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Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-046842/116

 

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámon bejegyzett SET GROUP
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Hűvösvölgyi út 27.; adószáma: 23031748-2-41)
cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

 

8. A létesítő okirat kelte
8/18. 2019. augusztus 2.

Bejegyzés kelte: 2019/08/08
13. A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
13/41. dr. Orbók Ádám (an.: Doma Judit) 

Születési ideje: 1977/05/04 
1054 Budapest, Báthori utca 18. fszt. 1. 
Adóazonosító jel: 8403004230 
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra
került.

Jogviszony kezdete: 2018/05/31
A változás (törlés) időpontja: 2019/08/02
Törlés kelte: 2019/08/08

13/49. dr. Orbók Ádám (an.: Doma Judit) 
Születési ideje: 1977/05/04 
1025 Budapest, Krecsányi utca 18. fszt. 2. 
Adóazonosító jel: 8403004230 
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: más munkavállaló
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra
került.

Jogviszony kezdete: 2018/05/31
A változás időpontja: 2019/08/02
Bejegyzés kelte: 2019/08/08

10. A részvények száma és névértéke
10/6. Részvényfajta: törzsrészvény

Darabszám Névérték Pénznem

9896605 100 HUF

Megnevezés: névre szóló.
A változás (törlés) időpontja: 2019/08/02
Törlés kelte: 2019/08/08

10/7. Részvényfajta: törzsrészvény

Darabszám Névérték Pénznem
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49483025 20 HUF

Megnevezés: névre szóló.
A változás időpontja: 2019/08/02
Bejegyzés kelte: 2019/08/08

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 50.000.- Ft eljárási illetéket és 3000.- 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; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt -
hatályosított szövege; a létesítő okirat módosítása; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - dr. Orbók Ádám;
a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata); a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a
közgyűlés jelenléti íve.

Budapest, 2019. augusztus 8.

Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit Veronika s.k.

bíró

 


