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6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

7112 '08 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

7120 '08 Műszaki vizsgálat, elemzés 

7211 '08 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 

7219 '08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 

7220 '08 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 

7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás 

7420 '08 Fényképészet 

7733 '08 Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép) 

8559 '08 M.n.s. egyéb oktatás 

5590 '08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

3514 '08 Villamosenergia-kereskedelem 

3. A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK IDŐTARTAMA 

3.1 A Társaság határozatlan időtartamra alakult. 

4. A TÁRSASÁG ALAPTŐKÉJE 

4.1 A Társaság alaptőkéje 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint, amely 881.192 Ft, 
azaz nyolcszáznyolcvanegy-ezer százkilencvenkettő forint nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulásból és 19.118.808 Ft azaz tizenkilencmillió száztizennyolc-ezer 
nyolcszáznyolc forint pénzbeli hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás a Társaság által elismert kölcsönkövetelés. A Társaság alaptőkéje 
28.296.511 Ft, azaz huszonnyolcmillió kettőszázkilencvenhatezer ötszáztizenegy 
forint, amelyből 2.772.327 Ft nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként lett a 
Társaság rendelkezésére bocsátva (kölcsönkonverzió) (apportértékelést végző 
könyvvizsgáló NTG Audit Tanácsadó Kft. (székhelye: 1134 Budapest, Csángó utca 
30. VI. em. 1.,) személyében felelős könyvvizsgáló Dr. Nagy Béla bejegyzett 
könyvvizsgáló (MKVK:005075). 

4.2 A Társaság alaptőkéje teljes mértékben rendelkezésre bocsátásra került a Társaság 
részére. 

4.3 A Társaság alaptőkéje 20.000.000 db, azaz húszmillió darab, egyenként 1,0 Ft, 
azaz Egy forint névértékű névre szóló „A” sorozatú törzsrészvényből áll. A 
Társaság alaptőkéje 28.296.511 db, azaz huszonnyolcmillió 
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kettőszázkilencvenhatezer ötszáztizenegy darab, egyenként 1,00 Ft, azaz Egy 
forint névértékű, névre szóló, „A” sorozatú törzsrészvényből áll. 

4.4 A részvények dematerializált módon kerülnek előállításra. 

4.5 A részvények kibocsátási értéke alapításkor megegyezett a részvények névértékével. 

5. A RÉSZVÉNYEK ÉS A RÉSZVÉNYKÖNYV 

5.1 A részvények szabadon átruházhatók. A részvények átruházása az értékpapír-számlán 
történő terhelés, illetve jóváírás útján történik. 

5.2 A Társaság a részvényesekről – ideértve az ideiglenes részvények tulajdonosait is – 
valamint részvényesi meghatalmazottakról részvényfajtánként részvénykönyvet vezet, 
amelyben nyilvántartja a részvényes, illetve a részvényesi meghatalmazott - közös 
tulajdonban álló részvény esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét 
(székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes részvényeinek, ideiglenes 
részvényeinek darabszámát, tulajdoni részesedésének mértékét és - amennyiben ezt 
bejelentik a részvénykönyv vezetőjének - a Ptk. 3:256. §-a szerinti meghatalmazott 
adatait. A részvénykönyv törölt adatainak megállapíthatónak kell maradniuk.  

5.3 A részvénykönyv vezetésére az Igazgatóság megbízást adhat befektetési 
vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, elszámolóháznak, központi értéktárnak, 
ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak. A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a 
betekintésre vonatkozó információkat a Társaság a honlapján közzéteszi.  

5.4 A Társaság a részvénykönyvet a KELER Központi Értéktár Zártkörűen működő 
részvénytársaság (KELER Zrt.) által elvégzett tulajdonosi megfeleltetés alapján vezeti. A 
Társaság kezdeményezésére történő tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv 
vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában 
hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi megfeleltetés 
eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi. 

6. A RÉSZVÉNYESEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1 A részvényes a Társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a 
Ptk. és az Alapszabály rendelkezései alapján a részvénykönyvbe bejegyezték. A 
részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti 
tulajdonjogát nem érinti. 

6.2 A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, ott felvilágosítást kérni, valamint 
észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény alapján pedig 
szavazni. 












































