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Budapest J őzsefv árosi onko rmänyzat
Képviselő-testĺi lete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény

A Coľvin Medical Alkalmazott orvostudomrĺnyi Fejlesztő Kft (a továbbiakban: Coľvin

Medical Kft.) (székLhely: 1119 Budapest, Thán Kráľoly u. 20.) 2008-ban azza| a céllaljĺitt létre,

hogy egy olyan egészségügyi szo|gáItató és kutatás-fejlesztési infrastrukturáthozzoĺ létre és

iŁemeltessen, amely a kialakítás alatt Iévő orvosi biotechnológiai innovációs központ és

innovációs park (orvosi Biotechnológiai Innovációs Központ, OBIK) részeként bíztosítja a

teljes innovációs láncot az uj diagnosztikai és terápiás eljáľások klinikai fejlesztéséig,

gyakorlati a|ka|mazásáig illetve a gazđasági hasznosításig. Budapest közlekedési adottságai

miatt alkalmas aZ egészségtigyi turizmus fejlesztésére, amely fizetőképes keresletet jelent a

legújabb egészségipaľi szolgáltatások szźmźra. A Józsefuarosi helyszín (Coľvin Sétany

viírosrész) az ott maľ aktuálisan is zajló fejlesztések kiegészítéseként ideálisnak tűnt egy

innovatív oľvosi-biotechnológiai kĺizpont számára. Éffi,p{ĺ-řjłI"ľT
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Előterjesztő: Corvin Medical Kft., Dr. Berki János ugyvezető

' sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Corvin Medical Kft.-t érintő tulajdonosi dantések meghozatalóra

A napirendet nyílt tilésen kell targyalni, a határozat elfogadásĺíhoz minősített
szav azafrobb s é g sziiks é ge s.

ElorÉszÍrÓ szrpvpzETl EGYSÉG: CoRvN Mpolce'l Kľľ.

KÉszÍrprľp: DR. NAGY Axonne ÜcyvÉo

PÉNzÜcvl FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL' IGAZoLAS :
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźfi ozatí iav aslat a bizottság. szźLmtLÍa:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő.testĹiletnek az előterjesĺés
mestársyalását.
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A Futuľeal Holding Zrt. 250.000,- Ft értékű ldlzlelľészét (töľzsbetétéĐ 2008. április 4. napjáĺ a
Budapest Józsefuarosi Önkoľmányzat tészéte adományońa, aĺne|y ezze| S%o-os fulajdonľészt
szer zett a Társ aságb an.

Jegyzett tőke: 5.000.000,- Ft
Tagok: Futureal Holding Vagyonkezelő és Ingatlanhasznosftő Zrt.

t<jrzsbetét 4.200.000,- Ft pénzbeli hozzĄźtru|ás, a törzstőke \Yo-a, szavazatszźlm
420
InnoCluster Invest Szolgáltató Kft .

tcirzsbetét 550.000'- Ft pénzbeli hozzájaruIás, a törzstőkę IIoÁ-a, szavazatszám
55
Budapest Józsefuarosi onkoľmanyzat
törzsbetét 250.000,- Ft pénzbelíhozzájaĺulás, a t<iľzstőke 5%o-a, szavazatszám
25 szavazat

A tagok törzstőke beÍizetési kötelezettségtiknek eleget tettek.

A Tarsaság az á|ta|a nyert uniós foľľás 2010. évi elutasíttsa óta eltelt időben is tovább
folýatta egy Corvin beľlházás részeként létrejĺivő egészségiigyi centrum megvalósításĺínak
előkészítését. A jelenlegi gazđasági helyzetben azonban nęm aktuális egy ilyen volumenű
kőrház vagy rende |őintézet elindítás a.

A Tarsaság könywizsgá|őja a 20|1. évi - számviteli tĺlrvény szerinti beszámolóhoz adott
könywizsgálói jelentésében felhívta a Társaság tagjainak figyelmét alľla, hogy a Társaság
saját tőkéjének <isszege: _ 28.931,- e Ft és a Taľsaság saját tőkéjének rendezése szĹikséges. A
Taĺsaság taggyűtése a2l20I2. (2012.05.31.) sz. Taggnilési Határozattal döntött aTátsasźĺg
20|I. decembeľ 31-i fordulónappal elkészített, 20I|. éví - szźtmviteli tĺirvény szeľinti _

beszámolójĺának elfogađásáľő| valamint arról, hogy amennyiben a tagok a saját tőkét nem
biaosítjĺĺk a Társaság részére, úgy 3 hónapon belül össze kell hívni egy új taggyűlést, amely
taggyűlés napirendi pontjai kcizĺjtt szerepelni fog a Taľsaság tőkehelyzetének rendezése és a
törvényes miĺködés feltételeinek helyreállítása' A taggyulési hatźrozat aYátosgazdálkodási és

Pénzügyi Bizottság 64Ilf0I2. (V. 30.) számű hatźtrozatában foglaltakkal egyezően
ľendelkezik erről, amely az e|óterjesztés l. számú mellékletét képezi. A taggyűIés teľvezett
időpontja 20|2. szeptembeľ 25-e.

