyelő Bizottságba az üzemi tanács jielöli a munkavállalók sorából. a 
Társaságnál képviselettel rendelkező szakszervezetek véleményének meghallgatása ut{m . Az üzemi 
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tanács álial jelölt szemé lyeket a közgyütés köteles a jelölést követö első ülésén a felügyelő Bizottság 
tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kiz.áró ok á ll fen n. Ebben az 
esetben újabb jelölést kell kérni. A jelölés elmm·adása - ha a működés egyéb törvényes feltételei 
fennállnak - a Felügyelő Bizottság müködését nem akadályozza. Ez esetben a munkavállalói küldöttek 
helyét nem lehet betölteni, de legalább három tagot ilyenkor is választania kelt a legfőbb szervnek. 
(Ptk. 3: 125.§(2)) 

l6. l l A Felügyelő Bizottságban részt vevő munkavfülalói küldött • a Társaság üzle ti titkaít megőrizve -
tájékoztatni köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a Felügyelő Bizottság 

tevékenységérő l. 

l6.12 A munkavállalói küldött felügyelő bizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszunese 
esetében is. A munkavállalói ldildöttet a Társaság közgyülése csak az 1üzemi tanács javaslatára hívhatja 
vissza. 

l6.13 A Társaságnál háromtagú Andit Bizottság működik, amelynek tagjait a közgyűlés a Felügye lő 
Bizottság független tagjai közül választja. Az auditbizomág elnökét a Felügye lő Bizottság jelöli ki. Az 
auditbizottság tagjainak együttesen rendelkezniük kell a Társaság tevékenysége szerinti ágazattal 
kapcsolatos szaktudással. Az Audit Bizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói 
szakképzettséggel kell rendelkeznie. Az Audit Bizottság tagjaínak nevét és adatait a jelen Alapszabály 
(A) Melléklete tartalmazza. 

16.14 Az Audit Bizottság fe ladat- és hatáskörébe tartozik: 
a) a Társas,ig Nemzetköz i Pénzügyi Beszámolási Standardok szerinti, előző üzleti évre 

vonatkozó, konszolidált beszámolójának véleményez.ése 
b) a Társaság előző üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának véleményezése; 
c) a konszolidált beszámoló és az egyedi beszán10ló könyvvizsgMatáuak nyomonkövetése, 

figyelembe véve a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, 
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: 
Kkt.) szerinti könyvvizsgálói közfelügye leti feladatokat ellátó hatóság által lefolytatott, a Kkt. 
szerinti minöségellenőrzési eljárás során tett megáltapfü1sokat és következtetéseket; 

d) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; 
e) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése: 
f) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, összefé:rhetetlenségi, és függetlenségi 

elöínísok érvényre juttatásának figyelemmel kísérése - ldi lönös tekintettel a közérdeklődésre 
számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előút könyv•.izsgálatára vonatkozó egyedi 
követelményekrő l és a 2005/909/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2014. április 16-i 537/2014/EU európai parlamenti és tanácsi r,endelet 5. cikkében foglal tak 
teljesülésére-, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, a 
könyvvizsgáló - vagy ha a könyvvizsgáló hálózathoz tartozik, e hálózat tagjai - által a 
konszolidált és az egyedi besz{1mol6k könyvvizsgálatán kívül a Társaság vagy a Társaság által 
kontrollált vállalkozások részére nyújtott egyéb szolgáltatások figyelemmel kísérése, valamint 
- szükség esetén - a Felügyelő Bizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel; 

g) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének figyelemmel kiísérése és szükség esetén 
ajánlások megfogalmazása a szükséges intézkedések megtételére; 

h) a Felügyelő Bizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő 
ellenőrzése érdekében, valamint 

i) a Társaság belső e llenőrzési és kockázatkezelési rendszerei hatékonyságának a figyelemmel 
kísérése és szükség esetén ajánlások megfogalmazása. 

