A KONZUM ARUHAZYagyonkezeIő és Szolgáltató
Zártkörilen Műkö dő Részvénytárs asá g
(7 621 Pécs, Irgalmasok u. 5.)
Y ezérigazgatőja a társaság

Évns RENDES xozcvat ÉsÉr
2018.05.30 -án (szerda) 1100 őrára összehívja.

A köz8}.iilés helye: KONZUM IRODAHÁZ

- 162Í. Pécs, Irgalmasok u. 5. QII. emeleti

tanácsterem)

A közgYűlés napirendie:
1

.)

A

vezértgazgató jelentése a társaság 2017 . évi üzleti tevékenységéről

z.) A

vezérigazgató indítványa a számviteli törvény szerinti 2011. évi éves
beszámolő, elfo gadásáta, ercdmény felhaszn álásáta

3.)

A Felügyelő Bizottság jelentése aközgyűlési előterjesáések,

ezen belül a

2011. évi éves beszámoló megvizsgálásáról

A

4.)

sziámviteli törvény szerinti 20L7. évi éves beszámoló elfogadása,
dontés az adozotI' eredmény felhasználásáról

s.)

Döntés a Felügyelő Bizottsági tagok visszahívásáról

6.)

Döntés alaptőko leszállításáről: Az

alaptőke

leszállítására
részvén74ársaság saját tőkéje más elemének a

vesáeségrendezés és a
növelése érdekébenkerül sof.

Az alaptőke leszáIlítás mértéke:
jegyzett
465.500.000 Ft. A részvén1rtársaság
tőkéje az a|aptőke leszállítás
után: 9.500.000 Ft. Az alaptókeleszá|litás a részvénytarsaság valamennyi
törzsrészvényétérinti. Az alaptőke leszállítás végrehajtása a részxények
névértékének
csökkentésével történik. Az alaptőke leszállítás
végrehajtásával a részvénytársaság törzsrészvényeinek névértéke100
Ft/db-ról 2 F tl db-ra v áltozlk.
7.)

Döntés az Alapszabálynak

a

fenti napirendi pontok soriín hozott

határozatokkal szüksé g s zerílen érintett rendelkezé seinek módo sításairó

A

1

KözgyíIés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvényekáltal megtestesített
szavazatok több mint felét képviselo részvényes jelen van. A Közgyűlésen az a részvényes
vehet részt és jogosult a részvényesi jogok gyakorlásara, akit a közgyiilés kezdőnapját
megelőző második munkanap 18.00 óráig a részvénykönyvbe bejegyeztek.

A

a vezérigazgatő köteles minden
pont
részvényesnek a napirendi
targyaláséútoz a sziikséges tájékoztatást megadni, ugy, hogy a
részvényes- aKözgyúlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére- a
szükséges felvilágosítást legkésőbb a Közgyűlés napja előtt három nappalmegkapja.
Közgyúlés napirendjére tuzott ügyre vonatkozóan

részvényes részvényesijogait képviselő útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást
közokirat, vagy teljes bizonyito erejű magiínokirat formájában kell benyújtani.

A

A Kcizgyilés a részvényesek, vagy képviselőjük személyes megielenésével kenil

megtartásra.

Nem lehet meghatalmazott avezérigazgató és a Felügyelő Bizottság tagja.

a

tészvényesek figyelmét' hogy esetleges hatórozatképtelenség esetén ?
megismételt ktizgy'tilés változatlan helyszínen és napirenddel 2018. június 06. (szerdQ lP
órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűIés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a
megi elentek száména tekintet nélkül határozatképes.

Felhívjuk

A kcizgyulés előterjesztéseit

a részvényesek megtekinthetik a társaság székhelyén (762I Pécs,
Irgalmasok u. 5. IV. emelet) előzetesen egyeáetett időpontban, illetve a KONZUM ÁnuHÁz
Zrt' honlapján (www. k onzumaruhazzrt. hu).

Pécs' 2018.05.10.

Fischer János
vezérigazgatő

