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Fele16ss̀gi T̀rsasig(sZ6khClyc:2407 DunattVaros,Palhalma l,078/36 hrsz)1993
december 31モ nkdta F可 6r Mcgyd Biめ sag mlllt c̀♪ ir6sig tttJ Cg 07‐ 09‐ 003062 sz̀m
alatt bcJegyzctt tirsasig alapit6 okiratit az alabbiak szcHnt m6dositom:

Az alapit6 okirat 10.1.6s10.2.al● ontial az alibbiak szerint viltoznak:

TOr51ve 2018.decennber 31.nappal:
10 1 A tarsasag ugyvczettte:
n6v:Szant6 J6zsef lstv̀n

a(16azonosit6jel:8322053622

lakcim:2400 DunattV̀rOs,Tam̀J Aron it23
s′ ilct6si hel、 ̀6s id6:ヽ 4iskolc.1955 marcius o6
an力 a SZilet6si ncvc:Barczi Eva

10 2 Az igyvczct6 mcgbfzatasa 2018 december 31 napJ̀ig tan

Hatilyos 2019.januir l.nappal:
10 1 A tirsasag igyvczctttc:
n6vi CsOri Zoltan Janos

s id6:DunattVarOs.1965 augusztus i9
a11カ a SZilCtOsi ncvc:Stanczcl MaHa
lakclm:8000 Sz6kcsfch6Ⅳ ar,Nagy Lttos kiraly u 16
ad6azonOsit6jcl:8360243549
szllct6si hcl).ё

10 2 Az ugyvczct6 mcgbizatisa 2019 januar l̲t61 2022 dcccmbcr 31‑ig tart
Az alapft6 okirat cgy6b rcndclkcz6sci v̀ltozatlanul inaradnak hatilyban

Budapest,2018.decemnber 28.

A l\Iagy'ar Allam mint Tulajdonos nev6ben
joggyakorl6sra meghatalmazott
Biintet6s-v6grehajt6s Orszrigos Parancsnoksf ga
k6pviselet6ben

Dr. Trith Tamrls br'. r'ez6r6
orszagOs parancsno

EllenjegJ-zenr:

ん 2熱

ALAPiT6 OKIRAT
A Magyar K6ztiirsasrig lgazsrigiigyi Miniszt6rium /1055 Budapest.
Magyar Allarn k6pvisel6je

-

u. 16./ - mint

a

a gazdashgi trlLrsasrigokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrveny, valamint

a

Szalay

ta(6san 6llami tulajdonban marad6 vrillalkoz6i vagyon kezeldsdrol 6s hasznositiisiir6l sz6l6
1992. 6vi LIII. t6rv6ny 6s annak v6grehajtrlsrira kiadott 12611992.

alapjrin,

/Ylll.28./ Korm.

a Prilhalmai Celgazdasrigb6l - mely a Magyar Allam tulajdonrit k6pezi

december

3I

rendelet

-

1993.

-ik6n
eryszem6lyes

korlitolt

felel6ss6gii tf rsasrigot

alapit az alibbiak szerint.

l.

A tiirsasrig c6gneve:
Prilhalmai Agrospeciiil Mez<lgazdasrigi Termeki. Ert6kesit6 6s Szotgiiltar6 Korliirolt
Felel6ssdgii Tiirsasrig

Rdviditett c6gnev: Pillhalmai Agrospeciril Kft

2.

.

A tiirsasdg szekhelye:
2407 DunaijvAros, Piilhalma l, HRSZ. Dunarijvdros 078/36.

2.1.

A tirsasrig fi6ktelepei:
Lrjgalambos major, HRSZ. Rricalm6s 0l 7314.

Kulcs, Arany Jdnos u. 126, HRSZ. Kulcs 0447.

H-l108 Budapest, Venyige utca l-3.
3. A Tiirsasiig tulajdonosa a Magyar Allam.

3.1.

Magyar Allam tulajdonos (tag) eset6n az egyes rillami tulajdonban rill6
gazdasiigi tiirsasrigok lelert az iillamot megilleto tulajdonosi jogok 6s
kritelezetts6gek dsszess6gdr gyakorl6 szemdlyek kijelcildsdrol sz6t6 l/201g.
(VI. 25.) NVTNM rendelet. a tovribbiakban: NVTNM rendelet) alapjiin
tulajdonosi joggyakorl6 jogi szem6ly a Biintet6s-v6grehajtiis Orsziigos
Parancsnoksiiga (1054 Budapest, Steindl Imre utca 8., a toviibbiakban:
BVOP).

