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Bv. Holding elismert vfll*tratcsoport
irinyitrisi, dbnt6si 6s ellendrz6si jogai16l
6s urah*i szerz6d6s rnegktitesr6r6l

az uralkod6 tag

A Polgiri Tdrvdnyk6nyvr6l sz6l6 2013. dviV, tdrvdny 3:51. $ (1) 6s (2) bekezd6s, illetve 3;109. $
(4) bekezdds alapjdn, mint tulajdonosi joggyakorl6, a tula.idonosi joggyakorldsom alatt 6116,
kiz6r6lagos 6llami tulajdonban ldv6

1

,,BUFA" Budapesti Faipari Termel6 6s Kereskedelmi Korl6tolt Felel6ss6gri
Tdrsas6g (sz€khely: 1108 Budapest, Kozma u, 13, c6gjegyz6ksz&m: Cg.01-(19269450)

ADORJAN-TEX Konfekci6ipari 6s Kereskedelmi Korldtolt Felel6ssdgri T6rsas6g
(szdkhely: 6300 Kalocsa, Szent Istvfn kirdly u.26, cdgie gyz€ksz : Cg, 03-(19126499.)

Cg. 03-09- I 02802)

4.

Annanrajori Mez6gazdasdgi ds Kereskedelmi Korl6tolt Feleioss6gii T5rsasrlg
(szdkhe ly : 247

|

B aracska, Annam aj or, cdgj eg y zdkszhm:

T6rsasdg (szdkhel,v:
067931)
6.

23i5 Tdkdl,

RAckevei

,r. 6,

C

g" 07- 0 9-0 03 060)

cdgie

dksz6m: Cg' 13-09-

DUNA-VItX Ipari Kereskedelmi Szolg6ltat,S Korliitoit Felelossdgii

T6rsas'69

(szdkhely: 2600Yitc, Barabis Mikl6s u. 1, cdgiegyzdkszfm: Cg' l3-09-067928)
7.

Ipoly Cipc5gy6r Tennel6 6s Szolgdltatd Korl6tolt Felel6ssigri Tarsasdg (szdkhely:

8.

Nagyfa-Alftld Mezigazdasrlgi 6s Vegyesipari Korldtolt Felel6ssdgti 'frirsas;6g
(sz6khely: 67?4 Szeged, Cserzy Mih6ly. u. 11, cdgjegyzdksz : Cg" 06-09002808)
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9, NOSTRA

Vegyesipari Kereskedelmi

ds

Sizolgdltat6 Korldtolt Felel6ssdlli
l, cdgjegyzd.kszilm: Cg.13-

l"drsas6g (szdkhely: 2629 Mhr\anosztra, Pdloiiok tere
09-067926)

I0, Pdihalrnai Agrospeci6l Mezbgazdas6gi Te;rme16, Ertdkesit6 ds Sz.olgriltat6
Korldtolt Felel6ssdgri Tdrsasdg (sz6khely: 2401 Dunarijvdros, Pdlhalma 1, I{RSZ.
Dunatlivdro s
I

A7 B/3

6, cdgjegyzdksz'!tm: Cg. 07"09-003052)

Sopronk6hiclai Ipari ds Szolg4lrat6 Korldtolt f elel6ssegii Tfrsasdg (szdkhely: 94{)7
Sopronk6hida, Pesti Ramabds u. 25, cdgiegyztll<szim'. Cg. 08-09-0A3769)

l.

mint ellen6rzdtt tdrsas{gokk6nt (a tov6bbiakban: ,,[lleniin:zijtt T6rsas{gok")
6s

12. Bv. ltolcling Koridtolt Felel6ssdgr.i T6rsas6g (szdkhely: 1054 Budapest, Steindl
dkszr{m: 0 t 09 200937)
Imre u. 10,,

cdgie

mint uralkod6 tagk6nt (a tovibbiakban: ,,Uralkod6 Tag")
gazdasdgi t6rsasdgokat (a tovribbiakban: Szerzod6 Felek) hitt.drozatlan

id6ta

ra Bv. Holding

megnevezdsse I

vdllalatcsoportba vonont

a Polgari Torvdnyko roi szolo 2013. 6vi V. torvdny 3. F(dnyv, XIV. Fejozet, VI" cimdb,rtl
szereplci szabdlyoknak nregfele I 6en.

