
A Cég köz löny fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a cé gek ál tal köz zé tett hir det mé nye ket csak ab ból a szem pont ból el len õr zi,
hogy azok tar tal maz zák-e a jog sza bá lyok ban elõ írt ada to kat.

A köz le mé nyek ben, hir det mé nyek ben meg je len te tett ada to kért, azok tar tal mi hi te les sé gé ért a köz zé te võ cég fe lel.

CÉGHIRDETMÉNYEK A CÉGEK MÛKÖDÉSE SORÁN

Törzs tõ ke-le szál lí tás

A Za la eger sze gi Tör vény szék Cég bí ró sá ga ál tal nyil ván tar tás ba vett 6x6 TRANS Er dõ gaz dál ko dá si Szol gál ta tó és Ke res ke del mi
Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság (Cg.: [20 09 064713]; szék he lye: 8868 Le te nye, Sza bad ság tér 11.; adó szá ma: [12538210-2-20];
a to váb bi ak ban: tár sa ság) jog sza bály ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek ele get té ve köz zé te szi, hogy a tár sa ság 2018. jú ni us 25-én
meg tar tott tag gyû lé se a 2/2018. (VI. 25.) szá mú ha tá ro za tá val el ha tá roz ta, hogy a tár sa ság törzs tõ ké jét 24 100 000 Ft-ról (hu szon -
négy mil lió-egy száz ezer fo rint ról) 12 000 000 Ft-tal (ti zen ket tõ mil lió fo rint tal) 12 100 000 Ft-ra (ti zen ket tõ mil lió-egy száz ezer fo rint ra)
szál lít ja le.

A törzs tõ ke-le szál lí tás in do ka: a tár sa ság sa ját üz let ré szé nek be vo ná sa a Ptk. 3:176. § (2) be kez dé se alapján.
A tár sa ság a 6x6 TRANS Kft. tag 12 000 000 Ft (ti zen ket tõ mil lió fo rint) név ér té kû sa ját üz let ré szét be von ja, míg a tár sa ság töb bi

tag já nak az üz let ré sze nem vál to zik, en nek kö vet kez té ben az egye dü li tag, Hor váth Im re törzs be tét je 12 100 000 Ft (ti zen ket tõ mil lió-
egy száz ezer fo rint) ma rad.

A tár sa ság fel hív ja hi te le zõ it, hogy a hir det mény el sõ al ka lom mal tör tént köz zé té te lét meg elõ zõ en ke let ke zett kö ve te lé se ik után
– a Ptk. 3:204. § (1) be kez dé se sze rin ti ki vé te lek kel – biz to sí ték ra tart hat nak igényt, mely igé nyü ket a má so dik köz zé té telt kö ve tõ
30 napos jogvesztõ határidõn belül jelenthetik be.

(Má so dik köz zé té tel.)

* * *
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