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V É G Z É S

A Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróságnál Cg.01-10-046229 cégjegyzékszámon bejegyzett Etalon Capital
Kockázati Tıkealap-kezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság (1124 Budapest, Mártonhegyi út
61. a. ép.; adószáma: 14537727-1-43) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi
változások bejegyzését:

8/003 A létesítı okirat

Módosítva: 2009. július 21. napján.
14 A könyvvizsgáló(k) adatai

14/001 Cégjegyzékszám: Cg.01-09-681313
K-E-S AUDIT Könyvvizsgáló, Könyvvezetı és Adószakértı Korlátolt Felelısségő Társaság
HU 1054 Budapest, Báthori utca 20. III. em. 1.
Dr. Sugár Dezsı (an.: Seres Mária)
1125 Budapest, Diós-árok köz 56. fsz. 2.
Jogv. kezdete: 2008.11.03. Jogv. vége: 2010.05.31.
Vált. vége: 2009.07.21.
Törölve (végzés kelte): 2009. augusztus 27.

14/002 Cégjegyzékszám: Cg.07-09-016508
REGIA AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelısségő Társaság
HU 8000 Székesfehérvár, Béla utca 56.
Dudás Csaba (an.: Kolcsovszky Éva)
8000 Székesfehérvár, Béla utca 56.
Jogv. kezdete: 2009.07.21. Jogv. vége: 2010.05.31.
Vált. kezdete: 2009.07.21.
Bejegyezve (végzés kelte): 2009. augusztus 27.

45 A cég elektronikus elérhetısége

45/002 A cég honlapja: www.etalon.hu
A cég közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.
Vált. kezdete: 2009.07.21.
Bejegyezve (végzés kelte): 2009. augusztus 27.

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 ıt érintı részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság elıtt.

A per megindításának a bejegyzı végzés Cégközlönyben való közzétételétıl számított harminc napon
belül van helye. A határidı elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésıbb a tevékenység
megkezdésével egyidejőleg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles közzétenni.

A cég 15.000.- Ft eljárási illetéket és 3.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A bíróság a kérelmezınek a(z) elektronikusan záradékolt alapítói határozat 1 példányát elektronikus úton
megküldi azzal, hogy a bejegyzett cégjegyzésre jogosult(ak)nak a cég nevében olyan módon, illetve
formában kell aláírnia ahogyan azt a címpéldány vagy az aláírásminta tartalmazza.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következı okirat(ok) alapján történt: változásbejegyzés
esetén a legfıbb szervnek vagy a legfıbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás
alapjául szolgáló határozata; módosító alapító okirat egységes szerkezetben; elfogadó nyilatkozat; legfıbb
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szerv helyett eljáró döntésjogosult szerv változás alapjául szolgáló határozata.
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezetı cégbíróságon megtekinthetık.

Budapest, 2009. augusztus 27.

dr. Pulay Annamária s.k.
fıvárosi bírósági bíró

A kiadmány hiteléül:

Rózsáné Halasi Zsuzsanna
szerkesztı
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