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A Fovarosi Bir6sag mint Cegbir6sag.
Cg.Ol-10-046480/17 szam

VEGZES

A F6varosi Bfr6sag mint Cegbfr6sagnal Cg.01-10-046480 eegjegyzekszamon bejegyzett
NORDTELEKOM Tavkozlesi Szolgaltato Nyilvanosan Miikod6 Reszvenytarsasag (1052
Budapest, Varmegye utea 3-5.; ad6szama: 14921359-2-41) eegugyeben a bfr6sag a eeg kerelme
alapjan elrendeli az alabbi valtozasok bejegyzeset:

5
5/001

5/002

8/004

13
13/010

13/011

A ceg szekhelye
1052 Budapest, Varmegye utea 3-5.
Vall. vege: 2011.01.11.
TorOlve (vegzes kelte): 2011. mareius 3.
1084 Budapest, Rak6ezi ter 6. 5. em. 1.
Vall. kezdete: 2011.01.11.
Bejegyezve (vegzes kelte): 2011. ma[eius 3.
A letesit6 okirat
M6dosftva: 2011. januar 11. napjan.
A kepviseletre jogosult(ak) adatai
A kepviselet m6dja: egyuttes.
Ad6azonosft6jel: 8390890763
G6dor Zsolt vezet6 tisztsegvisel6 (igazgat6tanaesi tag) (an.: Dallos Erzsebet)
2146 Mogyor6d, Godo1l6i utea 58.
logy. kezdete: 2009.10.07. logy. vege: 2014.09.01.
Vall. vege: 2011.01.11.
TorOlve (vegzes kelte): 2011. mareius 3.
A kepviselet m6dja: egyuttes.
Ad6azonosft6 jel: 8350902086
Miszlai Zoltan vezet6 tisztsegvisel6 (igazgat6tanaesi tag) (an.: Berenyi Maria)
1151 Budapest, Kovaesi K ter 4/B.
logy. kezdete: 2011.01.11. logy. vege: 2014.09.01.
Vall. kezdete: 2011.01.11.
Bejegyezve (vegzes kelte): 2011. mareius 3.

A kerelemnek helyt ad6 vaitozasbejegyzesi vegzes ellen fellebbezesnek nines helye. A vegzes vagy
az annak meghozatala alapjaul szolgal6 iratok jogszabalyba utkozese miatt az ugyesz, valamint az,
akire a vegzes rendelkezest tartalmaz - a rendelkezes 6t erint6 reszere vonatkoz6an - pert indfthat a
eeg ellen a vegzes hatalyon kivul helyezese irant a eeg szekhelye szerint illetekes megyei bfr6sag
el6tL

A per megindftasanak a bejegyz6 vegzes Cegkozlonyben val6 kozzetetelet61 szamftott harmine
napon beWI van helye. A hatarid6 elmulasztasa jogvesztessel jar.

A eeg a gazdasagi tevekenyseg folytatasahoz szukseges hat6sagi engedelyet - legkes6bb a
tevekenyseg megkezdesevel egyidejuleg - valasztasa szerint a CegkozlOnyben, vagy a eeg honlapjan
koteles kozzetenni.

A jogi kepvisel6nek a Ctv. 37.§ (5) bek. szerinti nyilatkozata szerint 15000 Ft eljarasi illetek es 3000
Ft kozzeteteli koitsegterftes atutalasra kerul.

A bir6sag a kerelmez6nek a(z) elektronikusan zaradekolt tarsasagi szerz6des 1 peldanyat megkuldi.
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A fenti adat(ok) bejegyzese es kbzzetetele a kbvetkez6 okirat(ok) alapjan tbrtent: a letesit6 okirat -
valtozasokkal egybefoglalt - hatcllyosftott szovege; m6dosft6 jegyz6konyv; megv{tlasztast elfogad6
es bsszeferhetetlensegi nyilatkozat; m6dosft6 alapszabcl1y; kozgyulesi meghfv6 es jelenleti tv.
Az okirat(ok) a ceg cegjegyzeket vezet6 cegbfr6sagon megtekinthet6k.

Budapest, 2011. marcius 3.

Dr. V{lg6 Imre s.k.
fOvarosi bfr6sagi bfr6

A kiadmany hitelelil:

Dr. Vbrbsmarty-Molmlr D6ra
szerkeszt6
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