22 



RJO!Tl;R GEOEO!'J VEGVÉSZJm G\'.AR NllL V ÁNOSAN MC-KöDő R1· · Al.AJ'SZAfü\L l' 
A KÖi.-CYOU:SAl.TAJ.. 2012➔ Af'R(US 12·ér: JÓVÁHAGYO'M MÓDOSÍfÁSOKKALJ:'.OYSt OESSZERKElETIJE l'OGLAL1. SZ.iWE(i 

(17) Az ÁI,LA[l;DÓ KÖl'l'.'YVVIZSGÁLÓ 

17 1 Az alapítók az alapító okiratban egy évi időta11anu·a egy könyvvizs;gálót jelölnek ki. Ezt követöen a 
közgyűlés a könyvvizsgálót határozott időre, de esetenként legfeljebb öt évi időta1tanu·a választja azzal, 
hogy megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó közgyűléstől következő 
éves beszámolót elfogadó közgyűlésig te1jedő időszak. Ha a könyvvizsgáló jogi személy, úgy a jogi 
személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét,. illetve munkavállalóját, aki a 
könyvvizsgálat elvégzéséétt személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló 
helyeuesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető. A könyvvizsgáló 
nevét és adatait a jelen Alapszabály (A) Melléklete tartalmazza. 

17.2 A Társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vo:Jnatkozó jogszabály szerint a 
könyvvizsgálók nyilvántrutásában szerepel. A könyvvizsgáló nem lehet a Társaság részvényese, 
alapítója, igazgatósági tagja vagy a Felügyelö Bizottság tagja, és ezek hozzátartozója. Nem lehet 
állandó könyvvizsgáló a Társaság munkavállalója e jogviszonya fennállta idején, valamint annak 
megszűnésétől számított három évig. 

17.3 

174 

A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számvite li törvényb,en meghatározott könyvviz~gálat 
elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról!, hogy a T:írsaság konszolidált 
beszámolója megfelel-e a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak, egyedi beszámolója 
megfelel-e a számviteli törvénynek, továbbá megbízható és valós képet ad-e a Társaság vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. A könyvvizsgáló nem nytíjlhal a Társa~ág részére 
olyan szolgáltatást, amely a fenti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő 
ellátását veszélyeztetheti. Kiílön tőt-vény határozza meg a Társaság könyvvizsgálója által végezhető 
kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás feltételeit . és korlátait. A könyvvizsgáló 
feladatának teljesítése érdekében a Társaság irataiba, sz,imvitelli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől, a Felügyelő Bizottság tagjaitól illetve a társaság 
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság bankszámláit, ügyfélszámláít, pénztárát, értékpapfr
és árnállományát könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja. 

A Feli.igyelő Bizottság kezdeményezheti a könyvvizsgálónak a Ferngyelö Bizottság ülésén történő 

meghallgatását, és a felügyelő Bizottság felhívása esetén a könyvvizsgáló köteles a feli.igyelő 
bizotlsági iílésen részi venni. A könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt iigyeket a Felügyelő 
Bizottság köteles napírendjére tűzni. A könyvvizsgáló a Felügyelő Biz•ottság ülésén tanácskozási joggal 
részt vehet. A könyvvizsgáló nem alakíthat ki olyan szakmai együumüködést a Társaság 
ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok függe tlen és tárgyilagos elvégzését veszélyeztetheti. 
A könyvvizsgálót a Társaság l egfőbb szervének a Társaság beszámolóit tárgyaló ülésére meg kell 
hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni, de távolmru·adása az ülés megtartását nem 
akadályozza. (Ptk. 3:131.§) 

(18) ÜZLETI ÉV 

18. 1 Az üzleti év a naptári évvel megegyezik. Az első üzleti év a Társaság megalakulásának napján 
kezdődik. és december hó 31. napjával ér véget. 

18.2 Az üzleti év zárását követően az előző üzleti évre vonatkozóan konszolidált és egyedi beszámolót kell 
e lkészíteni. 

() 9) KÖNYVEK ÉS PÉKZÜGYJ ELSZÁMOLÁSOK 

19. 1 A Társas,íg könyveit magyar nyelven vezeti. A Társaság könyveit és minden egyéb nyilvántartását a 
Társaság székhelyén kell tartani, és azokat az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai és a 
könyvvizsgáló bármikor megvizsgálhatják. 
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l 9.2 Az Igazgatóság tagjai egyetemlegesen fele lősek a közgyűlés elé te;ijesztett konszolidált és egyedi 
beszámoló jogszabályoknak megfe lelő elk:észítéséén. 