Jelen hardrozat alapjdn az Uralkod6 Tag - alapit6 okiratd.nak keretei kozdtt - az Elienorzijtt
Tirsasdgok tekinteteben jogosult (rdsban irdnyf16s1" d<jnt€si 6s ellenorzdsi jogot gyakorolni az
integrdlt v6llalatirdnyiidsi rendszer mtikddtetdsdve[, az egysdges iiz]eti koncepci6 megval6sftAsa
drdek6ben az al6bbi teriileteken;

l)

a) 0sszehangolt sz6mviteli rendszer
b) 0ssze hango It pevzi'g;--i rendszer
c) 0sszehangoltkontrolling-rendszer kddtel.dse
d) Osszehangolt kdzcjs beszerzesi renrlszer mtilcodtetdse
e) Osszehangolt informatikai rendszer kiaiakirlisa
f) Osszehangolt humdn er6fom6s mefledzsme,nr kialakjt6sa
g) 0sszehangolt marketing tevdkenysdg kialalcrr6sa
h) Osszehango lt vagyongazd6lkod6si, fej lesztd si 6,s ber,thdz{,si dOntdsek
i) 0sszehangolt jogi tevdkenysdg, jogi tanicsado szolgAlat mrikddtetdse
2) Jelen hat{rozattal az Uralkod6 Tagot, az urahni szerzodisb,:n tbglaitak vdgrehajtdsa drdekdb:n
a.z alihbi tulajclonosi jogok ds kotelezettsdgek gyakorol6srinak jogdval ruh6zom fel az Ellendrzi>tt
Tdrsas6gok felen:

a)

A jogszabflyok alapjdn a tulajdonosijogok gvakorl6jdt megilletd jogok es kdtelezettsdgek
az aldbbi kivdtelekkel:

-

az. Ellen6rz6tt Tdrsas6g hivat6sor; szolg6llti jogviszony keret6ben, illetve a

munka tcjrvdnykonyvdrdl sz6l6 2.017.
ii

{vi I.

tdrvdny szerint foglalkoztabtt

gyv ezet6j e vonatkozesiban a m unki ltatd i j o gok 5'akorl6sa:

3

az Ellen$rzdtt Tdrsas6gn{l osztaldk-. illetvo a k6t, egymdst k6vet6 szdmvitt:li
tcirvdny szerinti besz6moi6jdnak elfogadfsa kdzcitti id6szakban dontds ilz
osztal6kel6leg fi zetdsr6l ;
az Ellen6rzott Tilrsasrign6l a kozfeladat ell;lt6sa miatt keletkezett vesztesdgr:k
kezelds6re, megsziintetdsdre pdtbef rzet6s elrr:ndelese;

az

Ellen6rzdn T6rsas6g feli.igye16bizottsdg tagjainak megv6laszt6sa

ds

visszahivasa;

az igyvezet6re ds a feliigyel6bizans|gi tagokra vonatkoz6

Javadalmazd.si

Szabftlyz,at j6v6hagy6sa, melyet az en61 :;2616 ddntdst6l szdmitott harmitrc
napon beliil a c€giratok kezd let6tbe kell bel'gezni;
az Ellen6rzdtt -fdr*sas:ig cdgnevenek, szdkhelydnek, iegyzatt tcikdjenek es
f6tevdke ny s d gd n e k mt gv LltoztatAsa;
uz E\Ienorzdtt 'I'Arsaszig alapit6 ckirat6nak olyan tartalmfr mddositdsa, amely a
r:6szesedishez kapcsoIid6 j ogokat hiindnyosan erintheti;

