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MEGHÍVÓ A SKYGREEN BUILDINGS KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 

ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ’SKYGREEN 2030/I HUF KÖTVÉNY’ ELNEVEZÉSŰ, 

HU0000360201 ISIN KÓDÚ KÖTVÉNY VONATKOZÁSÁBAN TARTANDÓ 

KÖTVÉNYTULAJDONOSI GYŰLÉSRE 

 

 

Tisztelt Kötvénytulajdonosok! 

 

A SkyGreen Buildings Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; 

cégjegyzékszám: 01-09-281782; adószám: 25552188-2-41; a továbbiakban: Társaság) mint kibocsátó 

2021. május 7. napján – a 2021. március 23. napján kelt információs dokumentum (a továbbiakban: 

Információs Dokumentum) 13.25. és 13.26. pontjai, valamint 4. számú mellékletének 1.1 pontja alapján 

– Kötvénytulajdonosi Gyűlést hívott össze 2021. május 18. napjára a Társaság által kibocsátott 

’SkyGreen 2030/I HUF Kötvény’ elnevezésű, HU0000360201 ISIN kódú kötvények (a továbbiakban: 

Kötvények) tekintetében. A Kötvénytulajdonosok visszajelzései alapján a Társaság tájékoztatja a tisztelt 

Kötvénytulajdonosokat, hogy a Kötvénytulajdonosi Gyűlés az alábbiak szerinti módosított időpontra, 

illetve módosított napirendi pontok mellett kerül összehívásra: 

 

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontja: 2021. május 20. 16 óra (budapesti idő szerint) 

 

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartása elektronikus úton, a Microsoft Teams vagy azzal 

egyenértékű, audiovizuális kommunikációt lehetővé tevő program alkalmazásával történik, azzal, hogy 

annak pontos elérési útja elektronikus úton (e-mailben) közvetlenül kerül megküldésre. 

 

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett napirendje: 

 

1. Hozzájárulás a Kötvénytulajdonosi Gyűlés megtartásához, illetve napirendi pontok 

elfogadása 

 

2. Levezető elnök, illetve a jegyzőkönyv hitelesítőjének megválasztása 

 

3. Döntés a Biztosítéki Ügynök személyének megváltoztatásáról 

 

Figyelemmel arra, hogy a Raiffeisen Bank Zrt. átruházta a kötvényeit a Takarékbank Zrt.-re, a 

Biztosítéki Ügynök, illetve a fizető bank személye a Takarékbank Zrt.-re kerül módosításra a 

tervek szerint. 

 

4. Döntés a Kötvényfeltételek módosításáról 

 

A Biztosítéki Ügynök személyében történő változás a Kötvényfeltételekben (a kapcsolódó 

fogalommeghatározásokban, illetve a biztosítéki dokumentációban) is megfelelően átvezetésre 

kerül. 

 

A Társaság a jelen napirendi pont vonatkozásában a szavazásra előterjesztett Kötvényfeltételek 

módosított – egységes szerkezetbe foglalt – szövegét, az ehhez kapcsolódóan módosuló 

fogalommeghatározásokat, illetve Információs Dokumentum mellékleteket a Kötvénytulajdonosi 

Gyűlést megelőzően teszi közzé. 

 

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés levezető elnökeként Pillár Zsoltot, a Társaság ügyvezetőjét javasoljuk. 

 

Figyelemmel a jelen meghívó kelte, illetve a Kötvénytulajdonosi Gyűlés tervezett időpontja közötti 

időtartamra, a Kötvénytulajdonosi Gyűlés a jelen meghívó szerinti időpontban kizárólag abban az 

esetben hozhat határozatot, ha azon az összes Kötvénytulajdonos részt vesz és a Kötvénytulajdonosi 

Gyűlés megtartásához a Kötvénytulajdonosok – a fenti 1. napirendi pont elfogadását megelőzően – 

egyhangúlag hozzájárulnak.  



 

2 

 

 

A Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvétel joga azt a Kötvénytulajdonost illeti meg, aki a 

Kötvénytulajdonosi Gyűlés jelenléti listájának összeállításakor, legkorábban 2 (két) Munkanappal a 

vonatkozó Kötvénytulajdonosi Gyűlés időpontját megelőzően benyújtotta a Kötvénytulajdonosi 

minőségét igazoló dokumentumot. 

 

Az adott Kötvénytulajdonosi Gyűlésen való részvételre jogosult Kötvénytulajdonosok listáját a 

Kibocsátó közzéteszi a honlapján (www.skygreen.hu), legalább 2 (két) Munkanappal a 

Kötvénytulajdonosi Gyűlést megelőzően. A Kötvénytulajdonosok listája tartalmazza a Kötvény 

tulajdonosának nevét és székhelyét, valamint a Kötvény tulajdonosának birtokában lévő Kötvények és 

kapcsolódó szavazatok számát. 

 

A Kötvénytulajdonos a Kötvénytulajdonosi Gyűlésen meghatalmazottja útján képviseltetheti magát 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. Bármely Kötvénytulajdonos 

meghatalmazottként járhat el egy másik Kötvénytulajdonos nevében. 

 

Kérjük, hogy a jelen meghívó szerint megtartandó Kötvénytulajdonosi Gyűlésen szíveskedjen 

személyesen vagy meghatalmazottja útján a jelenlétét biztosítani. 

 

A Kötvénytulajdonosi Gyűlés tekintetében az Információs Dokumentum 4. számú mellékletében 

foglaltak irányadók.  

 

A jelen meghívóban másként nem definiált, nagy kezdőbetűvel írt szavak, elnevezések az Információs 

Dokumentumban foglalt jelentéstartalommal bírnak. 

 

 

Budapest, 2021. május 19. 

 

 

 

 

 

  

___________________________________________ 

SkyGreen Buildings Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

Képviseli: Pillár Zsolt 

Beosztás: ügyvezető 

Képviseli: Melis János István 

Beosztás: ügyvezető 
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