
 

A Fővárosi Törvényszék 7.Fpk.01-14-009192/12. sz. végzése felszámolás 

megindításának közzétételéről 

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) 2015. június 12. 

napján jogerőre emelkedett végzésével a(z) ARANYSZARVAS MMIV. 

Ingatalanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság "v. a." (1183 Budapest, Üllői út 454.; 

cégjegyzékszáma: 01 09 729617) adós felszámolását főeljárásként elrendelte. 

A bíróság által kijelölt felszámoló: BIS Csődgondnok és Tanácsadó Zrt., 1126 Budapest, 

Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 2. 

A felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontja: 2014. 

december 22. 

A felszámolás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja. 

A Fővárosi Törvényszék az adós fizetésképtelenségét a Cstv. 27. § (2) bekezdés c) pontja 

alapján állapította meg. A Fővárosi Törvényszék a felszámolót elektronikus, véletlenszerű 

kiválasztás segítségével rendelte ki. 

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-

01483013-24000004. 

Mindazok [ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függő 

követelések jogosultjait is], akik az adóssal szemben fennálló ismert követeléseiket - kivéve 

a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már 

bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket - a felszámolás során hitelezőként 

érvényesíteni kívánják, ismert követeléseiket e végzés közzétételétől számított 40 napon 

belül jelentsék be a felszámolónak. 

A felszámoló - a módosított 1991. évi XLIX. tv. 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában 

meghatározott követelések kivételével - csak azt a bejelentést veszi nyilvántartásba, amely 

után az igénybejelentő a követelés 1 %-át, de legalább 5.000 Ft-ot, legfeljebb 200.000 Ft-ot 

az e végzésben megjelölt számlára - a bírósági ügyszámra (végzés számra) hivatkozással - 

40 napon belül befizetett és ezt a felszámoló részére igazolta. 

Budapest, 2015. augusztus 26. 

A közzététel időpontja: 2015. szeptember 4. 
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01 09 729617

ARANYSZARVAS MMIV. Ingatalanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (1183
Budapest, Üllői út 454.; [13327439-2-43])*

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-09-729617/86
 
V É G Z É S
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-729617 cégjegyzékszámon bejegyzett ARANYSZARVAS MMIV.
Ingatalanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" (1183 Budapest, Üllői út 454.; adószáma:
13327439-2-43) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:
 

8. A létesítő okirat kelte
8/5. 2017. augusztus 11.

Bejegyzés kelte:2017/09/04
13. A képviseletre jogosult(ak) adatai

13/7. BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
HU-1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 2.Cégjegyzékszám: 01-10-043489Adószám: 12272910-2-43
 A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
Sulyok Ágnes(an.: Petrus Erika)
Születési ideje: 1987/01/23
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 2.
Adóazonosító jel: 8438510094
A képviselet módja: önálló
 A képviseletre jogosult tisztsége: felszámolóbiztos
Jogviszony kezdete: 2015/09/04
A változás (törlés) időpontja:2017/08/11
Törlés kelte:2017/09/04

13/8. BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
HU-1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 2.Cégjegyzékszám: 01-10-043489Adószám: 12272910-2-43
A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
dr. Molnár István(an.: Szabó Emese)
Születési ideje: 1981/06/22
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B. ép. 1. em. 2.
Adóazonosító jel: 8418101806
A képviselet módja: önálló
 A képviseletre jogosult tisztsége: felszámoló
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2017/08/11
A változás időpontja:2017/08/11
Bejegyzés kelte:2017/09/04

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 fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a felszámolóbiztost kijelölő okirat és a
megbízatást elfogadó nyilatkozata; a felszámolóbiztost kijelölő okirat és a megbízatást elfogadó nyilatkozata; ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta - dr. Molnár István; egyéb irat .
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.
Budapest, 2017. szeptember 4. 
 Dr. Zimmermann Gábor  s.k.

Változások közzététele IM
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bíró
A kiadmány hiteléül:
Kiss Gábor Tibor
szerkesztő

Végzés kelte: Fővárosi Bíróság 2017.09.04

* * *

IM Változások közzététele


