Fıvárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-046137/86

VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-046137 cégjegyzékszámon bejegyzett
FINEXT STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1025 Budapest, Nagybányai út 92. A. ép. I. em. 4.; adószáma: 14428904-2-41) cégügyében a
bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:
8.
8/20.

A létesítő okirat kelte
2014. december 12.
Bejegyzés kelte: 2015/01/14

15.
15/6.

A felügyelőbizottsági tagok adatai
Fodor Miklós (an.: Szerémi Judit)
1025 Budapest, Kapy út 14/c.
Jogviszony kezdete: 2013/07/29
Jogviszony vége: 2018/07/28
A változás (törlés) időpontja: 2014/12/12
Törlés kelte: 2015/01/14

15/9.

Ferencsik Viktor (an.: Süveges Éva)
3021 Lőrinci, Bem József út 13.
Jogviszony kezdete: 2014/12/12
Jogviszony vége: 2018/07/28
A változás időpontja: 2014/12/12
Bejegyzés kelte: 2015/01/14

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 cég 15.000.- 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 közgyűlés
összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a közgyűlés jelenléti íve; lemondó
nyilatkozat; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró,
döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a közgyűlés összehívására
vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a közgyűlés jelenléti íve; elfogadó nyilatkozat; a létesítő
okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege.
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.
Budapest, 2015. január 14.

Dr. Márton Szabolcs Tamás s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Ádám Éva Gyöngyi
szerkesztő

