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Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-10-041530/90

VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13-10-041530 cégjegyzékszámon bejegyzett
BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2038
Sóskút, Ipari Park, Bolyai János utca 15.; adószáma: 25343007-2-44) cégügyében a bíróság a cég
kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:
6.
6/1.

8.
8/13.
1.
1/5.

1/6.

A cég telephelye(i)
2038 Sóskút, Homokbánya út 3.
A változás időpontja: 2022/01/28
Bejegyzés kelte: 2022/03/17
A létesítő okirat kelte
2022. január 28.
Bejegyzés kelte: 2022/03/17
Részvényes(ek) adatai
Balázs Attila (an.: Borbély Mária)
Születési ideje: 1975/10/09
2049 Diósd, Pipacs utca 12.
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/03/11
A változás (törlés) időpontja: 2021/12/21
Törlés kelte: 2022/03/17
Foreseen Construct Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság
HU-2038 Sóskút, Bolyai János utca 15.
Cégjegyzékszám: 13-10-042146
EUID: HUOCCSZ.13-10-042146
A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít.
A tagsági jogviszony kezdete: 2021/12/21
A változás időpontja: 2021/12/21
Bejegyzés kelte: 2022/03/17

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 3.000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: illeték megfizetésének
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igazolása; közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; a telephely(ek) használatának
jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat; egyéb irat; a jogi képviselő
meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; befolyásszerzés bejelentése; a közgyűlés
összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív; a létesítő okirat - változásokkal
egybefoglalt - hatályosított szövege; a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata);; a kérelem
formanyomtatványa; kísérőlevél.
Budapest, 2022. március 17.

dr. Butyka Mária s.k.
törvényszéki bíró
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