A Budapesti Értéktőzsde Zrt. Felelős Társaságirányítási Ajánlásai 1.2.1. pontjában meghatározott
összefoglaló a közgyűlések lebonyolítására és a részvényes szavazati jogának gyakorlására
vonatkozó szabályokról

Az MKB Bank Nyrt. (továbbiakban: Társaság) legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést annak
kezdőnapját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a Társaság Alapszabálya szerint közzétett
meghívó útján kell összehívni.
A Társaság a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben köteles a közgyűlési meghívó,
valamint az ahhoz tartozó előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton történő
megküldésére azon részvényesek részére, akik ezt az igényüket előzetesen (legkésőbb az adott
közgyűlés kezdőnapját legalább negyvenöt (45) nappal megelőzően) a Társaságnak írásban
bejelentették. Az ilyen igény bejelentetése a részvényesi minőség fennállása alatt határozatlan időre –
annak írásban történő visszavonásáig szól. Az e-mailen elküldött társasági közléseket az e-mail
elküldésének napján a részvényeshez megérkezettnek kell tekinteni.
A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem szabályszerűen hívták össze,
és azon az összes részvényes jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem
szabályosan összehívott, illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen
határozat az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a
Közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül valamennyi részvényes egyhangúlag
érvényesnek ismeri el.
A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi szavazásra jogosult
részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a
részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon az alaptőke több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a
Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot legalább
tíz (10) nappal és legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az eredeti napirenden szereplő
ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:
a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c) a Közgyűlés napirendjét;
d) a Közgyűlés megtartásának módját;
e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt feltételeket;
f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
g) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, továbbá
h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes
terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

A Közgyűlés levezető elnöke az Igazgatóság mindenkori elnöke, kivéve akadályoztatása esetén, mert
ebben az esetben a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen
megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, illetve
képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt megillető szavazatok
számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett változásokat.
A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. A részvények
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tulajdonosai a szavazásban a Társaság által rendelkezésre bocsátott szavazólap felmutatásával vesznek
részt. A szavazólapok kiállítása a részvénykönyv adatai alapján történik.
A közgyűlés levezető elnöke feladat,- és hatásköre alapján:
a) megnyitja a Közgyűlést;
b) megállapítja a határozatképességet;
c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja a szót, korlátozhatja a
felszólalások időtartamát;
d) szünetet rendel el;
e) berekeszti a Közgyűlést.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének
és a szavazatszámlálóknak a nevét;
d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat;
f) minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes
szavazat leadására került sor, és az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés
mértékét,
g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott,
jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint
a jelenléti ívet saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni, valamint a közgyűlés befejezését
követő harminc napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani. A Társaság Igazgatósága köteles
továbbá a Közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a határozati javaslatok ismertetését, illetve a
határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és válaszokat is tartalmazó közgyűlési
jegyzőkönyvet a közgyűlést követő harminc (30) napon belül közzétenni a Társaság Alapszabálya
szerint. A társaság ezen felül a Társaság Alapszabálya szerint jelen összefoglaló dokumentumban
közzéteszi a közgyűléseinek lebonyolítására és a részvényesei szavazati jogának gyakorlására
vonatkozó szabályokat
A társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a jogszabályi, valamint
a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az
azoknak való megfelelést. A Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan
meg nem válaszolt kérdések megválaszolására a társaságnak a Közgyűlés napjától számított öt (5)
munkanap áll rendelkezésére.
A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei
A Társaság a Közgyűlésre, mint társasági esemény időpontjára tulajdonosi megfeleltetést kér a
KELER Zrt-től. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor hatályos általános
üzletszabályzata irányadó.

A Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi
meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – legkésőbb a
Közgyűlés megkezdését megelőző második munkanapon a részvénykönyvbe bejegyeztek. A Közgyűlésen a
részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv meghívóban
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meghirdetett lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza, amely lezárásának napja a Közgyűlés
kezdőnapját megelőző második munkanap.

Javasolt, hogy a Tisztelt Részvényesek közgyűlési részvételi szándékuk esetén a KELER Zrt. által
bonyolítandó tulajdonosi megfeleltetésben történő részvételükhöz szükséges teendőket és határidőket
értékpapírszámla vezetőjükkel egyeztessék. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámlavezetők mulasztásának következményeiért.
A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a
részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdő napját megelőző
átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt
vegyen és az őt, mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.
.
A részvényes a közgyűlési jogait személyesen vagy képviselő/részvényesi meghatalmazott
(továbbiakban: meghatalmazott) útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott a belső
igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja, elnöke és a könyvvizsgáló. A részvényes a közgyűlési jogai
gyakorlására az Igazgatóság külső tagjának és – amennyiben nem belső Igazgatósági tag – a társaság
vezető állású munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti meghatalmazás érvényessége
egy közgyűlésre, vagy a meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb 12 hónapra szól. A
képviseleti meghatalmazás érvényessége kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a
határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre is. A meghatalmazást közokirat vagy
teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz benyújtani. A részvényesi
meghatalmazott által adott meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő részvényesi
meghatalmazottként jár el. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, azonban minden egyes
képviselt részvényes vonatkozásában rendelkeznie kell közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazással.

A részvények tulajdonosai a szavazásban a Társaság által rendelkezésre bocsátott szavazólap
felmutatásával vesznek részt. A szavazólapok kiállítása a részvénykönyv adatai alapján történik.
A Közgyűlés napján, a Közgyűlés helyszínén a Társaság a megjelenést előzetes regisztrációhoz köti.
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