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Tárgy: Döntés a Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód társaság vagyonmérleg-tervezetéről és 

vagyonleltár-tervezetéről, figyelemmel az esetlegesen kilépő részvényesek miatt a 
vagyonmérleg tervezetet érintő változásokra 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2009. június 29. 



A Gt. 74. § (1) bekezdése szerint a vagyonmérleg-tervezetek és mellékletei elfogadásáról a legfőbb 
szerv a társaság átalakulásáról véglegesen döntő ülésén határoz.  

 

A Magyar Telekom Nyrt-nek, mint jogutód társaságnak el kell készíteni az átalakulási nyitó 
vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetét is. 

 

A részvényesek az 5. számú napirendi pont alatt az átalakulási záró vagyonmérleg- és vagyonleltár 
tervezet elfogadásáról határoztak. Jelen napirendi pontnál az átalakulási nyitó vagyonmérleg- és 
vagyonleltár tervezet elfogadására tesz az Igazgatóság javaslatot azzal, hogy kilépő részvényes 
esetén a közzétett adatokhoz képest azok megfelelően korrigálásra kerülnek.  

 

A Magyar Telekom Nyrt., mint átalakulással létrejövő (jogutód) társaság átalakulási nyitó 
vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete megismerhető a Magyar Telekom Nyrt. 2008. decemberi 31-i 
vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezete című, a jogutód társaság vonatkozásában elkészített 
mellékletből.  

 

 

Határozati javaslat  

Ha nincs kilépő részvényes, a határozat szövege: 

„A Közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód társaság nyitó vagyonmérleg – és 
vagyonleltár tervezetét. A Közgyűlés megállapítja, hogy a jogutód társaság jegyzett tőkéje 
változatlanul 104.274.561.500 Ft (azaz Egyszáznégymilliárd-kettőszázhetvennégymillió-
ötszázhatvanegyezerötszáz forint). A jogutód társaság tagjait a jegyzett tőkéből megillető hányad 
változatlan marad.” 

 

Kilépő részvényesek esetén a határozat szövege: 

„A Közgyűlés jóváhagyja a Magyar Telekom Nyrt., mint jogutód társaság nyitó vagyonmérleg – és 
vagyonleltár tervezetét azzal, hogy a Közgyűlésre beterjesztett anyagban foglaltakhoz képest a 
jogutód társaságban részt venni nem kívánó részvényesek részére kifizetendő vagyonhányad 
figyelembe vételével azok korrigálásra kerültek. A fentiekkel összhangban a közgyűlés 
megállapítja, hogy a jogutód Magyar Telekom Nyrt. alaptőkéje változik a részt venni nem kívánó 
részvényesek részvényei névértékével, így az alaptőke összege …………… Ft (azaz ….. forint), illetve 
az egyenként 100,-  Ft (azaz Egyszáz forint) névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvények 
száma csökken az ezen részvényesek tulajdonában álló törzsrészvények számával, vagyis 
………………. db-al. A jogutód társaság tagjait a jegyzett tőkéből törzsrészvényenként megillető 
hányad 100/………..[új jegyzett tőke mértéke].”  

 
































































































































































	9. sz. napirendi pont.doc
	Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

	VMT_MT_JU_hun.pdf