zz

Elten6rzott 'fdrsasfg vegelszdmol;issal trirttlnd jogut6d

ne

lkiili

megsziintetdse;
az Ellen6rzott Td"rsasdg 6tal akul 6sa;

az. Hllen6rzott 'TSlsasilg td,rzst6kdjd.nek felemeldse, annak jogszabdly'brln
rdgzitett ner:n kolelez6 lesz6Ilitasa;
az el6v6s6r16si jog gyakorl6sa az Ellenrirzcjtt Tdrsasdg 6ltal;
az elov 6s6'rl6sra j ogo sr,rlt szernd Iy kij el d l€ se ;
azEllenorzdtt Tdrsasag iizletrdszdnek kivul6.ll6 szemdiyre tsrtdn6 6truh6'zis6r.6i
a beleeg.vezds megacldsa;

az F-l\enbrzort T6rsasdg iizlctriszdnek felosztisilhoz valo hozzdj6rulas ds

az

iizletresz bevon6sfnak elrendeldse:

ds az, uralrni
szerzddis tervezetdnek tarfalm6rdl valir dont$s, az uralmi szerzodds

az elismeft v6lialatcsoport

Iirehozdsdnark elijkdszite.sir6l

tervezetdnek j 6vdiragyrisa;

{ltal gazd6lxod6 szervezet alapitisa vally
szervezetben rdszesedcs megszerzdse vail)"
gazci6lkodd
me gsziintetdse.

az

Ellendrzott Tdrsasdg

6truhdz6sa,

i I I etv

e ezekL'e irAn-vu 16 szdnddkn'y i latkozat

te tel e ;

azEllenorzcrt Tdrsasrlg rulajdon6t k|pezo tenn6foldek elidegenftdse, cserdje;

az Eilen6rzon fdrsasdg tuiajdon6t k(pe:r,o renntil'dldek miiveldsi

Sgbnuk

megvdltoztatdsa, m6s c6[6 hasznosft6sa, meg5terhe]6se;

stratdgiai dontdsek meghozatala, kiildnos tr:kintettei a tenrrelds szerkezetdn:k
megv6ltoztat 6sira, izletdtgak nregsziintet6s€::e'
n,viivrintartds szerinti, egyedi- nettd €rtdket meghalad6 trirgyi eszktrz,
tcvribbfi valamennyi ingatlan ds g6pjdrmu vis6rl6sdnak ds drtdkesitesdnek jov6hag.v6sa,

-

b)

A 25 millio forini

c)

Az Ellendrzott Tirsasdg

-

a sziimvitelr6l szril6 2000. dvi C. tSrvdny 23, $-a szerilrti

osszevontan szAmitott kotelezensdg '*
v6llal6snak jovdkragvdsa, ha a minclenkori uni6s ktjzbeszerzdsi drtdkhatdrt meghalarJ6
dsszegii, illetve ingatlan terhdre adott kcjteiezettsigvdlial6s esetdn dsszeghatdrra tekint.et
eszkcjzok (tovribbiakban: vag-von) terh€re adott

-

n€lkiil.
d) Az Hlienorzott T6rsas6gok kozdtti vegleges pdnzAtadas.
Az F,Ilen6'z-cltt T6rsasdg dvcs keresettome gdnek m eghatiirozdsa'

fl Az Ellen6rzort 'frirsasdg Lizletr tervdnek, dves besz6niolojrinak jovdhagyasa, az

dves

besziimo 16 kozzdtd te I ehez sziiksd ges hatiirozat kiadrisa'
ot
>)

Uralkod6 Tag irdnymuratiisa alapjdn "az ElIenorzofi Tfrsasdg 6ltal kidolgoz,rtt

Sz6mviteli Politika
j6vdhag1,dsa,

eis Szervezeti

Vliik6ddsi Szab|Iyzat, a feliigyel6bizottsdg tigyrendjdnek
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h) Az Ellenorzdtt Tdrsas6g miis gazdasdgi

i)

szewezettel vaio konzorciumi tags6ga, vagy erre

irartyul6 sz6nddknyilatkozat tdtele.

