Közgyűlési előterjesztés
a 2009. október 9-i rendkívüli közgyűlés 3. és 4. napirendi pontjaihoz (részvényesi javaslatra)

A FreeSoft Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) ezúton tájékoztatja a pénz- és tőkepiac szereplőit,
hogy a FreeSoft Nyrt. a 2009. október 9.-én tartandó rendkívüli Közgyűlésre a következőkben ismertetett
előterjesztést teszi közzé a napirend 3. és 4 pontjaihoz.
A FreeSoft Nyrt. Igazgatósága jelenleg is rendelkezik felhatalmazással saját részvények vásárlására,
amely - a transzparencia és a kisrészvényesek érdekében – így került be az Alapszabályba:
„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját
részvényeinek – a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a
saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés
programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás kizárólag tőzsdei
forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,-Ft-os árfolyamon történhet.”
Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy előfordulhat olyan eset, amikor egy nagyobb
részvénycsomagot az aktuális tőzsdei árnál olcsóbban is meg lehet venni. A Társaság vezetése ugyan nem
feltételezi, hogy ez többször is elő fog fordulni, de úgy véli, hogy ilyen esetben nem szolgálja a
részvényesek érdekét, hogy a tőzsdei árfolyam jelentősen csökkenjen. Ennek elkerülése érdekében
célszerű a „kizárólag tőzsdei forgalomban” kikötést „elsősorban tőzsdei forgalomban” meghatározásra
módosítani, ugyanakkor a tőzsdén kívüli vásárlás lehetőségét csak az extrém – a piaci árnál legalább 20
%-kal alacsonyabb vételárú – esetekre korlátozni. Ennek megfelelően a részvényesi javaslat az, hogy a
közgyűlés az Alapszabály 11.10.2. pontját az alábbiakra módosítsa.
„11.10.2. Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján jogosult a Társaság saját
részvényeinek – a Gt-ben foglalt korlátozások betartásával történő – vásárlására azzal, hogy a
saját részvény vásárlása akvizíciós célokat, valamint a vezetői és dolgozói ösztönzés
programjának, illetve fedezetének biztosítását szolgálhatja. A vásárlás elsősorban tőzsdei
forgalomban, minimum 1.000,- maximum 5.000,-Ft-os árfolyamon történhet. Tőzsdén kívüli
saját részvény vásárlásra csak akkor kerülhet sor, ha a vételi árfolyam az aktuális tőzsdei
árnál legalább 20 %-kal alacsonyabb”
A FreeSoft október 9-i rendkívüli közgyűlésének írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai 2009.
október 5-től megtekinthetők a FreeSoft Nyrt. (www.freesoft.hu) és a Budapesti Értéktőzsde
(www.bet.hu) honlapján, továbbá munkanapokon 9-16 óra között, FreeSoft Nyrt. székhelyén (1037
Budapest, Montevideo u. 8.), valamint a Közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától (2009.
október 9-én 13 órától).
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