Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Előterjesztés
a Magyar Telekom Nyrt. Rendkívüli Közgyűlése részére

Tárgy:

Döntés a Magyar Telekomban, mint jogutód gazdasági társaságban részt venni nem
kívánó személyek részére kifizetendő vagyonhányad mértékéről, valamint a velük
történő elszámolás rendjéről

Budapest, 2009. június 29.

A Gt. 71. §-a alapján az átalakulásban részt vevő társaság tagjai (részvényesei) dönthetnek úgy is,
hogy nem kívánnak az átalakulást követően a jogutód társaság tagjai maradni. A társaság
átalakulásáról véglegesen döntő legfőbb szervi ülésre elő kell készíteni a jogutód társaságban
tagként részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet (Gt. 71.§ (4)
bek.). A tervezet elfogadásáról a társaság közgyűlése dönt.
A közgyűlés a vagyonmérleg-tervezet adatai alapján állapítja meg a jogutód gazdasági társaságban
részt venni nem kívánó részvényesek részére az egy darab törzsrészvényre jutó járandóságot.
Az Igazgatóság az elszámolási tervezetet a vagyonmérleg tervezet adatai alapján készítette (Gt. 74. §
(2)). A társaság Alapszabálya nem tartalmaz speciális rendelkezést a járandóság megállapítására
vonatkozóan.
Az Igazgatóság javasolja, hogy a járandóság megállapítására a Gt 74 § (3) alapján kerüljön sor.
Ennek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy a járandóság úgy kerüljön megállapításra, hogy az
a részvényesnek a jogelőd Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tőkéjéhez viszonyított vagyoni
hozzájárulása arányához igazodjon, ami részvényenként 100/104.274.561.500 hányadot jelent,
ugyanis egy részvény névértéke 100 Ft, a jogelőd Magyar Telekom Nyrt. jegyzett tőkéje pedig
104.274.561.500 Ft.
Az Igazgatóság javasolja, hogy a részvényest részvényenként ugyanilyen arányban illesse meg a
jogelőd Magyar Telekom Nyrt. saját tőkéje. A jogelőd Magyar Telekom Nyrt. saját tőkéje 358.437
millió Ft.
A fentieknek megfelelően az Igazgatóság javasolja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt-ben
részvényesként részt venni nem kívánó személyek számára törzsrészvényenként 344 Ft kerüljön
kifizetésre, ami az alábbi számításon alapul: 100/104.274.561.500 *358 436 608 252.
Az elszámolás tervezett módja: a részvények ellenértéke a kilépő részvényesek számára az átalakulás
cégbírósági bejegyzését követő 30 napon belül kerül készpénzben kifizetésre a részvényes által
megtett nyilatkozat alapján, banki átutalás útján.

Határozati javaslat:
„A vagyonmérleg-tervezet adatai alapján a Közgyűlés a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem
kívánó részvényesek részére egy darab törzsrészvényre jutó járandóságot 344 Ft-ban (azaz
háromszáznegyvennégy forintban) határozza meg, amelynek kiadási módjáról a részvényeseket a Társaság
a 2009. május 29-én publikált közleményben értesítette. A Közgyűlés elfogadja a jogutód társaságban részt
venni nem kívánó részvényesekkel való elszámolás módjára vonatkozó tervezetet.”