19.3 Az adózott eredmény felosztására az alábbi elvek figyele mbevételével ketiil sor: 

az adózott eredményből az eredménytartalék képzésére és az osztalékfizetésre fordítandó 
részek arányát, az eredménytrutalékból az osztalékfizetésre történő bevonás összegét és a 
kifizetendő osztalék mértékét a közgyülés határozza meg, 

a részvényest a közgyűlés álca[ felosztani rendelt adózott eredménynek a részvénye(i)re eső 
arányos része illeti meg azzal, hogy a Társaság saját részvénye(i)re eső osztalékot az 
osztalékra jogosul t részvényeseket megillető részesedésként kell - részvényeik névértékének 
arányában - számításba venni ; 

az osztalékfizetés mé1tékéről, valamint kezdési napjáról rendelkező közgyűlési, illetve 
igazgatósági határozatokon alapuló, az osztalék mértékét is tartalmazó közlemény első 
megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legahíibb 10 (tíz) munka.napnak kell 
eltelnie. 

19.4 A Társaság vagyonáról núnden llzkú év végével konszolidált és egyedi beszámolót kell készíteni, 
amelynek jóváhagyása a Közgyülés kizárólagos hatásköre. A T,írsaság egyedi közbenső mérlegének 
elfogadására a felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása mellett az Igazgatóság is jogosult saját 
részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével , valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli 
vagyon terhére történő felemelésével kapcsolatban. 

19.5 Két, egymást követő egyedi beszámoló elfogadása közötti időszakban a Közgyűlés osztalékelőleg 
fizetéséről is határozhat, ha a Társaság számviteli törvény szerint összeállított egyedi közbenső 
mérlege alapján megállapítható, hogy a Társaság rendelkezik osztalék fiizetéséhez szükséges felkl.etld ; 
a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott adózott e,redménnyel kiegészített szabad 
eredménytartalék összegét; és a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán nem csökken 
az alaptőke összege alá. (Ptk. 3:263 .§). Az osztalékelőleg fizetése során a közbenső mérlegben 
fogla ltakat a közbenső mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni. 
Osztalékelőleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül a Társaság egyedi beszámolója alapján 
is fizethető. A Közgyűlés helyett az igazgatóság is jogosult a Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyása 
mellett osztalékelőleg fizetéséről határozni. Az osztalékelőleg fizetésére az osztalék kifizetésére 
vonatkozó szabályok - a Ptk. szerinti és a jelen Alapszabályban meghatározott eltérések.kel -
megfelelően irányadóak. 

(20) Az ALAPTŐKE FELEMELÉSE, KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 

20. L Az alaptőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor: 

(a) új részvények forgalomba hozatah1val; 
(b) az alaptőkén felüli vagyon terhére; 
(e) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; 
(d) feltéte les alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával. 

A Társaság az alaptőkéjét lÍj részvények forgalombahozatalával akkor emelheti fel, ha a korábban 
forgalombahozott valamennyi részvényének névértékét illetve kibocsátási értékét befizették, a nem 
pénzbeli vagyoni hozzáj{uttlást pedig maradéktalanul a Társaság rendel.kiezésére bocsátották. 

Ha a Társaság eltérő részvényfajcába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott 
forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére irányuló hatfüozata érvényességéhez az is 
szükséges, hogy a közvetlenül érintett részvényfajta, illetve részvényos:ztály részvényesei az alaptőke 
fe lemeléséhez részvénysorozatonként külön is (a tőkeeme lésrő l való határozathozatalt megelőzően 
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20.2 

vagy azzal egyidejűleg) , a jelenlévők egyszerű többségével b,ozzájániljanak. Ennek során a 
részvényhez füzödö szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések -
ide nem értve a saját részvényekkel kapcsolatban kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazliatók. 

Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében ke1iil sc,r, a Társaság részvényeseit, ezen 
belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó részvényekkel 
rendelkező részvényeseket, m,tjd az á tváltoztatható, és velük egy s:orban a jegyzési jogot biztosító 
kötvények tulajdonosai t - ebben a sorrendben -jegyzési elsőbbség illeti meg. Ha az alap tőke 
felemelésére záJtkörű forgalomba hozatallal került sor a jegyzési e lsőbbségi jog alatt a részvények 
átvételére vonatkozó elsőbbségi jog értendő. 