Tekintettel arľa, hogy a Tiíĺsaság tagai nem kívánnak további tokét a Társaság ľendelkezésére
bocsátani, a taggyíĺlésnek dönteni sztikséges a Táľsaság végelszĺímolásĺínak megindításárő| (a

Tiíľsaság jogutód nélküli megsziintetéséľől) a gazđasági taľsaságokľól szóló 2006. évi IV.
töľvény 51. $ (1) bekezdése a|apján.

A Taľsaság székhelye áthe|yezéste keľĹilne továbbáa1052 Budapest, Régiposta utca 12. szźlm

a|á, a koľábbi 1 1 l 9 Budapest, Thĺĺn Károly u. 20. szźm aIő|.

A fenti dĺjntések meghozata|aľa vonatkoző taggýlési jegyzőkĺĺnyv-tervezet 2. számú
mellékletként csatolásra kerül jelen előterjesztéshez; a taggyűlés dtlntése nyomĺĺn
szfüségessé váIő módosításokkal egységes szęrkezetbe foglalt Taľsasági Szerzoďés az
előteľj esztés 3. számú mellék|etét képezi.

A Képviselő-testĺilet dcintése a helyi önkoľmĺányzato|<rőI szóló 1990. évi LXV. t<lrvény 2. $

(2) bekezdésén, a Buđapest Józsefuiíľosi onkoľmányzat vagyonáľól, valamint a

veľsenyeztetés és a helyi k<iltségvetési szervek beszerzési eljárásrának szabá|yaíről szóló
3712003. (VII. 7.) önkormanyzati rende|et 21.$ (1) bekezdésén, a Képviselő-testiilet és



2.

3.

Szervei Szervezeti és Műktjdésí Szabá|yzatárőI szőIő |912009. (V.16.) önkoľmrányzati
renđęlet 1. męlléklet 18. pontána, valamint a gazđasági tarsaságokról szóló 2006. évi IV.
törvényen alapul.

Kéľem az a|á,ňbi határ ozati j avas l at elfo ga d á s át.

Ha.rÁnoz.ł.Tl JAvAsLAT

A Képvise|ő.testĺilet, mint a Coľvin Medical Alkalmazott orvostudományi Fejlesztő Kft.
(a továbbÍakban: Coľvin Medical Kft.) kisebbségi tulajdonosa úgy dtint' hogy

I. hozzájálrul a Corvin Medical Kft. székhelyének áthelyezéséhez a 1052 Budapest'
Régĺposta utca 12.II. emelet szálm a|á.

hozzáiáru| a Coľvin Medical Kft. jogutód nélkĺili' végelszámolással tłirténő
megszüntetéséhez azza|, hogy a végelszámolás kezdőnapja: 20|2. szeptembeľ 25.

hozzájárul, hogy a Corvin Medical Kft. cégneve a kiivetkezőre módosuljon: Coľvin
Medical Alkalmazott oľvostudományi Fejlesztő Koľlátolt Felelősségű Társaság
,,végelszámolás alatt'', rtividített cégneve: Corvin Medical KJÍt. ,,v.a.,', és egyben
hozzájńru| a Táľsasági Szeľződés 1..|'..1.4. pontjaĺnak ilz alábbiak szerintĺ
módosításźlhozz

1. A Táľsaság cége. székhelve

1.1. A korlátolt felelősségri tiíľsaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:
Corvín Medícal Alkalmazott orvostudomúnyi Fejlesztő Korlótolt Felelőssěgíí Túľsasdg
végelszúmolds alatt
1.2. A Túrsaság rövidített cégneve: Corvin Medical Kft. v.a.

