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Végzés

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-046842/184

VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-046842 cégjegyzékszámon bejegyzett SET GROUP
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1026 Budapest, Pasaréti út 83.; adószáma: 23031748-2-41)
cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8.
8/21.
13.
13/59.

13/60.

14.
14/7.

A létesítő okirat kelte
2020. február 26.
Bejegyzés kelte: 2020/03/02
A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak) adatai
Doma Péter (an.: Mátay Rozália)
Születési ideje: 1957/03/05
1122 Budapest, Csaba utca 10. 1.
Adóazonosító jel: 8329354075
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatóság elnöke (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra
került.
Jogviszony kezdete: 2019/12/12
Jogviszony vége: 2020/04/30
A változás (törlés) időpontja: 2020/02/26
Törlés kelte: 2020/03/02
Kósa Endre (an.: Mátay Ella)
Születési ideje: 1947/07/19
1022 Budapest, Bimbó út 10/B 2. em. 1.
Adóazonosító jel: 8294182575
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: igazgatóság elnöke (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta benyújtásra
került.
Jogviszony kezdete: 2020/02/27
Jogviszony vége: 2020/04/30
A változás időpontja: 2020/02/26
Bejegyzés kelte: 2020/03/02
A könyvvizsgáló(k) adatai
BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1103 Budapest, Kőér utca 2/A C. ép.
Cégjegyzékszám: 01-09-867785
EUID: HUOCCSZ.01-09-867785
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Gaál Edmond (an.: Juhász Etelka)
1131 Budapest, Rokolya utca 6-8. A. ép. 4. em. 401.
Jogviszony kezdete: 2019/06/01
Jogviszony vége: 2021/05/31
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Végzés

A változás (törlés) időpontja: 2020/02/26
Törlés kelte: 2020/03/02
H K ADÓCONTROLL Könyvelő és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-6055 Felsőlajos, Hársfa utca 10.
Cégjegyzékszám: 03-09-109816
EUID: HUOCCSZ.03-09-109816
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Dr. Hegedűs Mihály (an.: Varga Ilona)
6055 Felsőlajos, Akácfa utca 39.
Jogviszony kezdete: 2020/02/26
Jogviszony vége: 2021/05/31
A változás időpontja: 2020/02/26
Bejegyzés kelte: 2020/03/02

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 50.000,- Ft eljárási illetéket és 3000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a kérelem
formanyomtatványa; a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a közgyűlés jelenléti
íve; a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata); a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a
közgyűlés jelenléti íve; lemondó nyilatkozat; elfogadó nyilatkozat; a vezető tisztségviselő és a cégvezető
nyilatkozata arról, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt; ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Kósa Endre; a
könyvvizsgálatot ellátó személy elfogadó nyilatkozata, ha a könyvvizsgáló szervezet; a létesítő okirat
módosítása; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege.
Budapest, 2020. március 2.

Dr. Vágó Imre s.k.
bíró
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