
 
KÖZGYŐLÉSI JEGYZ İKÖNYV 

 
amely készült a Cg. 16-10-001759 számon bejegyzett EXTERNET 
Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyilvános an Mőköd ı 
Részvénytársaság (5000 Szolnok, Szapáry út 18.) 2012. április 27. 
napján 10 órakor tartott rendes Közgy őlésén. 
 
 
A Közgy őlés helye: 
 
A Társaság 1111 Budapest, Budafoki út 59. szám alat ti fióktelepe. 
 
 
Jelen vannak: 
 
A Társaság részvényesei, illetve meghatalmazottaik,  az Igazgatóság 
képvisel ıi, továbbá a meghívottak, a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
 
Lévay Örs  az Igazgatóság nevében megnyitja a Közgy őlést, és átadja a 
szót dr. Stelzel Viktor  ügyvédjelöltnek (Winkler, Barna és Társai 
Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 30.). 
 
Dr. Stelzel Viktor  tájékoztatja a megjelenteket, hogy a Társaság 
alapt ıkéje 6.320.000 darab, 50,-Ft névérték ő, „A” sorozatba tartozó 
törzsrészvényb ıl áll. A jelenléti ív szerint a megjelent 
részvényesek 5.505.977 darab törzsrészvényt képviselnek. A 
szavazatokat tekintve ezért számszer ően az összes 6.320.000 
szavazatból 5.505.977 szavazat van képviselve, amely a szavazatok 
87,11 százalékának  felel meg. Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 
Közgy őlés határozatképes, mivel a Társaság szavazatra jog osító 
részvényei által megtestesített szavazatok több min t felét képvisel ı 
részvényes jelen van. 
 
A Közgy őlés levezet ı elnökéül Lévay Örsöt  – a Társaság 
igazgatóságának elnökét – javasolja. Tájékoztatja a  jelenlév ıket, 
hogy a Közgy őlésr ıl jegyz ıkönyvet kell felvenni, melyet egy 
részvényesnek hitelesítenie kell, továbbá választan i kell 
szavazatszámlálót is. Javasolja, hogy a Közgy őlésen a szavazás 
nyíltan, a szavazójegy felmutatásával történjék. 
 
A jegyz ıkönyv vezetésére saját személyét javasolja, a jegyz ıkönyv 
hitelesítésére dr. Stelzel Viktort  a BIRDCOM Kft.  részvényes 
képviseletében, a szavazatok számlálására pedig Kov ács Gergelyt, a 
társaság pénzügyi vezet ıjét, amely felkérést az érintettek 
elfogadnak. 
 
Miután más javaslat nincs, kéri, hogy aki egyetért,  nyílt 
szavazással, szavazójegye felemelésével jelezze. 
 
 

1/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés levezet ı elnöknek Lévay Örsöt , jegyz ıkönyvvezet ınek dr. 
Stelzel Viktort , jegyz ıkönyv hitelesít ınek dr. Stelzel Viktort a 
Birdcom Kft. részvényes képviseletében, szavazatszá mlálónak Kovács 
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Gergelyt egyhangúlag, 5.505.977 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megválasztja, illetve szavazási módként a nyílt, 
szavazójegy felmutatásával történ ı szavazást meghatározza. 
 
 
A levezet ı elnök megköszöni a bizalmat, és rátér a napirend e l ıtti 
további ügyrendi kérdésekre. Tájékoztatja a megjele nteket, hogy a 
Közgy őlésr ıl írásos jegyz ıkönyv készül, amely a Társaság irodájában 
lesz megtekinthet ı. A Közgy őlés érdemi határozatai közzétételre 
kerülnek a Társaság és a Budapesti Értékt ızsde honlapján. A 
Közgy őlés írásos anyagai, el ıterjesztései a Közgy őlés helyszínén 
kiosztásra kerültek. 
 
 
Tájékoztatja a Közgy őlést, hogy a napirendi pontok megegyeznek a 
hirdetményekben közzétett napirendi pontokkal, amel yek az alábbiak: 
 

1.  Az Igazgatóság jelentése a 2011. üzleti évr ıl 
2.  A felel ıs társaságirányítási jelentés elfogadása 
3.  A Felügyel ı Bizottság jelentése 
4.  Az Audit Bizottság jelentése 
5.  A könyvvizsgáló jelentése 
6.  Az Igazgatóság indítványa a mérleg szerinti eredmén nyel 

kapcsolatban 
7.  A 2011. évi jelentés elfogadása, javaslat a Közgy őlésnek a 

mérleg (konszolidált mérleg) jóváhagyására és rende lkezés a 
mérleg szerinti eredményr ıl 

8.  Könyvvizsgáló választása, díjazásának megállapítása  
 
 
A levezet ı elnök tájékoztatja a Közgy őlést, hogy a szavazójegyek 
felemelésével az 1-8. napirendi pontok tárgyában eg yszer ő többség ő 
szavazással hozható érdemi határozat. 
 
Az Igazgatóság el ıterjesztésével egyez ıen javasolja, hogy a 
Közgy őlés az 1-7. napirendi pontokat összevontan tárgyalj a, azzal 
hogy azokban önálló határozatok kerüljenek meghozat alra. 
 
Ezt követ ıen kérdés és hozzászólás hiányában a levezet ı elnök 
szavazást rendel el a napirend elfogadása tárgyában . 
 

2/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A fenti napirendet, az 1-7. napirendi pontok összev ont tárgyalására 
tett indítvánnyal együtt, a Közgy őlés egyhangúlag, 5.505.977  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül el fogadja. 
 