1.4. A Túrsasúg székhelye: 1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet

4. hozzájálrul, hogy a tagryűlés a Coľvĺn Medical Kft. jelenlegi ĺigyvezetőjét dľ. Beľki
Jánost (lakik 1031 Budapest, Gázgyáľi Lakótelep A. ép. fsz. 1.a, anyja neve: Mezei
Máľia) válassza meg a Coľvin Medical Kft. ,,v.a.'' végelszámolójának határozat|an
időtaľtamľa és egyben hozzájáľul a Táľsasági Szerződés 10. pontjának az alábbiak
szerintĺ mĺódosításához:

10. A végelszdmoló, a Társasdg képviselete, a cégiewzés módÍa

10.1. A Tdrsaság iłgłeinek intézését a végelszdmohí ldtja el,
Tdrsaságot bírósdg és mds hatősdg előtt.
10.2. A végelszdmoló képviseleti joglźt a Tórsasóg ďolgoaíira
cs op o rtj óľa nézve dtruh úzhatj a.
10.3. A végelszdmoló megbízatúsa határozatlan ídőtartamra szól.
10.4. A Társasdg végelsuźmolója:
Dľ. Berki Júnos űÍuef
lakik: 1031 Badapest, Gdzgyldľi Lakótelep A. ép.fsz, I.a
anyja neve: Mezei Mória

aki önúutian képviseli a

az ügyek meghatdrozott



sziłletésiidő: 1974. 11. 30.
10.5. A végelszdmolóra egyebekben a Gt. és Ctv. iigyvezetőre vonatkouí szabólyai
irdnyaůiak. A jelen Túrsasúgi Szeľződés iigłvezetőre vonatkozlj szabdlyai ű
végelszdmolóra irúnyadóak a tovdbbiakban.

5. felhatalmazza az onkoľmźnyzat képviseletében eljaľó tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Mędica| Kft. taggyĺIésérĺ az 1-4. pontokban meghatarozott dĺjntését képviselje és a
sztiks é ge s dokumenfu m okat a|áírj a.

Felelős: l-4. pontok esetén polgĺĺľmesteľ
5. pont esetén az önkormányzati tulajdonosi képviselő

Hatnidő:1-4. pontok esetén 20|2. szeptember 20.
5. pont esetén a Corvin Medical Kft. következőtaggyíilése

A dontés végrehajtását végző szervezeti egység: Coľvin Medical Kft., Gazdálkodásĺ
Ügyosztáty

Budapest, 20|2. szeptembeľ ...

Coruin Medĺcal Kft.

Dľ. Berki János igyvezetó

Toľvényességi ellenőrzés :

Rĺmán Edina
jegyző

nevében és megbízásábĺól: r
l ł|ł ľ t f ĺ
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Budapest Fővĺĺros VIII. keriilef Józsefr'árosi onkoľmán.l'zat
Városgazđálkođási ós Pénziigyi Eizottsága

JEGYZOKOI{YVI KIVONAT
Késztilt: A VárosgazdálLođási és Pěnziiryi Bizottság 2Ü12. május 30-án (szerda)

13,00 óľai kezdettel a Józsefvarosi onkornrányzat iII. emelct 300-as termében
megtaÍtott 2l. ľenđes uléséről

|tiapĺľend 1.1. pontja: A Cqľvin Medieal Kft.2011. évĺ mérlegbeszámolĺija
Előterjesztő: Berbi János József_ üg;vezető

64u2aĹ2. (v. 30.) sz. Váľosgazđálkodási és Pénzĺigyi Bizottsághatź*ozata
(eryhangĺĺ' 14 igen szavaz'ztta|)

A Városgaz&ĺIkodasi és Pénzĺigi Bizottság átruházott hataskörében eljárĺą nint a Corvin
Medical Alkalmazott orvostudomány'i Fejlesaő Kft. (a toYábbiakban: Con'in Medica] Kft.)
kisebbségi trr}ajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogaĺlja 'a;z elł3te4esztés 1. mellékletéĹ képezó, a Corvin Meclioal H.fr. 2011. évi
egyszerűsített éves beszáĺrroló mériegét, meIy szeľint az eszközök és források eryező
frösszege 2.737 eEt, a méĺieg szerinti ęredmény -1.977 eFt'

2. elfogadja az előterjesztés 2. mellékletét képezŐ, a Corvin Medical KÍt.2011' ér,i
egyszeliisíte.tt éĺes beszámoló eredmén1'kimutatását, valamint kiegészítő ĺnęllékletét, a
Szekęres Vďéľia által jóváhagyott fiiggetlen könyw,izsgálói jelentés alapján.

3. a KŕL soron következő taggyúlésének napirendi pontjď kozo,u szerepeljen a Tiíľsaság
tőkelrelyzetének ľendezése és a törvényes mlikodés feltételeinek helpeállítasa.

