LEÁNYVÁLLALAT CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
Alulírott, GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út
3.; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-049841; a
továbbiakban: Kibocsátó) "A BÉT Xtend általános üzletszabályzata" című szabályzat második –
"Regisztrációs, forgalomban tartási és törlési szabályok" című – könyvének 16.2. pontjában foglalt
kötelezettségének eleget téve ezúton tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága a 2019. november 29. napján kelt Cg.01-09-350458/8. számú végzésével elrendelte a
Denton Invest Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3.;
nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-09-350458; a
továbbiakban: Leányvállalat), mint a Kibocsátó által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaság bejegyzését. A Leányvállalat bejegyzésére a Kibocsátó által 2019. november 14. napján
közzétett, leányvállalatok alapításáról szóló rendkívüli tájékoztatásban közöltekhez képest részben
módosított cégnévvel és rövidített cégnévvel került sor, tekintettel arra, hogy az eredetileg választott
cégnév (Denton 74 Korlátolt Felelősségű Társaság) és rövidített cégnév (Denton 74 Kft.) nem feleltek
meg a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
3. § (4) bekezdésében foglaltaknak. A Leányvállalat cégbírósági bejegyzéséről szóló végzés a jelen
tájékoztatás mellékletét képezi.
Budapest, 2019. december 3.
GOPD Nyrt.

Végzés

1. oldal, összesen: 3 oldal

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-09-350458/8

VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Denton Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
kérelmére, egyszerűsített cégeljárás keretében elrendeli a cég bejegyzését a Cg.01-09-350458
számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:

1.

Általános adatok
Cégjegyzékszám:01-09-350458
Cégforma:
Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve:
2019/11/29

2.
2/2.

A cég elnevezése
Denton Invest Korlátolt Felelősségű Társaság

3.
3/2.

A cég rövidített elnevezése
Denton Invest Kft.

5.
5/1.

A cég székhelye
1148 Budapest, Fogarasi út 3.

8.
8/1.

A létesítő okirat kelte
2019. november 13.

8/2.

2019. november 28.

902.
9/1.

A cég tevékenysége
6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
Főtevékenység.

9/2.

4110 '08 Épületépítési projekt szervezése

9/3.

4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése

9/4.

6810 '08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele

9/5.

6832 '08 Ingatlankezelés

11.
11/1.

A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

13.
13/1.

Pénznem

3 000 000 HUF

A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Radetzky Zoltán (an.: Magyar Csilla Judit)
Születési ideje: 1974/07/02
8000 Székesfehérvár, Nyitrai utca 63/B.
Adóazonosító jel: 8392631110
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
benyújtásra került.
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Végzés

2. oldal, összesen: 3 oldal

Jogviszony kezdete: 2019/11/13
20.
20/1.

A cég statisztikai számjele
27119101-6820-113-01.

21.
21/1.

A cég adószáma
Adószám: 27119101-2-42.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2019/11/18

45.
45/1.

A cég elektronikus elérhetősége
A cég kézbesítési címe:
raguta@gmail.com

49.
49/1.

A cég cégjegyzékszámai
Cégjegyzékszám: 01-09-350458
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

60.
60/1.

Európai Egyedi Azonosító
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-350458

1.
1/1.

A tag(ok) adatai
GOPD Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
HU-1148 Budapest, Fogarasi út 3.
Cégjegyzékszám: 01-10-049841
EUID: HUOCCSZ.01-10-049841
A tagsági jogviszony kezdete: 2019/11/13

E 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. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.)
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 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének I-II. pontjában felsorolt okiratok vonatkozásában a jogi
képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozott, hogy a csatolt okiratok törvényességi szempontú
vizsgálatát elvégezte.
A bejegyzési kérelemhez csatolt, valamint a 2006. évi V. tv. 1. számú mellékletének I-II.
pontjában meghatározott okiratokat a 2006. évi V. tv. 37. § (2) bekezdés rendelkezése szerint a
jogi képviselő őrzi.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a kérelem
formanyomtatványa; létesítő okirat.
Budapest, 2019. november 29.
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Végzés

3. oldal, összesen: 3 oldal

Csurka Emőke s.k.
ügyintéző
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