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TÁJÉKOZTATÓ TAKARÉKSZÖVETKEZETI TAGOK SZÁMÁRA
Fontos információkat tartalmaz, kérjük, olvassa el figyelmesen!

Tisztelt Tagtársunk!

2017. április 26.

Takarékszövetkezetünk négy takarékszövetkezet – a Szigetvári Takarékszövetkezet, a MECSEK TAKARÉK
Szövetkezet, a Szentlőrinc-Ormánság Takarékszövetkezet és a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet – egyesülése
kapcsán meghozott közgyűlési/küldöttgyűlési határozatok alapján beolvad a Szigetvári Takarékszövetkezetbe
(székhelye: 7900 Szigetvár, József Attila utca 19., cégjegyzékszáma: Cg. 02-02-000186, a továbbiakban:
Jogutód Takarékszövetkezet).
Erre tekintettel megküldésre kerül az Ön részére az egyesülési terv, amely tartalmazza az átalakuló
szövetkezetek
vagyonmérleg/vagyonleltár
tervezetét,
valamint
a
Jogutód
Takarékszövetkezet
vagyonmérleg/vagyonleltár tervezetét, továbbá, az egyesülési szerződés tervezetét, a beolvadást követően a
befogadó takarékszövetkezet módosuló (új) alapszabályának tervezetét, végül a Jogutód Takarékszövetkezetben
tagként részt venni nem kívánó személyekkel történő elszámolás módjára vonatkozó szabályzat tervezetét.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a megküldött dokumentumok tartalma az egyesülési folyamat során, különösen a
hatósági engedélyekkel és beszerzendő jóváhagyásokkal összefüggésben kis mértékben módosulhat.
1.

Felhívás a tagsági jogviszony tekintetében történő nyilatkozattételre
Tájékoztatjuk, hogy az egyesülés kapcsán Ön jogosult eldönteni, hogy a beolvadást követően létrejövő
Jogutód Takarékszövetkezet tagja kíván-e lenni. Az erre vonatkozó nyilatkozat az Ön részére
megküldésre kerül („Nyilatkozat tagsági jogviszony megszüntetéséről” c. nyilatkozat, a továbbiakban:
Nyilatkozat).
Abban az esetben, ha nem kíván a Jogutód Takarékszövetkezet tagja maradni, kérjük, hogy a
Nyilatkozatot ennek megfelelően kitöltve legkésőbb a jelen levél kézhezvételét követő 30 (harminc)
napon belül szíveskedjék visszajuttatni Takarékszövetkezetünk központjába, a Titkárságra (cím: 7754
Bóly, Rákóczi u. 7/A.), vagy személyesen bevinni a Takarékszövetkezet bármelyik
fiókjába/kirendeltségébe.
Tájékoztatjuk, hogy legkésőbb 2017. június 6. napjáig nyilatkozhat úgy, hogy nem kíván a Jogutód
Takarékszövetkezet tagjává válni, illetve ezen határidőben jogosult a korábbi nyilatkozatát esetlegesen
írásban visszavonni.
A Nyilatkozata (vagy annak visszavonása) eredeti példányának a fentiek szerint megadott határidőkig
meg kell érkeznie a Takarékszövetkezetünkbe ahhoz, hogy figyelembe vehető legyen.
Felhívjuk a figyelmét, hogy Nyilatkozata csak akkor lesz érvényes, ha azon két tanú aláírása, a tanúk
neve és lakhelye is szerepel.
Amennyiben a kitöltött Nyilatkozatot elmulasztja visszaküldeni, ezt az Ön tagsági jogviszonya
fenntartására vonatkozó szándékának tekintjük.
Amennyiben egyidejűleg az egyesülésben résztvevő több takarékszövetkezetben is rendelkezik
tagsági jogviszonnyal, kérjük, hogy a nyilatkozatát valamennyi érintett takarékszövetkezet részére
a fentiek szerint szíveskedjék megtenni.
Tájékoztatjuk, hogy az egyesülési folyamat során a tagsági jogviszonya megszüntetéséről kizárólag a
megküldött nyilatkozat szerint rendelkezhet, egyéb módon a tagsági jogviszonya megszüntetésére az
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egyesülési folyamat alatt nincs mód. Természetesen az egyesülést követően
Takarékszövetkezetből az általános szabályok szerint Ön továbbra is jogosult lesz kilépni.

a

Jogutód

Amennyiben Nyilatkozata értelmében nem kíván a Jogutód Takarékszövetkezet tagjává válni, az Ön
tagsági jogviszonya a beolvadás cégbíróság által történő bejegyzésével megszűnik. A tagsági jogviszonya
megszűnésére tekintettel esedékessé váló elszámolás módjára vonatkozó részletes szabályokról az
egyesülési terv részét képező elszámolási szabályzatban tájékozódhat.
2.

Felhívás a részjegy összeg kiegészítésére
Tájékoztatjuk, hogy a Jogutód Takarékszövetkezet alapszabály tervezete szerint a Jogutód
Takarékszövetkezet részjegyeinek névértéke 10.000,- Ft, azaz tízezer forint összegű lesz, amelyre
tekintettel egy tagnak legalább 10.000,- Ft összegű részjeggyel kell rendelkeznie, illetve a tag részjegyei
összegének 10.000,- Ft-tal maradéktalanul oszthatónak kell lennie. Abban ez esetben, ha Ön a Jogutód
Takarékszövetkezet tagjává kíván válni, de részjegyeinek az összege nem éri el a 10.000,- Ft-ot,
vagy az nem osztható maradéktalanul 10.000,- Ft-tal, Ön legkésőbb 2017. június 6. napjáig
pótlólagosan olyan összegű vagyoni hozzájárulást köteles teljesíteni, amelynek eredményeként a
részjegyei összege eléri legalább a 10.000,- Ft-ot, vagy 10.000,- Ft-tal maradéktalanul oszthatóvá
válik. Részjegyének kiegészítését legközelebbi fiókunkba/kirendeltségünkbe befáradva a pénztárba
történő készpénz befizetéssel tudja megtenni.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fentiek szerinti vagyoni hozzájárulást a megadott határidőben
nem teljesíti, a tagsági jogviszonya a Jogutód Takarékszövetkezetben nem jön létre, és az egyesülés
cégbíróság által történt jogerős bejegyzésével megszűnik. A részjegye összegével történő elszámolásra a
mellékelten megküldött szabályzat rendelkezései az irányadók.

Kérjük, hogy döntését alapos megfontolás előzze meg, és amennyiben kérdése merül fel, akkor azt írásban
jelezze a fenti címen.
Köszönettel, tisztelettel:
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
Melléklet:
- tagi nyilatkozat minta
- egyesülési terv (melybe betekinthet a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet székhelyén (7754 Bóly, Rákóczi u.
7/A.) a 69-569990 telefonszámon előre egyeztetett időpontban)