3.2.

Az NVTNM rendelet alapjrin a tiirsasiigi r6szesed6shez kapcsol6d6 tagsrigi
jogokat a BVOP gyakorolja.

A

つＤ

つＪ

A Bv. Holding

elismert vellalatcsoport l6trehoziisdr6l, az uralkod6 tag
iriinyitiisi. diintdsi ds ellenorzdsi jogair6l es uralmi szerzodds meglidtdsdr6l
sz6l6 hatarozata (a tov6bbiakban: v6ualatcsoporti hatrirozat), illetve a

-

-

TiirsasilLg
mint Ellen<irzdtt Tiirsasag 6s a Bv. Holding Korl6tolt
Felelossegii Tiirsasig (sz6khely: 1064 Budapest. R6zsa utca 75-79., Cg: 0l
09 200937, toviibbiakban: Bv. Holding Kft.) - mint Uralkod6 Tag - kiizritt
l6trejiitt hatrilyos uralmi szerz6d6s alapjrin, a Tiirsasiig [eg16bb szerve
tekintqt6ben a BVOP az elismert vrillalatcsoport uralkod6 tagja r6sz6re a
jogszabrilyokban, valamint jelen Alapit6 Okiratban meghatiirozott
tulajdonosi jogok 6s k6telezetts6gek gyakorl6s6t a 8.1.-8.19. pontokban
foglalt kiv6telekkel dtengedi.
4. A tdrsasdg ti5reveLenysege (TEAOR'08 szerinr):
0I

4.1

50'08 Vegyes gazdrilkodiis

.A c6gjegyzdkben felti.intetni kiveint tev6kenysdgek (TEAOR '08 szerint):

0l I l'08 Gabonaf6le (kivdve: rizs), hiivelyes n6vdny. olajos mag termesztdse
0l l3'08 Ziildsdgfele. dinnye. gy6k6r-, gum6sn6veny termeszt6se
0l l9'08 Eg1,db, nem 6velo ndv6ny termeszt6se
0 I 24'08

Alnratermdsii. csonth6jas termesztdse

0125'08 Egl db gyiimdlcs. h6jasterm6sii termeszrdse
0 I 28'08 Friszer-,

aroma-, narkotikus, gy6gyn6v6ny termeszt6se

0129'08 Egl db dve16 n6v6ny termeszt6se
0130'08 Ndvdnyi szaporit6anyag termesztdse
0141'08 Tej hasznf szarvasmarha tenydsztdse
0

1

42'08

Eg1 6b szarvasmarha teny6sztdse

0143'08 L6. l6fele teny6szt6se
0145'08 Juh. kecske teny6sztdse
0

146'08 Sen6stenydszt6s

0 I 49'08

Egl 6b 6llattenydsztds

0l6l'08 N6\'6nytermesztdsi szolgiiltatiis
0

163'08 Berakaritrist k6veto szolgiiltat6s

0162'08 Allanenydszt6si szolgdltatiis
0l 64'08 Vetdsi cdlI maglbldolgozis
0I

70'08 Vadgazd6lkodrls, vadgazd6lkodrisi szolgiiltariis

0210'08 Ercl6szeti. egydb erd<igazdrilkodrisi tevdkenysdg
0220'08 Fakitermelds
0140' 08 Erd6szeti szolgriltatiis

l0l I '08 Hisf'eldolgoziis.
I 03 I

-tart6sitris

'08 Burgonyafbldolgoziis, -tart6sitds

1039'08 Egr db gyiim<ilcs-, zdlds6gfeldolgoziis, -ta(6sitiis
1072'08 Tart6sitott lisztes iiru gydrt6sa

I

09'l'08 Haszonrillat-eledel gy rtdsa

I

i92'08 Kontbkcion6lt textildru

gydrtrisa (kivdve ruhiizat)

l.l l2'08 Mtrnkaruhdzat gyirtisa
l -.193'

08 Sz6nyeggyirtris

I

:199'08 Egi 6b textiliiru gyeftdsa m.n.s.

