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HUDEX Magyar Derivatív Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Dévai
utca 26-28.; [25941667-2-41])*

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-049303/48
 
V É G Z É S
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-049303 cégjegyzékszámon bejegyzett HUDEX Magyar Derivatív
Energiatőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Dévai utca 26-28.; adószáma: 25941667-2-41)
cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8. A létesítő okirat kelte
8/12. 2021. augusztus 1.

Bejegyzés kelte:2021/08/23
15. A felügyelőbizottsági tagok adatai

15/6. Biczók András(an.: Kaszás Emőke)1125 Budapest, Virányos út 36/A fszt. 1.
Jogviszony kezdete: 2019/10/30
A változás (törlés) időpontja:2021/07/31
Törlés kelte:2021/08/23

15/8. Tihanyi Zoltán(an.: Dr. Szőke Katalin)1039 Budapest, Berzsenyi Dániel utca 76.
Jogviszony kezdete: 2021/08/01
A változás időpontja:2021/08/01
Bejegyzés kelte:2021/08/23

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 15.000.- 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: változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek
vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; az összeférhetetlenségre is
kiterjedő elfogadó nyilatkozat; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; a jogi képviselő
meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása .
Budapest, 2021. augusztus 23. 
 Dr. Marosy Zsófia Mária  s.k.
bíró
 

Végzés kelte: Fővárosi Bíróság 2021.08.24
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