A Társaság Jgazgatósága az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemeléséről szóló 
döntést követő 2 (kettő) munkanapon belül kezdeményezi a Társaság honlapján hirde tmény 
közzétételét, amelyben tájékoztatja a részvényeseket a jegyzési/részvények átvételére vonatkozó 
elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről, a jegyezhető részvények névértékéről, illetve kibocsátási 
értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt napos - időszak kezdő és 
zárónapjáról, és az elsőbbségi jog gyakorlásának módjáról. A kezdö nap nem lehet korábbi, núm a 
hirdetmény közzétételét köve tő nap. A Társaság a részvényes ez irányú, elektronikus levélben közölt 
kérése esetén, a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának feltételeiről elektronikus levélben is 
tájékoz tatást ad. Amennyiben a részvényesek a jegyezhető részvényeik számát meghaladó mennyiségű 
részvényre vonatkozóan kfváJrnak elsőbbségi jogot gyakorolni, úgy a részvényeik névértékének 
egymáshoz viszonyított arányában jogosultak a részvények jegyzésére, azzaJ, hogy törtszám esetén -
függetlenül a Lört ér tékétől - lefelé kell kerekíteni a jegyezbetö részvények darabszámát. 

A Közgyűlés - az Igazgatóság úásbeli elöte1jesztése alapján - a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlását 
kizárhatja. Ebben az esetben az lgazgatóságnak az előte1jesztésben be kell mutatnia a jegyzési 
elsőbbségi jog ki2t'1rására irányuló indítvány indokait, valamiut a irészvények tervezett kibocsátási 
é1tékét. Az Igazgatóságnak indokolásában be kell mutatnia azokat a:z előnyöket, amelyek a jegyzési 
elsőbbségi jog kizárása eselén a Társaságnál jelentkeznek. Az elöteajeszlés tárgyalásának szabályai 
megegyeznek a közgyűlési elöte1jesztések tárgyalásának áltaJáJlos szabályaival Az elő te1jesztés 
elfogadásáról a Közgyűlés a jegyzési elsőbbség kizá.rásáJ·ól szóló hatáJ·ozati javaslattal egylitl szavaz. 
Az Igazgatóság a Közgyűlés ezen hatáJ·ozatát a nyilvántartó bfrós,ignak megküldi , és egyidejűleg 
gondoskodik a határozat tartalmának megf elelö közlemény Cégközlönyben történő közzétételéről. 

Ha az alaptőke felemelése új részvények zártkörü forgalomba hozatalával, nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás e llenében történik, az alaptőke felemeléséről döntő határozatban meg kell jelölni azokat a 
személyeket, akiket feljogosítanak a részvények átvételére. A hatáirozatban rendelkezni kell az e 
személyek által átvenni vállalt részvények fajtájáról, illetve osztályáról, számáról, a részvény 
sorozatáról, névértékéröl és kibocsátási énékéröl. 

Ha az alaptőke fel emelése új részvények záJ·tkötű forgalomba ho,zatalával pénzbeli hozzájárulás 
ellenében történik, az alaptőke felemeléséről dön tő határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, 
akiket - amennyiben az arra jogosultak nem é ltek a részvények iítvételére vonatkozó elsőbbségi 
jogukkal vagy a közgyűlés az elsőbbségi jog kizáJ·ásáról döntött - feljogosítanak a részvények 
átvéte lére. A határozatban rendelkezni kell az e személyek állal átvemni vállalt részvények fajtájáról, 
illetve osztályáról, sz{un{u·ól, a részvény sorozatáról, névé1tékéről és kibocsátási értékéről. ( Ptk. 
3:296 .. § (2) alapján) Nyilvános részvénykibocsátás során a tőkeemelés elhatározás{u-ól döntő 
közgyűlési határozat a tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét és személyét nem 
határozza meg. Az új részvényeket megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó 
törvényi rendelkezések szerinti jegyzési eljárás során vállalják a részvények ellenértékének 
megfizetését és válnak jogosul ttá a részvényekre. 
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A Társaság az alaptőkéjét feleme lheti az alaptókén felüli vagyonának vagy annak egy részének 
alaptókévé alakításával is. ha az elözö üzleti évre vonatkozó egyedi beszámolójának mérlege vagy a 
tárgyévi közbenső mérlege :úapján a Társaság rendelkezik olyan alaptőkén felüli vagyonnal, amely 
alaptőke-emelésre fordítható és a Tiirsaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg az 
egyedi mérlegében kimutatott. lekötött tartalékkal, értékelési tartalékkal csökkentett saját töke összegét. 
(Ptk. 3:300.§) 