I

.1

I

6l 0'08 Fiir'6szriru gyrlrtris

I

623'08 Eptiletasztalos-ipari term6k gyrirtiisa

I

624'08 T6ro16 t-atermdk gy6(asa

I 3'

08 Fel sriruhiuat gy |rtisa (kivdve: munkaruhiizat )

I(r29'08 Egydb ta-, parafaterm6k, fonottiiru gy6rtrisa

'08 Papfr csomagol6eszk<iz gyrirtrisa
251 I '08 Fdrrrszerkezet gy6rtdsa
I 721

25 I 2'08 F6nr 6piiletelem gyrirtrisa
2-521

2-i6

'08 K6zponti ftitdsi kaziin, radiiitor gyiirtiisa

I'08 F6mf'eliilet-kezel6s

2562'08 F6mmegmunkiil6s
25

73' 08 Szerszrlrngyiirtiis

3199'08 Egr 6b m.n.s. leldolgoz6ipari tevdkenyseg

3l l2'08 Ipari g6p,

berendezds

javitiisa

3--i20'08 Ipari gdp. berendezds iizembe helyez6se
3.) I l
3.5 I

'08 Villamosenergia-termel6s

2'08 Villamosenergia-szrillitris

3530'08 Crizelkitrls. l6gkondicionrilis
3(r00'08 Viztermelds. -kezel6s, -elkitris
3

700'08 Szennyviz gytijtdse. kezeldse

3lt I I '08 Nem vesz6lyes hulladdk gyiijtdse

3lll2'08

Vesz6lyes hulladdk gyiijrdse

3li2l'08 Nern vesz6lyes hullad6k kezel6se, iirtalmatlanitrisa
31122'08 Vesz6lyes hullad6k kezel6se. iirtalmatlanitrisa

3lt3 I '08 Hasznrilt eszkdz bontiisa

3Ii32'08 Hulladdk [jrahasznosiriisa
4 120'08

Lak6- 6s nem lak6 6piilet epit6se

412 I '08 Folyad6k szitllitdsAra szolgril6 kdzmri dpit6se

4l9l '08 Vizi ldtesitmenl
4299'08

dpitdse

Eg1 6b mns 6pit6s

4:122'08 Y iz-, gia-. tiitds-, l6gkondiciondl6-szerel6s
4:129'08 Egr db 6piiletg6pdszeti szerel6s

4331'08 Vakokis
4132'08 Eptiletasztalos-s zerkezet szerelese
4333'08 Pad16-, falburkokis

4i34'08 Fest6s, iivegez6s
4l3S'08 Egl 6b betejez6 dpitds mrishova nem sorolt

4i9l'08
4-12 I

Tet(if'ed6s. tet6szerkezet-6pit6s

'08 Villanyszerel6s

4520'08 C6pjrirmiijavitris, -karbantart6s
46 I

I'08 Meztigazdasiigi term6k tigyndki nagykereskedelme

4621' 08 Gabona, dohiiny, vet6mag, takarmiiny nagykereskedelme
4623' OB El6Allat nagykereskedelme
463

l'08 Zdldsdg-, gyiimdlcs-nagykereskedelem

4632'08

H

s-, htskeszitm6ny nagykereskedelme

4673' 08 Fa-. dpit6anyag-, szaniter6ru-nagykereskedelem
467 7' 08 Hul laddk-nagykereskedelem

47

1

l'08

Elel miszer

jellegti bolti vegyes kiskereskedelem

4721' 08 Zdlds6g, gyiim6lcs kiskereskedelme
4941 '08

Kdzfti {irusziillit6s

52 I 0'08 Raktriroziis.

tiirokis

5224' 08 Rakomrinykezel6s
56 I 0'08

Ettcrmi, mozg6 vend6gkitris

5621 '08 Rendezv6nyi dtkeztet6s
5

629' 08 Eg1 6b venddgkitris

620

I'08

639

I'08 Hiriigyndks6gi tevdkenysdg

Sz.imit6gdpes programoz6s

6399'08 M.n.s. egy6b intbrmdci6s szolgiiltatris
6820'08 Sajit tulajdont, bdrelt ingatlan bdrbeadrisa. tizemeltet6se
6832'08 Ingatlankezelds
7

lJ22' 08 Uzl etvitel

i, egy6b vezetdsi taniicsadiis

7120'08 Mtiszaki vizsgiilat. elemzes
7.190'08 Miishova nem sorolt egydb szakmai, tudomiinyos, mtiszaki tev6kenysdg

