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Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cg.07-09-003062/214

VÉGZÉS
A Székesfehérvári Törvényszék Cégbíróságánál Cg.07-09-003062 cégjegyzékszámon bejegyzett
Pálhalmai Agrospeciál Mezőgazdasági Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1, 078/36.hrsz.; adószáma: 11109000-2-51) cégügyében a
bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:
8.
8/50.

A létesítő okirat kelte
2021. január 19.
Bejegyzés kelte: 2021/02/17

13.
13/14.

A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Sánta Miklós (an.: Rozbora Julianna Piroska)
Születési ideje: 1973/11/21
2421 Nagyvenyim, Táncsics utca 6/1.
Adóazonosító jel: 8390400332
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra
került.
Jogviszony kezdete: 2020/03/01
Jogviszony vége: 2020/12/31
A változás (törlés) időpontja: 2021/01/19
Törlés kelte: 2021/02/17

13/15.

Sánta Miklós (an.: Rozbora Julianna Piroska)
Születési ideje: 1973/11/21
2421 Nagyvenyim, Táncsics utca 6/1.
Adóazonosító jel: 8390400332
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra
került.
Jogviszony kezdete: 2021/01/19
Jogviszony vége: 2021/12/31
A változás időpontja: 2021/01/19
Bejegyzés kelte: 2021/02/17

47.
47/4.

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai
"BUFA" Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1108 Budapest, Kozma u.13.
Cégjegyzékszám: 01-09-269450
A változás (törlés) időpontja: 2020/09/01
Törlés kelte: 2021/02/17

47/12.

Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-6300 Kalocsa, Szent István király utca 26.
Cégjegyzékszám: 03-09-126499
A változás (törlés) időpontja: 2020/09/01
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Törlés kelte: 2021/02/17
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.
A cég 15.000.- 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 létesítő okirat változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; elfogadó nyilatkozat; a vezető tisztségviselő és a
cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt; változásbejegyzés esetén a legfőbb
szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló
határozata; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta.
Székesfehérvár, 2021. február 17.

Dr. Fövényesi György s.k.
bíró
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