20.3 Az Igazgatóság 20 lO. április 28. napjától számítoll öt (5) évig jogosult arra. hogy a részvénytársas,íg 
alaptőkéjét legfeljebb az alapt.:Ske évi. huszonöt százalékával (25%) felemeije. A legmagasabb összeg. 
amellyel az Jgazgatóság öt év alatt feleme lheti a Társaság alaptőkéj ét 38.239.604.000 Ft, azaz 
harmincnyolcmilliárd kettöszázharmi11clcil~ncoliUi6 hatszáznégyezer forint, így a jóváhagyott alaptőke 
összege 56.877 .090.000 Ft, azaz ötvenhatmilliárd nyolcszázhetvenhétmiUió kilencvenezer forint. 

Ha a Társaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott 
forgalomba, a közgyűlésnek az alaptőke felemelésére vonatkozó hatáskör időleges átengedésére 
irányuló határozata érvényességéhez: az is szükséges, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett 
részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei a fel hatalmazás megadásához külön is (a 
felhatalmazásról való határozathozatalt megelőzően vagy azzal egyidejűleg), a jelenlevők egyszerű 
többségével hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűzödö szavazati jog esetleges korlátozására 
vagy kizárására vonatkozó rendelkez,ések - ide nem értve a s,~át részvényekkel kapcsolatban kizárt 
szavazati jogosultságot - nem alkaJma:ihatók. 

Az alaptőkének az Igazgatóság által történő felemelése és sikeres végrehaj tása esetén az Igazgatóság 
köteles az Alapszabály módosítására. 

(21) A TÁRSASÁG ALAPÍTÁSI KÖLTSÉGEI 

Az alapítók megállapodnak abban, hogy a Társaság alapít:1sával kapcsolatos valamennyi költséget és 
illetéket a Társaság fedezi. 

(22) A T ÁRSASÁG MEGSZGNÉSE 

22. l A Társa5ág megszűnik, ha 

a közgyűlés elhatározza jogutöd nélküli megszűnését;, (a) 
(b) a közgyűlés eUiatározza jogutódlással tötténö megszűnését (átalakulását, egyesülését, 

szétválását); 
(e) 
(d) 

a nyilvántartó bíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti; 
jogszabály így rendelkezik. 

22.2 Abban az esetben, ha a Társaság jogu1tód nélkül megszCmik, úgy a Társasággal szembeni követelések 
kielégítése után fennmaradó társasági vagyon a részvényesek között az általuk a részvényekre 
ténylegesen teljesített befizetések. illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik 
névértékének arányában kerül felosztásra. 

(23) ALKALMAZANDÓ JOG ÉS A JOGVITÁK R ENDEZÉSE 

23.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Tőkepiaci tv., illetve a külföldiek 
magyarországi befektetéseiről szóló módosított 1988. évi XXlV. évi törvény rendelkezései az 
irányadóak. 
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23.2 Báimely, a) a Társaság és részvényesei • ideértve a kizárt vagy a Társaságtól egyébként megvált 
korábbi részvényest is • közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvita; b) a 
részvényesek egymás közötti jogviszonyában az Alapszabállyal !kapcsolatban, vagy a Társaság 
működésével összefüggésben keletkezelt j ogvita; e) a Társaság és az igazgatósági vagy felügyelö 
bizottsági tag közötti , a vezetö tiszL~égviselöí vagy a felügyelő bizott:ságí tagsági jogviszonyból eredő 
jogvita, és d) a közgyűlés által hozott határozatok felülvizsgálata esetén a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara mellell működő Állandó Választottbfróságnak van kizárólagos hatásköre és illetékessége, 
amely bfróság a saját elj árási szabályzatát alkalmazza azzal. hogy a Yálasztottbíróság háromtagú 
tanácsban jár el és annak tagja vagy elnöke külföldi személy is lehet. ()Ptk. 3:92. § (1) és (2) alapján) 

23.3 A válaszrottbfrósági eljárás helye: Budapest 

23.4 A választottbírósági e ljárá~ nyelve a magyar nyelv. 

23.5 A válaszlottbfrósági eljárásban a felek a perirataikat a másik fél kérésére angol és magyar nyelven 
egyaránt kötelesek a Választottbfróság és a másik fél részére átadni. 