7500'08 Allat-eg6szsegiigyi elkitris
77

32' 08

Epitoipari gdp kdlcsdnz6se

7739・ 08 Eg)ё b gё p.targyi eszkё z k01csё nz̀se
7820・ 08ヽ4unkacr6‑k61cs6nz6s
8110・ 08 Epitm6n】 ハzcmcltct6s
8130・ 08 Zё ldtcrilct― kczc16s

8230'08 Koniercncia,kcrcskedelmi bcmutat6 szerve26Se
8292・ 08 Csomagolas(gỳrtast61 6s kcrcskedelemt61 elk■ 15n■ lt csomagolas:

dmk乾 6s,aind6kcsomagolas)
8559'08 M ns egỳb Oktatis
8690'08 Eg}eb human― cgCSZsegugyl c‖ atis
9311'08 Sportìtesltm6ny mikodtet̀sc
9319'08 Eg).̀b sporttev̀kenys6g
9522・ 08H̀zta■ lsi g̀p,hル ta■ ムi,keri eszkozjavi● sa

9601'08 Te、 til,sz6rme mosisa,tisztf● sa

5 Atを sasag

1994 januar l̲t61 hatttЭ zatlan id6re alakul A Palhalmai cagazdasag JtalttOs

jogut6dJa A tを sas̀g tovあ braヽ k6telcs dhni mindazokat az dit61tck fogidkoztatisお
61
ad6d6 fcladatOkat,alllelyck ajOgc16d villalatot is tcrhcltё k

5 1 A tarsasag izに J̀vc a naptaH ёvvcl azOnos Az ds6 izleùv az alapias naJ̀VJ

kezd6dik 6s 1991.6v decembcr 31 na』

dig tart

6 A tarsas̀g tOrzst6ktte:
6 1 A tisasag t6rzst6kttc 350 730 000,―

Ft,

azaz H̀romszaz6tvellrnini6‑hasz̀zharlnincezcr foHnt,
alnely l14 730 000,― Ft,
azaz Egン .szセ tizennettini6‑haszと harrnincezcr foHnt k6szp6nzb61

6s236000000,―

Ft,

azaz Kett6sz̀zhallllnhatmilli6お rint
61t̀k6ncln p6nzbeli bct̀tb61̀‖

A t̀rsaslg t6rzsbct61e a jelen alapit6 okirat mel16klct6t kё pcz6
vagyonm6rlegbcn
vagyonlcltarban

kimutatOtt

6s

ugyancsak

a

me‖

にszlctezctt pё nzeszkё zokb61 6s egyё b

pez6
̀klet6t

nem

kё

p̀nzbcli

eszk6zOkb61 a‖

6 2 Az alapit6 a tOrzst6kё t cegyzett t6k6t)aZ alapFtissal cgyid司 61cg a tarsasag
rendelkcz6sё re bocsitJa

7. A

trirsasrig f-otei dkenysdgi k6r6nek megtblekien i.izletszerti gazdasiigi tevekenys6g

tblytatiisa cdljrib6l

jiln

l6tre, egyben lbgvatartottak kdtelezri fbglalkoztatdsiira

l6trehozott gaztl6lkod6 szeryezet, biiLntet6s-v6grehajtrisi szerl'.

E

minos6gdben

feliigl'eleti szene a Bi.intet6s-v6grehajtiis Orsziigos Parancsnoks6ga (1054 Budapest,
Steindl lnre u. u.).

8.

A Ptk. 3:109. g (2) es (3) bekezd6s6ben foglaltakon tril

a tirsasiig legfobb szerv6nek

hatiiskdrebe tart;tzik az al6bbi kerd6sekben val6 ddntes meghozatala:

8.1. A Trirsas6gnril

osztal6k-. illerve a kdt. egymiist k6vet<i sziimviteli t6rv6ny

szerinti beszrimol6jrfurak elfbgadiisa k6z6tti idriszakban d6nt6s

az

osztal6kc lcileg fizetdsrcil.

8.2.

Tiirsasiignril

a kdzfeladat ellitiisa miatt keletkezett

vesztes6gek kezel6s6re,

megsziintet6sdre p6tbefizet6s elrendel6se.

8.3. A Tiirsashg feliigyelcibizottsiig tagjainak megviilaszt6sa 6s visszahiviisa:
8.4- Az iigyr ezetore 6s a feliigyel<ibizottsrigi tagokra vonatkoz6 Javadalmaziisi
szabalyz,at j6vrihagyrisa, melyet

az enrit sz6l6 d6nt6st<il sz6mitott harminc

napon beltil a c6giratok k6z6 letetbe kell helyezni.