Összevontan tárgyalt 1-7. napirendi pontok 
 
A levezet ı elnök röviden ismerteti az írásban kiosztott anyag ban 
foglaltakat, amelyben az Igazgatóság az EXTERNET cé gcsoport 2011. 
évi, IFRS szerint konszolidált beszámolóját 1.158.275 eF t 
mérlegf ıösszeggel, 185.309 eFt mérleg szerinti eredménnyel,  187.032 
eFt saját t ıke összeggel és 316.000 eFt jegyzett t ıke összeggel , a 
Társaság 2011. évi egyedi éves beszámolóját 1.174.1 15 eFt 
mérlegf ıösszeggel, 184.302 eFt mérleg szerinti eredménnyel,  186.269 
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eFt saját t ıke összeggel és 316.000 eFt  jegyzett t ıke összeggel 
javasolta elfogadni. 
 
Ezt követ ıen a levezet ı elnök a napirendi pontokban a vitát 
megnyitja, majd hozzászólás és kérdés hiányában sza vazást rendel el 
az Igazgatóság által a Felügyel ı Bizottság jóváhagyásával elfogadni 
javasolt határozatok meghozatala tárgyában. 
 

3/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés egyhangúlag, 5.505.977  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az Igazgatóság jelentését a 2 011. üzleti évr ıl 
elfogadja. 
 

4/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés 5.505.977  igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az Igazgatóság felel ıs társaságirányítási jelentését a 2011. 
üzleti évr ıl elfogadja. 
 

5/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés egyhangúlag, 5.505.977  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül a Felügyel ı Bizottság jelentését a 2011. 
üzleti évr ıl elfogadja. 
 

6/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés egyhangúlag, 5.505.977  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az Audit Bizottság jelentését  a 2011. üzleti 
évr ıl elfogadja. 
 

7/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés egyhangúlag, 5.505.977  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül Horváth János könyvvizsgáló k önyvvizsgálati 
jelentését a 2011. üzleti évr ıl elfogadja. 
 

8/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés egyhangúlag, 5.505.977  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül akként dönt, hogy az Igazgató ság javaslatának 
megfelel ıen a Társaság eredményét eredmény tartalékba helyez i. 
 

9/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés egyhangúlag, 5.505.977  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül az EXTERNET cégcsoport 2011. évi, IFRS szerint 
konszolidált beszámolóját 1.158.275 eFt mérlegf ıösszeggel, 185.309 
eFt mérleg szerinti eredménnyel, 187.032 eFt saját t ıke összeggel és 
316.000 eFt jegyzett t ıke összeggel , a Társaság 2011. évi egyedi 
éves beszámolóját 1.174.115 eFt mérlegf ıösszeggel, 184.302 eFt 
mérleg szerinti eredménnyel, 186.269 eFt saját t ıke összeggel és 
316.000 eFt  jegyzett t ıke összeggel, valamint az Igazgatóság 
el ıterjesztése szerinti tartalommal elfogadja. 
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8. napirendi pont 
 
A levezet ı elnök az Igazgatóság indítványának és az Audit Biz ottság 
véleményének megfelel ıen javasolja, hogy a Közgy őlés a 2012. üzleti 
évre, a 2013. évi rendes közgy őlés napjáig, de legkés ıbb 2013. 
április 30-ig terjed ı hatállyal válassza meg a Társaság 
könyvvizsgálójává a Magyar Szakért ı Holding Kft.-t  (cím: 1115 
Budapest, Ozorai utca 4. I/1., könyvvizsgáló kamara i 
nyilvántartásban vételi szám: 002082), amelynek nev ében a 
Részvénytársaság könyvvizsgálatát Dr. Matukovics Gábor  003287. 
nyilvántartási számon bejegyzett könyvvizsgáló vége zné el. Az Audit 
Bizottság a könyvvizsgáló díjazását évi 1.200.000,- Ft + ÁFA 
összegben, az Igazgatóság évi 1.200.000,-Ft + ÁFA ö sszegben 
javasolja megállapítani. Ezt követ ıen kérdés és hozzászólás 
hiányában a Közgy őlés meghozza a következ ı határozatot: 
 

10/2012. (04. 27.) sz. határozat 
 
A Közgy őlés egyhangúlag, 5.505.977  igen szavazattal, ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Magyar Szakért ı Holding 
Kft.-t  (cím: 1115 Budapest, Ozorai utca 4. I/1., könyvviz sgáló 
kamarai nyilvántartásban vételi szám: 002082)  megválasztja a 
Társaság könyvvizsgálójává a 2012. üzleti évre, a 2 013. évi rendes 
közgy őlés napjáig, de legkés ıbb 2013. április 30-ig terjed ı 
hatállyal, 1.200.000,-Ft + ÁFA éves díjazás mellett , azzal hogy a 
Társaság könyvvizsgálatát Dr. Matukovics Gábor  003287. 
nyilvántartási számon bejegyzett könyvvizsgáló  végzi el.  
 
 
Más napirendi pont nem lévén a levezet ı elnök megköszönte a 
részvételt és a közgy őlést 11 óra 00 perckor bezárta. 
 
 

kmf. 
 
 
 
 
 Lévay Örs      dr. Stelzel Viktor 

levezet ı elnök      jegyz ıkönyvvezet ı 
 
 
 
 
 

dr. Stelzel Viktor  
Birdcom Kft.  

jegyz ıkönyv hitelesít ı 
 
 
Ellenjegyzem Budapesten, 2012. április 27. napján: 