23.6 

(24) 

24.l 

(25) 

25.1 

25.2 

Jogvita esetén a magyar jog szabályait kell alkalmazni. 

KÖZLEMÉNYEK, HIRDETMÉNYEK 

A Társa~ág a közleményeit és hirdetményeit a honlapján, illetve jogszabályban előírt esetekben a 
Cégközlönyben is közzéteszi. Ezen túlmenően mindaddig, anúg a Társaság részvényeit a Budapesti 
Értéktőzsdén ("BÉr') forgalmazzák, a BÉT által' megkövetelt közzétételi kötelezettségnek a Társaság 
az ott elő írt módon tesz elegeL 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

Címek és értesítések: 

Mindegyik részvény tulajdonosának illetve a részvényesi meghatalmazottnak az értesítési címe a 
T{u·saság Részvénykönyvében nyilvántar tott cím. A Társaságot nem lerheli felelősség, ha a részvényes 
vagy a részvényesi meghatalmazott a címének megváltozását kellő idöben nem közli a Társasággal. A 
je len Alapszabály értelmében a megkívánt vagy lehetséges egymás közötti értesítés vagy közlés 
írásban és magyar nyelven, a Részvénykönyvben nyilvántartott külföldi részvényesekkel vagy 
részvényesi meghatalmazottakkal pedig angol nyelven történik. A jelen Alapszabály el térő 
rendelkezése hiányában az é1tesítést a felek akkor tekintik megfelelően továbbítottnak, ha azt 
személyesen kézbesílik vagy gyorsfulárral küldik vagy ajánlottan és/vagy feladóvevénnyel postai úton 
vagy telefaxon illetve táviratilag továbbítják a másik fél részére egyidejüleg postán ajánlottan és/vagy 
feladóvevénnyel elküldött igazoló másolattal, minden esetben a feladó által elöre fizetett kézbesfcési 
illetve postai költséggel. Ha az frásbeli j ognyilatkozatot postán küldik el, azt az ellenkező bizonyításáig 
a té rtivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ölödik 
munkanapon megérkezettnek kell tekinteni. 

Fejezet és bekezdés címek: 

A jelen Alapszabály fejezeteinek és bekezdéseinek címe a könnyebbség kedvéért van. Ezek nem 
tekin tendők a jelen Alapszabály részének és semmilyen módon nem hatíu·ozzák meg, bővítik, vagy 
Ílják körül egyetlen rendelkezésének körét vagy szándékáL 

25 .3 Mindazon esetben, ahol ez az Alapszabály a részvényesek meghatározott m{myát (százalékát) említi, ez 
alat t a részvényes(ek) által képviseli részvényhányadot kell érteni. 
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Kelt: Budapest, 2022. április 12. 

A Richter Gedeon Vegyés;:,e ti Gyár Nyilvánosan Mlíködő Rt. általam készített egységes s-:.erkezetbe foglalt 
Alapszabályát - melynek elkészítésére az Alaps::,abály 7.ll.4, Jl.5.2, ll.6, 12.1 (h ), 14.6, 16.1, 16.7 és 20.2 
pontjainak, valamint (AJ mellékletének 2022. április 12-én kel/., 11-18. és 21-23. számú közgyiílési 
határo-..atokkal lőrtént módosítása valamint a 14.8 pont beiktatása adolt okot - a Ctv. 51. § (3) beke'<.désére 

tekintettel 

e l le n · e v , e " Buda 

dr. Szecskay And 
kamarai azonosít s;:,ám: 36069294 

4 zecskay Úgyvédi Iroda 
!; adószám: 18092699-2-41 
u H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 16-17, 
W +36 ( 1) 472 3000 
N . f Cl'> rn o@szecskay.com 
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A 2022. ,1./'RIIJS 12-I ÉVES RENDES KÖZGYÍ'LÉS ÁLTA LJÓVÁHAGYOIT EGYSÉGES SZERKEZETBE 