8.5. A Trirsasiig

cdgnevdnek. sz6khelydnek, jegyzert t<ik6j6nek

6s

fcitev6kenysdg6nek megviiltoztatrisa.

8.6. A

Trirsas6g alapit6 okirat6nak

olyan tartalmir m6dositiisa, amely

a

reszesedeshez kapcsol6d6 jogokat h6triinyosan 6rintheti;

8.7. A Tiirsashg v6gelsziimoliissal t6rtdnri jogut6d ndlki.ili megsziintetdse.
8.8. A Tdrsasig iitalakuldsa.
8.9. A Trirsasiig t6rzst6k6j6nek felemeldse, annak jogszabiilyban rdgziretr nem
kdrelezo leszdllitdsa.
8.

10.

8. I I

.

8.12.

Az elovrisrirlisi jog gyakorkisa a Trirsasiig riltal.
Az el<iviis6rliisra jogosult szem6ly kijel<il6se;

A

Tiirsasrig tizletrdsz6nek kiviikill6 szem6lyre t6rt6n6 dtruhaziis6ruil

a

beleegyez6s megadiisa.

8.13. A Tiirsasiig tizletr6sz6nek felosztisdhoz valo hozzirj ruliis 6s az izletresz
bevon6siinak elrendel6se.

8-14. Az elisnre( vrillalatcsoport l6trehoz6srinak elok6szit6s6r6l 6s az uralmi
szerzodds tervezetdnek tartalmrir6l val6 d6ntds, az uralmi szerzod6s
tervezetenek j 6vrihagyrisa.

8.15.

A

Tiirsasiig 6ltal gazd6lkod6 szervezet alapitiisa vagy

megsziintet6se,

gazdrilkod6 szervezetben r6szesed6s megszerz6se vagy iitruhdziisa, illetve
ezekre irrinyu16 szrinddknyilatkozat t6tele;

8.16. A Tiirsasdg tulajdonrit kdpezo term6fttldek elidegenitdse. cserdje:
8.17. A Tiirsas6g tulajdonrlt k6pez6 term6ftildek mfveldsi iigiinak megvriltoztatesa,
miis c6li hasznositisa, megterhel6se.
8.

18. A strat6giai

ddnt6sek meghozatala, kiil<inds tekintettel a termelds szerkezet6nek

megviiltoztatiisrira, iizletiigak megsziintet6s6re.

8.19. A Tiirsasiig

6s az uralkod6 tag

8.20. A 25 milli6 forint

-

kdzdtti v6gleges p6nziitad6s.

nyilvrintartiis szerinti, egyedi

-

nett6 6rt6ket meghalad6

titrgyi eszkdz, tovribbi valamennyi ingatlan 6s gdpj6rmti viisiirkisrinak

6s

6rt6kesit6senek j 6viihagyrisa.

8.21. A Tiirsasiig - a sziirnvitelr<il sz6l6 2000. 6vi C. t6rv6ny 23. g-a
eszk6z6k (tovribbiakban: vagyon) terh6re
k<itelezetts6g

- villal6snak

adott

szerinti

risszevontan sz:funitott

j6v6hagyrisa, ha a mindenkori uni6s k6zbeszerz6si

6ft6khat.irt meghalad6 dsszegri, illetve ingatlan terhdre

adott

k<itelezetts6gv6llal6s eset6n 6sszeghat6rra tekintet n6lkiil.

8.22. A Tirsasig

6s mrisik biintet6s-v6grehajtrisi gazdasrigi trirsasiig k6z<itti v6gleges

p6nzdtadiis.

8.23. A Tiirsasdg
8.24.

A
S

6ves keresettdmeg6nek meghatii,roziisa.

Tiirsasrlg

iiltal kidolgozott Sziimviteti politika 6s Szervezeti Mrikt

d6si

zabily zat. a feltigyel6bizottsiig iigyrendj dnek j 6vrihagyrisa.

8.25. A

Trlrsasiig m6s gazdasrigi szervezettel val6 konzorciumi tagsiiga, vagy erre

irrinyul6 szrind6knllatkozata tetele.

8.26.

