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ELŐTERJESZTÉS és HATÁROZATI JAVASLAT 
módosítás 

 
a Graphisoft Park SE Ingatlanfejlesztő Európai Részvénytársaság 

 
(1031 Budapest, Záhony utca 7., Cg.: 01-20-000002, a továbbiakban „Társaság”) 

 
2014. évi rendes közgyűlésének napirendjének 6. pontjához 

 
 
Az Igazgatótanács a Társaság 2014. április 23-ai éves rendes közgyűlésének 6. napirendi 
pontjához kapcsolódva, az Alapszabály 27. pontjára vonatkozó előterjesztést az alábbi 
módosított tartalommal javasolja elfogadásra.  
 
A módosításra a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Kibocsátói és Tagi Igazgatóságának a meghívó és az 
előterjesztések közzétételét követően benyújtott indítványa alapján került sor, amely 
indítványban felhívták a Társaságot, hogy az eredeti előterjesztésben szereplő, a 2013. évi V. 
törvény (PTK) 3:262. § (1) bekezdés szerinti szabályozástól eltérően az alábbiak szerint 
szabályozza a Társaság az osztalékfizetéssel kapcsolatos rendelkezéseit. 
 
Az előterjesztés tartalmazza a hatályos szöveget, majd a „helyett” jelölés alatt az új, javasolt 
szöveget.  
 
A vastagított szöveg minden esetben a változást jelöli, az áthúzott a törlést, a dőlt az új 
elemmel történő kiegészítést.  
 
 

 

  

Az Alapszabály 27. pontjának módosítása  

27 A dividend may be in the form of a cash or a non cash 
contribution. Those shareholders are entitled to dividends who 
are registered in the Register of Shares as shareholders based 
on ownership existing on the turning day of process for verifying 
the shareholders and their holdings that is taken place with 
regard to the payment of dividend in accordance with the 
Companies Act, these Articles and the rules of KELER. The 
turning day of such a process for verifying the shareholders and 
their holdings may not be sooner than the fifth working day 
following the day of the General Meeting deciding on dividend 
payment. The right to unclaimed dividends shall lapse in five 
years following its due date. 

27. Az osztalék pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű 
juttatásként kerülhet teljesítésre. Osztalékra azok jogosultak, 
akik az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi 
megfeleltetés fordulónapján fennálló tulajdonjoguk alapján a 
Részvénykönyvben szerepelnek a társasági törvénnyel, a jelen 
Alapszabállyal és a KELER szabályzataival összhangban. Ezen 
tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábbi, 
mint az osztalékfizetésről határozó közgyűlést követő ötödik 
munkanap. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az 
osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el. 
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27 A dividend may be in the form of a cash or a non cash 
contribution. Those shareholders are entitled to dividends who 
are registered in the Register of Shares as shareholders based 
on ownership existing on the turning day of process for verifying 
the shareholders and their holdings that is taken place with 
regard to the payment of dividend in accordance with the 
Companies Act governing law, these Articles and the rules of 
KELER and the Budapest Stock Exchange. The turning day of 
such a process for verifying the shareholders and their holdings 
may not be sooner than the fifth working day following the 
day of the General Meeting deciding on dividend payment. The 
right to unclaimed dividends shall lapse in five years following its 
due date. 

27. Az osztalék pénzbeli és nem pénzbeli vagyoni értékű 
juttatásként kerülhet teljesítésre. Osztalékra azok jogosultak, 
akik az osztalékfizetéshez kapcsolódóan elrendelt tulajdonosi 
megfeleltetés fordulónapján fennálló tulajdonjoguk alapján a 
Részvénykönyvben szerepelnek a társasági törvénnyel 
jogszabállyal, a jelen Alapszabállyal, a Budapesti Értéktőzsde 
és a KELER szabályzataival összhangban. Ezen tulajdonosi 
megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábbi, mint az 
osztalékfizetésről határozó közgyűlést követő ötödik 
munkanap. A fel nem vett osztalék követelésére való jog az 
osztalék esedékességétől számított öt év elteltével évül el. 

 

Határozati javaslat: 
 

A közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 27. pontjának a módosítását. 

 

 
 

Budapest, 2014. április 2. 
   
 
Graphisoft Park SE  
Igazgatótanácsa 


