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cég j egyzéks zámon bei ecTvzef t PoLr"rKA§Ó§.T§}r§Yí TNYEZ-§T
xÖzHaszlrú rÁnsasÁe tíosrr BudapesL , ALkottnány uíca 2. ;

adÓszáma: 180B99 34-2-4T| cágűqyében a bíróság a cég kőr*|tr,*
alapján e}rendelí az alábbi váLtazásak bel+gyzls4--:
)1 ^ ^^- adószáma.r ! !q
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HU 10B1 Budapest, Kbztás:*aság
ölve: tY9y. Iebruar 25-: í-1 ] . ,^ ]

d. "|. .- ,/ -. l

besc,rciásű i,evál<enysőqe}<ert b*i,}-Lt har.."-í;1- 1: -:a-:=:7::::z
ki:t-oct Lcrré]tenyság csak a.z eTT* 1í*r"leí:?-*za xi:: *:: *:u,a:ri4,|.,;
birt.okában l..ezdheLő meg é* gyar"a::-.1,1;l.r-ó .

A |ársasácJ a 1<ér.,lér^Yen :..',-'r::*.'y:'l:',:".y::.;rr*:T:. 3 . i:._:{: , F,i*,:r_
bel egyz 3s címén LerÓr-i, 6s a- -.1 , )ü|) , - 7:- kizz4:,í-.::;:
köl_Lségit érí-Lőst: bef i zett:e .

tr vő.gzés ellen fe1]-e]:bezésn*"k n:,,ncs tz*iyr:, a.z*::.bar: a.végzésben foglaJ_t adato]< LarLa.ináne,k jr:qsza:n&\yna c?:i;ózy**.
miatt- az iiqyész, tová,bbá áZ, akirE 3. ..rőizí:: ie:::*:k*.zée:
tarta,'l.ma-z ^ a y:end*J-k*,zÓs őt: 1r:-nr:á :::6*z,í,,:::* .:ar_z:.,71zi*":-,
pe.}:L ildílhat a céq r:Ll en a cé:; 3zér,r.:::-7* ::z::::_.._,_. , _.;.:Lí:::t
meEyni bíróság eiőtt a be:i*qYzt, ,r4qz.4: '::a:á.);::-. ?i.ri:L
helyezése :"ránf".

per m*gindÍLásának a beltgyzc: v&gzŐ,s C*.gkr:zLa:;'r:*n .{a:-ő
zzét"ét *} őLőT számított, 3 0 T,&pCTi b*il|::7 vLn h*Lva , n
áríaő * Lm.,llaszi á sa _,] o$r.Ic: s z:4ssr:7 : á,, .
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