Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-140303/23

VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-140303 cégjegyzékszámon bejegyzett
CyBERG Corp. Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (1051 Budapest, József nádor tér 5-6. fszt. 1.; adószáma: 25052633-2-41)
cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8.
8/21.

A létesítő okirat kelte
2020. május 26.
Bejegyzés kelte: 2020/06/08

11.
11/8.

A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

298 388 800 HUF

A változás (törlés) időpontja: 2020/05/26
Törlés kelte: 2020/06/08
11/9.

Megnevezés Összeg
Összesen

Pénznem

320 588 800 HUF

A változás időpontja: 2020/05/26
Bejegyzés kelte: 2020/06/08
10.
10/11.

A részvények száma és névértéke
Részvényfajta: törzsrészvény
Részvényosztály: A
Darabszám Névérték Pénznem
2983888

100

HUF

Megnevezés: törzsrészvény.
A változás (törlés) időpontja: 2020/05/26
Törlés kelte: 2020/06/08
10/12.

Részvényfajta: törzsrészvény
Részvényosztály: A
Darabszám Névérték Pénznem
3205888

100

HUF

Megnevezés: törzsrészvény.
A változás időpontja: 2020/05/26

Bejegyzés kelte: 2020/06/08
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 3.000.- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton
megfizetett.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a létesítő okirat változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek
vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló
határozata; az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról; a
részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalást tartalmazó okirat; a nem pénzbeli
hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói (szakértői) vélemény; új részvényekkel történő
alaptőke-emelés esetében annak igazolása, hogy a tőkeemelést megelőzően forgalomba hozott
részvények névértéke (kibocsátási értéke) befizetésre került és az érintett részvényesek
hozzájárulását igazoló okiratok.
Budapest, 2020. június 8.

Könnyűné dr. Mondok Edit s.k.
tanácselnök