FOGLALT AlAPSZABÁI~Y (A) MELLÉKLETE 

A NNEX (A) OF THE CONSOUDATED STATVTES 

APPROVED BY THE ANNVAL GENERAL MEETING ON APRn 12, 2022 

(1) Az IGAZGATÓSÁG TAGJAI 

MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS 

Bogsch Erik (az Igazgatóság elnöke / Chairman of the Board of Directors) · · · · · 11 2023, but at latest April 30, 2023 

Dr. Vizi E. Szilveszter 

Dr. Csemáti Péter 
?0?3 é ' d k.. "l ' . d I fi r bb '.>0?3 á 30 . / ·1 the AGM ín 2023, bu t at latest April 30, 2023 .: . . .: 

Orbán Gábor 
a 1023. évi rendes kÖZgyülésig, de legfeljebb 2023 . .ipr. 30 ig /until the AGM ín 2023, but at latest April 30, 2023 

dr. Pintérné Dr. Hardy Ilona 
" 0'>3 é . d k.. ·16. d I fi r bb '>0''3 . - . . :. 30 . / ·1 h AGM . "0"3, but at latest April 30, 2023 

dr. Pandurics Anett 
a 2024. évi rendes közgyűlésig , de legfeljebb 2024. ápr. 30 ig /until the AGM ín 2024, but at latest April 30, 2024 

dr. Ács Nándor Pál 

dr. Szabó László 
, · ·· • ' · · · · · 2024, but at latest April 30, 2024 



Dávid Ilona 

Hamecz István 
"0,,- ' . d k„ T . d I f: r bb 1 0"- ' 30 . / ·1 1 AGM · 11 2025. but at larest April 30. '.!025 . . . - - - -

a ) 

Dr. Chikán Attila 

Dr. Bedros Jonathán Róbert 

(11) A FELCGYELÖ BIZOTTSÁG TAGJAI 
MEMBERS Of THE SUPERVISORY BOARD 

1 0"4 ' . d k.. • lé . d l fi r bb 20"4 á 30 . / ·1 h AGM . "024, but at latest April 30, 2024 . . . . - - - -

Dr. Matos Zoltán 
2024 ' . d k„ T . d I f: l' bb '>014 ' 30. / ·1 th AGM in 2024, bul at latest April 30, 2024 ! - !. 1 

Dr. Pavlik Lívia 
"0"4 ' . d k„ T . d I fi r bb 20"4 ' 30 . / ·1 tl AGM . 2024, but at latest April 30. 2024 ! ... • • ! 

Dr. Gál Krisztina 
20'>4 é . d k.. ., Jé . d I fi r bb 20"4 á 30 . / ·1 h AGM in 2024, but at latest April 30., 2024 . . . - - - -

Müller Péter 
1 024 ' . d k t • • • 

1, . 1 fi 20 30 . . . G 024, but at latest April 30, 2024 

b) Egyben az Audit Bizottság tagja 

Dr. Chikán Attila 
a 2024. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2024. ápr. 30-ig /until the AGM in 2024, but at latest April 30, 2024 

Dr. Matos Zoltán 
a 2024. évi rendes közgyűlésig, de legfeljebb 2024. ápr. 30-ig /until the AGM in 2024. but at latest April 30, 2024 

Dr. Pavlik Lívia 
a 2024. évi rendes közgyfüésig, de legfe ljebb 2024. ápr. 30-ig /uncil the AGM ín 2024, buc at latest April 30, 2024 

(Ili) A TÁRSASÁG KÖNYVVIZSGÁLÓJA 
AUDITOR OF THE COMPANY 

Dcloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. - 2023. ápr. 30-ig 
(székhely/sem: H- 1068 Budapest, Dózsa György út 84/C.) 
(Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba vételi száma/registration number: 000083)) 
(kijelölt könyvvizsgáló/auditor: Horváth Tamás) 
(Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásba véte li száma/registration aumber: 003449) 
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