Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-02-054568/47

VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-02-054568 cégjegyzékszámon bejegyzett
Takarék Egyesült Szövetkezet (1122 Budapest, Pethényi köz 10.; adószáma: 26619110-2-43)
cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:
11.
11/3.

A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

2 308 190 000 HUF

A változás (törlés) időpontja: 2020/06/01
Törlés kelte: 2020/03/20
11/4.

Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

2 265 121 000 HUF

A változás időpontja: 2020/06/01
Bejegyzés kelte: 2020/03/20
16.
16/1.

A jogelőd cég(ek) adatai
Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet
HU-7754 Boly Rákoczi u 7/a.
Cégjegyzékszám: 02-02-000196
Adószám: 10042951-2-02
A jogutódlás módja: beolvadás
A jogutódlás cég által meghatározott időpontja: 2020. június 1.
A változás időpontja: 2020/06/01
Bejegyzés kelte: 2020/03/20

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés
vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes
törvényszék előtt.
A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc
napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság
e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3:97.§ (1) bekezdés).
A cég 50.000.- Ft eljárási illetéket és 3.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton
megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a jogi képviselő
meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; változásbejegyzés esetén a legfőbb
szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául
szolgáló határozata; nyilatkozat a munkavállalói érdekképviselet tájékoztatásáról; a Gazdasági
Versenyhivatal engedélye vagy a cég nyilatkozata, hogy az engedélyre nincsen szükség; az
átalakulásra vonatkozó közlemények megjelenését igazoló lappéldányok kivonata; közgyűlési
meghívó; a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív; a vagyonmérleg-tervezetekre és a
vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés; az egyesülési terv;
változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult
szervnek a változás alapjául szolgáló határozata.
Budapest, 2020. március 20.

Dr. Marosy Zsófia Mária
bíró

