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A Delta Technologies Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Cg. 01-10-043483; 

székhely:1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.; a továbbiakban: „Kibocsátó”) a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:272. § (3) bekezdés c) pontja alapján – ezúton 

ismételten közzé teszi a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, 

kiegészítve a 2021. szeptember 29. napon közzétett a Kibocsátó, 2021. október 29. napon 

megtartásra kerülő éves rendes közgyűléséhez kiküldött MEGHÍVÓ1-ban szereplő adatokkal.  

Kérjük a tisztelt részvényeseinket, hogy a közgyűlésre a pontos,  a közzétett Meghívóban is szereplő, 

továbbá jelen tájékoztatás mellékleteként csatolt - közgyűlési adatokkal feltöltött meghatalmazást 

hozzák magukkal. Kérjük, hogy a meghatalmazáson a személyes adataik feltüntetése során is 

ügyeljenek az adatok pontos megadására. 

Jelen tájékoztató mellékletei:  

1.sz. melléklet: meghatalmazás jogi személyek esetén 

2.sz. melléklet: meghatalmazás természetes személyek esetén 

                                                 
1https://bet.hu/newkibdata/128614268/20210929_Delta_%C3%89ves%20Rendes%20K%C3%B6zgy%C5%B1l%

C3%A9s%20Megh%C3%ADv%C3%B3%20HU.pdf  

A DELTA TECHNOLOGIES NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 

TÁJÉKOZTATÓJA 

Budapest, 2021. október 20. 

Delta Technologies Nyrt. 
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Közzététel a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján  
 

 

M E G H A T A L M A Z Á S  

Alulírott ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: ………………………………………………………………………………………………….; 

székhely: ………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 

képviseli: ……………………..……………………………………………………….; a továbbiakban: „Meghatalmazó”) 

ezúton meghatalmazza …………………………………………………………………………………………………………………….….-t 

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma: ………………………………………………………………………….. 

lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

édesanyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………), hogy 

a Meghatalmazót mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a Delta Technologies Nyrt.  

(Cg.: 01-10-043483 , székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 40-74. sz.) 2021. október 29. napján 

tartandó közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) 

a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.  

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Delta Technologies Nyrt.-ben lévő valamennyi 

részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni. 

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására, és a 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is. 

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó. 

A jelen meghatalmazás 2021. november 09. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve). 

Kelt: ________________________________________;    2021. ____________________________ hónap; ______ nap 

Meghatalmazó: 

_________________________________________________ (aláírás) 

Név: 

Beosztás: 

aláírás: 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

[Tanú 11:       Tanú2 

név:        név: 

lakcím:        lakcím: 

aláírás:        aláírás:] 

                                                           
1 A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell 

aláírni és el kell látni apostille-lal vagy felülhitelesítéssel.  



Közzététel a Ptk. 3:272.§ (3) bekezdésének c) pontja alapján  
 

 

M E G H A T A L M A Z Á S  

Alulírott ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma: ………………………………………………………………………….. 

lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

édesanyja születési neve: ……………………………………………………………), a továbbiakban: „Meghatalmazó”) 

ezúton meghatalmazza …………………………………………………………………………………………………………………….….-t 

(személyazonosító okmány elnevezése és sorszáma: ………………………………………………………………………….. 

lakcím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

édesanyja születési neve: ……………………………………………………………………………………………………………), hogy 

a Meghatalmazót mint részvényest teljes jogkörrel képviselje a Delta Technologies Nyrt.  

(Cg.: 01-10-043483 , székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 40-74. sz.) 2021. október 29. napján 

tartandó közgyűlésén, és az őt megillető részvényesi jogokat (ideértve kifejezetten a szavazati jogot) 

a Meghatalmazó nevében és képviseletében gyakorolja.  

A jelen meghatalmazás alapján a Meghatalmazott a Delta Technologies Nyrt.-ben lévő valamennyi 

részvénye tekintetében jogosult a Meghatalmazót képviselni. 

A jelen meghatalmazás hatálya kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatásán, és a 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésen való képviseletre is. 

A jelen meghatalmazásra a magyar jog az irányadó. 

A jelen meghatalmazás 2021. november 09. napjáig érvényes (ezt a napot is beleértve). 

Kelt: ________________________________________;    2021. ____________________________ hónap; ______ nap 

Meghatalmazó: 

_________________________________________________ (aláírás) 

Név: 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

[Tanú 11:      Tanú 2 

név:       név: 

lakcím:       lakcím: 

aláírás:       aláírás:] 

                                                           
1 A meghatalmazást a Ptk. 3:337. § (3) bekezdése alapján közokiratba vagy teljes bizonyító erejű 

magánokiratba kell foglalni. Amennyiben a meghatalmazást külföldön írják alá, azt közjegyző előtt kell 

aláírni és el kell látni apostille-lal vagy felülhitelesítéssel.  
 


