48. szám C É G K Ö Z L Ö N Y [2011. december 1.]
1050889
07 09 016519
"ALICIA" Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt”
(2400
Dunaújváros, Hajnal utca 4. 4. em. 3.; [14772399-2-07])*
A bíróság a Cégközlönyben közzéteszi a fenti gazdálkodó szervezet végelszámolási
eljárásának megindítását.
2. A cég elnevezése
"ALICIA" Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság
A változás (törlés) időpontja:2011/11/03
Törlés kelte:2011/11/14
"ALICIA" Kereskedelmi és Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt"
A változás időpontja:2011/11/03
Bejegyzés kelte:2011/11/14
3. A cég rövidített elnevezése
"ALICIA" Kft
A változás (törlés) időpontja:2011/11/03
Törlés kelte:2011/11/14
"ALICIA" Kft. "v.a."
A változás időpontja:2011/11/03
Bejegyzés kelte:2011/11/14
13. A képviseletre jogosult(ak) adatai
Dörnyei Ágota Anna ügyvezető (vezető tisztségviselő)(an.: Lépold Anna)
2400 Dunaújváros, Akácfa utca 4. 1. em. 2.
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2009/05/18
A változás (törlés) időpontja:2011/11/03
Törlés kelte:2011/11/14
Laudisz András ügyvezető (vezető tisztségviselő)(an.: Marton Irén)
2400 Dunaújváros, Hajnal utca 4. 4. em. 3.
A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2009/05/18
A változás (törlés) időpontja:2011/11/03
Törlés kelte:2011/11/14
BIS Csődgondnok és Tanácsadó zártkörűen működő Részvénytársaság
HU-1123 Budapest, Kékgolyó utca 10. 2. em. 6.Cégjegyzékszám: 01-10-043489Adószám:
12272910-2-43
A szervezet képviseletére jogosult személy adatai:
dr. Viszkok József Gábor végelszámoló(an.: Kecskés Kamilla)
1123 Budapest, Kékgolyó utca 10. 2. em. 6.
Adóazonosító jel: 8291443254

A képviselet módja: önálló
Jogviszony kezdete: 2011/11/03
A változás időpontja:2011/11/03
Bejegyzés kelte:2011/11/14
24. A cég megszűntnek nyilvánítása
A megszűntnek nyilvánítás dátuma: 2011. november 3.
Bejegyzés kelte:2011/11/14
26. A végelszámolás kezdete és befejezése
A végelszámolás kezdetének időpontja:
2011. november 3.
A kényszer-végelszámolás elrendelésének időpontja:
2011. november 3.
A változás időpontja:2011/11/03
Bejegyzés kelte:2011/11/14
A megszűnést elhatározták: Fejér Megyei Cégbíróság, Cgt. 1119/2011.
Felhívja a bíróság a végelszámolás alatt álló társaság hitelezőit, hogy követeléseiket ezen
végzés Cégközlönyben való
megjelenésétől számított 40 napon belül a végelszámolónak jelentsék be.
A bejelentés akkor is szükséges, ha a céggel szemben a követeléssel kapcsolatban hatósági
vagy bírósági eljárás van
folyamatban. A bejelentés elmulasztása nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a
vagyonfelosztási határozat
elfogadását követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő
helytállásra vonatkozó szabályok
szerint lehet érvényesíteni.
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 megyei bíróság előtt.
A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon
belül van helye. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
A végelszámoló a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő 15 napon belül a
követelésekről készített jegyzéket
további 15 napon belül köteles benyújtani a cégbírósághoz a nyilvános cégiratok közé történő
elhelyezés céljából Ctv.
106. § (2) bekezdés alapján.
A bíróság felhívja a végelszámoló figyelmét arra is, ha a végelszámolás a megindításának
évében nem fejeződik be, a
végelszámoló a számviteli törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a
számviteli törvény szerinti

beszámolót és az adóbevallást annak feltüntetésével, hogy a cég végelszámolás alatt áll és a
beszámolót a 2000. évi C.
tv. 153. § alapján letétbe helyezni a cégbíróságon.
A végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló évente köteles tájékoztatót
készíteni a legfőbb szerv és a
cégbíróság részére, amelyben be kell mutatni a végelszámolás alatt álló cég helyzetét, annak
okát, hogy az eljárás
befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adni az eljárás befejezésének
várható időpontjáról is a
2006. évi V. tv. 104. § (3) (4) bekezdés alapján.
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv.
112. § (4) bekezdés alapján a
végelszámoló a végelszámolás befejezése után jogi képviselője útján csatolja a Ctv.111. § (1)
bekezdés b, -d, pontjában
felsorolt iratokat és a 111. § (3) bekezdésben megjelölt határozatot.
Közzététel időpontja: 2011.12.01
Végzés kelte: Fejér megyei Bíróság 2011.11.13
***
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