Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-047776/49

VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-047776 cégjegyzékszámon bejegyzett Gran Private
Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 53. F. ép. II. em.; adószáma:
24389831-1-43) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:
14.
14/8.

14/9.

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:
Baumgartner Ferenc (an.: Szajki Margit)
1037 Budapest, Kunigunda útja 22. fszt. 4.
Jogviszony kezdete: 2019/04/29
Jogviszony vége: 2022/05/31
A változás (törlés) időpontja: 2021/11/01
Törlés kelte: 2021/11/05
BPO-AUDIT Könyvvizsgáló és Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1146 Budapest, Zichy Géza utca 5. III. em. 1-2.
Cégjegyzékszám: 01-09-728938
EUID: HUOCCSZ.01-09-728938
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
Killik László Vilmos (an.: Dimopulu Glikeria)
1147 Budapest, Kerékgyártó utca 30.
Jogviszony kezdete: 2021/11/01
Jogviszony vége: 2022/05/31
A változás időpontja: 2021/11/01
Bejegyzés kelte: 2021/11/05

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 15.000.- 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: változásbejegyzés esetén a
legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló
határozata; a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív; a vezető
tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, a tisztségviselők
megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat; a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó
személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata; a jogi képviselő
meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása.
Budapest, 2021. november 5.

Dr. Marosy Zsófia Mária s.k.
bíró