Az Ellen6rzotc Tdrsas6g arculat6t meghatfroz6 elemek. - kiilondsen a honlap, a logdk, a
msfkstinglevdkenysdg sordn haszndit arculati slemr;k - beverzetdse, m6dosit6sa (:s
megsziintetdse.

i) Az Ellenorzdtt Tdrsas6g orszdgos mddiiiban tdrtdn6 moglelendsdnek el6zetes j6vdhagy6sa.
KJ Az Ellen6rz6tt T6rsaseig pdnzt'rgyi-. szdmviteli- es konlroliing rendszerdnek miikdddstir
biztosit6

szo

ftverek, nyomtatvdnyur k ds sztenderdek

me ghatd"roz6sa

hivatdsos szolgflati jogviszony keretiben foglalkoztatolt, illewe a munka
tdrvdnykcinyv6rOl sz6l6 2012, |vi I. ton'dny szerinti ilgyvezetok kapcs6n javaslattdte I a
munkriltat6i jogok gyakorl6.ja sz6mdra a kinevezds ds a visszahivd's vonatkoz{sitban.
m) A bdren kfv0l adhat6 cafeteria juttatds elemeinek, mdrtdkdnek meglrat6rozdsa.
t\
L)

A

n)

Az Eilen6rz6tt Tdrsasdg jogszerul, gazdasilgos ds eredmdnyes miikcjddsenek eilen6rzdse.

Az Uralkod6 'fag koteles az n) pontban Leirt jogkdr gyakor16s6r6l a tulajdonosi joggyakorlirt
fol.r,'amatosan tdjekoztatni. Az Uralkodd Tag a jogszabflyok €s az uralmi szerz6d€s keretei
kdzritt 'az 6bala gyakorolt tulajdonosijogok rdszletes sz;Juilyait is jogosult hatrirozatokban
szabilyozni"

3) Jelen hatdrozat kiadasrit kovet6 60 napon beiiil az Uralkodo Tagaz egy'sdges iizleti koncepci6
rdszletes tartalm6t - a tulajdonosi jogg5'akorl6 j6vrlhagyS,sdr kdvet6en -- llatdroz,atban kdteles

megdllapitani.

Az Uralkod6 Tag 6itai kiadott Hatfirozat alapjizn az )Sllenorzdtt 1'6rsasdgra

vonarkoz6 rdszletszabdlyokat az Ellen6rzcjtt T6rsasAg 6ves ilzleli tervdben k.el1 rogzfteni.

4) Jelen hat6rozattal - annak meliikletekdnt * kiadom a Szerz6d6 Felek 6ital kdzdsen eldkdszite.l
uralmi szerzdd€s tervezetdt ds utasftom a Szerzoda Felek iigS,"vezeta igazgatoit" hogy az uralrc.'i
szerz6d6st annak megfele16en kdssdk rneg"

5) Jelen hatdrozattal utasitorn az iigyvezetd igazgat6kat, hogy a vrillalatr;sopor'r ldtrehozdsdnai;
el6kdszftdsdrdl tAjdkozrassdk a mulkavdllat6i drdekkdpviseleteket.

6) Jelen hatirozat

c6gbir6sdghoz. tcjrtenS benvrijtds6r6l
Uralkodo Tag iigyvezeto igazgatoja koteles intdzkeCni.

Budapest, 2015.

februrir

a Ftk.-bau el6irt hatdrid6n beliil az

",:,

A Magyar Allam mint Tulajdonos nevriben
j o ggyako rt6sra m eghatalm az ott
Biintetds-v6grehajt4s Orszigos Parancsnoksfga
k6pviselet6ben
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Csoti Andr:ls bv. vez6,r6rnagy

Melldklet az Uralmi szerzod6s tervezete (8 lap)

