A Hanwha Bank Magyarország Zrt. közgyőlési meghívója
A Hanwha Bank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., nyilvántartó bíróság:
Fıvárosi Bíróság, mint cégbíróság, cg: 01-10-041371) a befektetési vállalkozásokról és az árutızsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetı tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII.
törvény (Bszt.) 123. § (1) bekezdése g) pontjának megfelelıen közzéteszi, hogy a társaság székhelyén
2012. április hó 20. napján 10.00 órai kezdettel tartja éves rendes közgyőlését személyes jelenlétet
igénylı ülés formájában. Határozatképtelenség esetén a közgyőlés ugyanezen a helyen 2012. április
23. napján 10.00 órai kezdettel kerül megtartásra, a meghirdetettel azonos napirendi pontokkal.

A Közgyőlés napirendje:

1.)

A Hanwha Bank Magyarország Zrt. (továbbiakban ”Bank”) Igazgatóságának 2011. évi üzleti
évre vonatkozó éves jelentése a Bank pénzügyi helyzetérıl és üzleti eredményérıl.

2.)

A Bank Felügyelı Bizottságának 2011. évre vonatkozó éves jelentése és konszolidált éves
jelentése.

3.)

A Bank Könyvvizsgálójának 2011. évre vonatkozó éves jelentése és konszolidált éves
jelentése.

4.)

A Bank 2011. évi auditált éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény
felhasználásáról (veszteség elszámolásáról).

5.)

A Bank 2011. évi auditált konszolidált éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott
eredmény felhasználásáról (veszteség elszámolásáról).

6.)

Igazgatósági tag újraválasztása, díjazásának megállapítása.

7.)

A Bank könyvvizsgálójának megválasztása a 2012. évre és díjazásának megállapítása.

8.)

Döntés a nyomdai úton elıállított részvények dematerializált részvényekre történı
átalakításáról. A Bank Vezérigazgatójának felhatalmazása az átalakítás teljes lebonyolítására.

9.)

Döntés a Társaság részvényei névértékének és darabszámának megváltoztatásáról (névérték
csökkenéssel elıálló darabszámemelés).

10.)

Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról.

11.)

Döntés a jegyzett tıke összegének feltételes leszállításáról (a leszállítás azzal a feltétellel lép
hatályba, hogy a részvények dematerializációjának folyamata végrehajtásra került és lezárult).

A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követıen, illetve az értékpapírokra
vonatkozó rendelkezésekben meghatározott letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában jogosult. A
részvényes részvényesi jogait képviselı útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a
Könyvvizsgáló.
A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejő magánokirat formájában kell a Társasághoz
benyújtani. A közgyőlésen a részvényes, illetve részvényesi képviselı személyes részvétele útján
gyakorolhatja jogait.
A közgyőlésen minden részvény egy szavazatra jogosít.
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