A

Tilrsas6g iizleti terv6nek, 6ves besziimol6jrinak j6vrihagyrisa,

besziimo I 6

8/A.

az

6ves

kozzitltel€hez sziikseges hatfirozat kiadrisa.

A 8.2. pontban meghat6rozott
(jegyzett toke) 7 }o/o-at.

A

p6tbefizetes 6sszege nem haladhada meg a t6rzst6ke

p6tbefizet6st egy iizleti 6vben legfeljebb egyszer lehet

elrendelni. A p6tbefizet6st egy 6sszegben, az elrendel6s6t krivetri kilencven napon beliil,

banki irtutaliissal kell teljesiteni.
kdteles visszafizetni.

Az

A

tdrsasiig

egyes r6szletek

a

a

potbefizetest k6t egyenl<i r6szletben

p6tbefizet6s elrendel6s6t k6vet<i,

a

p6tbefizetes tisszegenek fel6n6l nagyobb m6rt6kti pozitiv eredm6nnyel ziirul6 k6t 6vben

esed6kesek,

a

m6rleget elfogad6 tulajdonosi hathrozat meghozatalit6l sz6mitott

kilencven napon beliil.

A

p6tbefizet6s a tdrzstok6t Uegyzett tok6t) nem ndveli 6s a

visszafizet6sig a lck6t6tt tartal6kban kertl elsziimoliisra.

9. A tiirsasiig legi'obb szerve r6szdre a hatriskdrdbe tartoz6 Ugyek eloterjeszt6se az
iigyvezeto kotelezettsdge.

10. A

trirsasiig iigycinek irrinyit6srir6l jogszabrily, alapit6 okirat 6s ezeken alapul6

hatiirozatok ds ddnt6sek keretei kdzdtt

^z

i.igyvezet<i gondoskodik.

10,1. A tdrsasig iigyvezetdje:
niv: Csiri Zolttin Jdnos
sziiletdsi hely is id6: Dunaijvdros, 1965. augus6us 19.

anyja sziiletdsi neve: Stanczel Mdria

lakcim: 8000 Szikesfehdrvdr, Nagt Lajos kirdly u. 16.
a

d6aio n ositd

jel: I 3 602 43 549t

10.2. Az iigtvezetd megblzatdsa 2019. janudr I -tiil 2022. december 3 I -ig tart2
10.3. Az tigl vezet<it a vonatkoz6 jogszabrilyok szerint vagyonnyitatkozat-t6teli
k6telezettseg terheli.

I

l.

A t6rasrig k6pviselet6re (a c6giegyzdsre) a tiirsasrig iigyvezetrije jogosulr.

ll.l.

A

c6gjegyz6sre

jogosult szem6ly c6gjegyzesi joga <in6lt6. A c6gjegyz6s rigy

ttjrtdnik. hogy az iigyvezet6 az elijirt. elcinyomtatott Iagy nyomtatott cegndv
al6 az

aliirisi cimpeldriny (al6ir6s-minta) szerint

11.2. Az iigyvczeto kdpviseli

a

nev6t <inrill6an al6irja.

a trirsasrigot harmadik szemdtyekkel szemben.

bir6srigok 6s m:is hat6srigok el6tt. e jogkdrdt az iigyek meghatiirozott

csoportjara n6zve a t6rsasdg dol9026ira 6truhazhatja.
I

2.

A

tiirsa siignril

n6gytagi f'eliigyelobizottsrig miikcidi k

12.1. A fbli.igl elobizottsrig tagja:

I

valamint

I . n6v:

Bacsa Agnes

lak6hely:

2600 Vric, Altrinyi rir 19.

2. niv:

Blesz̀k lstv̀n Akos

lak6hely:

6328 Dunapataj, Komdromi k6z 2.

Hatdlyos: 2019. janudr 1-t61.

: Hatdlyos: 2019. janudr

1-t61.

12.2. A

f'eli.igyelobizortsiig munkavrlllal6 ragjai
3:125. f-a alapjrin:

n6v:
lak6hely:
2. n6v:
lak6hely:
L

a ptk.

3: I

19. S-a, 3:124. {-a

es

Feh6r Ferenc

2431 Perkilta, Batthyriny Lajos u.5.

Petninyi Be6ta
2400 Dunaijv6ros, Szabadsiig rit

ltE.2ll.

