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Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Kelenhegyi út 39., nyilvántartó bíróság: Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága, cg: 01-10-041371) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 123. § (1)
bekezdése
g)
pontjának
megfelelően
közzéteszi,
hogy
a
társaság
székhelyén
2018. május hó 23-án 14.00 órakor éves rendes közgyűlést tart, mely a társaság székhelyén (1118 Budapest,
Kelenhegyi út 39.), személyes jelenlétet igénylő ülés formájában kerül megtartásra. Határozatképtelenség esetén a
megismételt Közgyűlés 2018. május hó 28-án 14.00 órakor, ugyanezen a helyen, azonos napirenddel kerül
megtartásra.
A Közgyűlés napirendje:
1.) Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) Igazgatóságának 2017. évi üzleti évre
vonatkozó éves jelentése, beszámolója és konszolidált éves jelentése, beszámolója a Bank pénzügyi
helyzetéről és üzleti eredményéről
2.) A Bank Felügyelő Bizottságának 2017. évre vonatkozó éves jelentése és konszolidált éves jelentése
3.) A Bank Könyvvizsgálójának 2017. évre vonatkozó éves jelentése és konszolidált éves jelentése
4.) A Bank 2017. évi auditált éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény
felhasználásáról
5.) A Bank 2017. évi auditált konszolidált éves beszámolójának elfogadása, döntés az adózott eredmény
felhasználásáról
6.) A Bank könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása
7.) Döntés felmentvény megadásáról
8.) A Felügyelő Bizottság ügyrendjének jóváhagyása
9.) Döntés a Bank Alapszabályának módosításáról
A Társaság Alapszabálya szerint:
A részvényes jogai gyakorlására a részvénykönyvbe való bejegyzést követően jogosult. A részvényes
részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a Könyvvizsgáló, az Igazgatóság
tagja és a Felügyelő Bizottság tagja.
A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a Társasághoz benyújtani.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező részvényeket képviselő részvényesek több
mint fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha a Közgyűlés nem
határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes.
A közgyűlésen minden részvény egy szavazatra jogosít.
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