12.3. A t'eliigr ekibizonsrig taglainak megbizatiisa 2022. augusztus 3 I . napjriig tart.
12.4. A fbliigyelcibizottsrig tagjair a vonatkoz6 jogszabrilyok szerint
Yagyonnyilatkozat-teteli kdtelezettseg terheli.

12.5. A feliigl elcibizottsrig k6r6sdre a vezet6 tisztsdgvisekik 6s a t6rsas6g vezetci
dll6sl munkavdllal6i 15 napon beltil (riisban k6telesek felvikigositrist adni a
tersasiigot drint6 brirmely kdrd6srril.

13.

A tersaseg kdnyvvizsgril6ja:

c6gndv:

EX ASSE K6nywizsgil6, Ad6-6s Penziigf, Gazdasrigi
Tan6csad6 R6szv6nytrirsasrig

szekhely:
MKVK nyilv. szrim:
13.1. A kdnyvr izsgril6

1027 Budapest, Fo u.71..

IIil.

JT 0001 I 8
nev6ben szem6lyesen eljrir6 bejegyzett k6nywizsgril6:

n6v:
lak6hely:
MKVK nfilv. szim:

Fiedler Gribor
2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.
000255

13.2. A k<inyrvizsg6l6 megbizatiisa 2015. jrinius l-t6l a 2018-as gazdasiigi
lczrir6 tulajdonosi d6nt6sig. de legk6scibb 201 9. mrijus

14. A tdrsa-s6g

3I

evet

-ig sz6l.

6s tagia kdz6tt szok6sos nagysiigrend[i a szerz6des, melynek nett6 drt6ke az

6vi 100 ezer forintot nem haladja meg, 6s a viisiirolt term6k vagy szolgiiltatiis 0zleti
ajind6k oelj6ra keriil beszerz6sre.

15. A megr 6lasztilssal.

illetve a kinevez6ssel kapcsolatos i.igyek kiv6tel6vel a tulajdonosi

jogok 6s kiitelezettsdg gyakorl6ja a hatrisk6r6be tartoz6 ddnt6sek kapcsiin k6teles

az

iigyvezetri ds a tbliigyelcibizottsrig velem6ny6t megismerni.

16. A tiirsasag elektronikus el6rhetris6ge (honlapja):
www.a$ospecial.hu
I

6. I

.

A trirsasrig saj6t honlapj6n teszi kozz| azon kdzlem6nyeit, melyek k6zzet6tel6re

a Ptk. kdzvctleniil k6telezi.

-

a

17. Az alapit6 okiratban nem, vagy nem teljes r6szletess6ggel szab6lyozott k6rdesekben

a

16.2. A tiirsasig a sajdt honlapjrin teszi k6zz6 - alapitrisi enged6ly kiv6tel6vel
gazdasigi tev6kenysege fol)latAsdhoz sziiks6ges hat6srigi enged6lyeit.
I

6.3.

A trirsasag k6z6rdekti adatai a sajiit honlapjrin keriilnek kdzzdtdtelre.

Polgriri Tdru6nykiinyvr6l sz6l6 t6rvdny (Ptk.), a kizrir6lagos dllami tulajdonb6l ad6d6
sajiitossagok kapcsiin, pedig a nemzeti vagyonr6l sz6l6 tdrveny,

sz6l6 tdrveny (Vagyontv.), a k6ztulajdonban

mrik6d6s6riil sz6l6 t6rv6ny,

az

6116 gazdasrigi

az llami vagyonr6l

tiirsasiigok takar6kosabb

itllamhitztartLisr6l sz6l6 t6rv6ny

(Aht.) 6s

a

villalatcsopo(i hatiirozat hat6lyos rendelkez6sei az irinyad6ak.
Az Alapit6 Okiratot elolvas6s 6s 6rtelmezes ut6n mint az akarat6val mindenben megegyez<i

jognyilatkozatot

a jogszerti felhatalmaziis birtokdban irta ald a

k6telezetts6gek gyakorl

tulajdonosi jogok

6s

(rj a.

Budapest, 2018. december 28.

A Magyar Allam, mint Tulajdonos nev6ben
joggvakorl6sra meghatalmazott
Biintet6s-v6grehajtis Orszigos Parancsnoksiga
k6pviselet6ben

Ellenjegrzem, eryben tanrisitom, hory a jelen okirat megfelel
mridosit6sok alapj6n hat6lyos tartalminak.
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a

l6tesit6 okirat