4. Pelhata|maz-za az onkoľmányzat képĺiseletében eljaľó tulajdonosi képviselőt, hogy a
Corvin Medical l(ft. taggyĺilésén az 1.3. pontokban meghatározott döntését képviseljc
és a szĹikséges dokumentumokat a|źlĄa.

Fęielős : polgárrnester
Hatariĺlő: 2012. május 30.

A döntés végľehajtását végzń szewezeti erység: Corvin Medical Kft.' Gazĺlálkodĺĺsi
Üryosztáty

Kmf.

Soós Gytirgy s. k.
bizottság elĺöke

fu#łi#ffi"-uu
suen,.csop.iislintózó



JEGYZOKOI\TW

amely késztilt az Corvin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejlesztő Koľlátolt
F'elelősségű Táľsaság2OI2. szeptembeľ 25-éĺ 10.00 órakoľ a tagok előzętes hozzźĄéru|ása

aLapjźna Budapest, 1082 Budapest, Futó utca 41-53. VII. alatti címen megtartott taggýlésén

Jelen vannak:

- Futureal Holding Zrt. (meghata|mazássa|), szavazatszám: 420
- Inno Cluster Invest Kft . .(megh atalmazással), szav azatszźtm: 5 5
- Budapest Józsefuaĺosi onkormźnyzat, szavazatszám., 25
- đr. Berki János Józsefügyvezető
- dľ. Nagy Andrea iigyvéd

Beľki János József ügyvezető koszönti a megjelent tagokat és megállapítja, hogy a taggý|é9
hatźrozatképes, mivel-a jelen lévő tagok áltá képvise|t szavazatok száma a Társaság t9uai
áttal képvisělt összes szavazat 100%-nak felelmeg. Azigyvezető megźtlIapí'tjatovábbá, hogy
a taggfílés szabáIyszeruen keľiilt összehívásra, atagok a törvényes hatĺíridőben megkapták a
meghívókat.

Berki János József javaslatot tesz a taggnĺlés levezetó elntjkének Berki János JózseĹ
jegyzőkönyv hitelesílőnek a Futureal Holding ZÍt. tag részérő| eljáľó..meghatalmazott
ké1iviselőt-dľ. orosz Andľás, jegyzőkonywezetőnek dr. Nagy Andrea megvá|asńására.

Miutan a személyi javaslattal kapcsolatban észtevéte| nem hangzott e'l, a taggyű|és.

egyhangúan, 500 ígeń szavazatta|, éllenszavazat és tartőzkođás nélkül meghozta az a|ábbi
hatátozatot:

1 l 20 12. Q0 12.09 .25.) sz. T a ggyű lés i Határ ozat

A taggyűlés megválasztja a taggyűlés levező elnökének Berki János Józsefet,
jegyző-ktinyv hitelěsítőnek a Futuľeal Holding Zrt. tag részéről eljáľó- meghatalmazott
kéf'vĺselőt-dľ. Oľosz Andľást és jegyzőkiinywezetőnek dr. Nagy Andľeát.

A levezető elnök enÍźnismeľteti a taggyűlés napirendjét:

1 .) Döntés a Társaság székhelyének áthelyezés érő| a 1052 Budapest' Régiposta utca 12. szźtm a|ál

2.) Döntés a Társaság végelszámo|ásárő|, döntés a jelenlegi ugyvezető végelszámolóvá történő

megvźńasztásárő|

3 .) Az I . és f ' napirendi pontra tekintettel a Társasági Szerződés módosítása és az egységes szerkezetiĺ
Táľsasági Szerződés elfogadása

4.) Egyebek

1. napirendi pont: Döntés a Társaság székhelyének áthelyezéséro| a |05f Budapest, Régiposta utca

12, szźtma|źt

Berki János József előadja, hogy a Társaság jelenlegi székhelye azonos a Tĺírsaság koníbbi
tulajdonosának (KPS Invést Kft) székhelyével. Mivel ezentag tagsági viszonya megszúnt-a
Taršaságban, a Tźĺtsaság székhelyének áthelyezése is szükséges. Javasolja, hogy a Társaság



székhelye a Futureal 1 Ingatlanbefektetési AIapl<ĺzańlagos tulajdonźńképező 1052 Budapest,
Régiposta utca 12. II. emelet szźlm aIá kerülj tin źÍhely ezéste.

Ezt követően a taggyiĺlés egyhangúan, 500 igen szavazatta|, ellenszavazat és taľtózkodás
nélkĺil az alźtbbí hatźlr ozatot hozta:

2 l 2012. Q012.09 .25.) sz. Tagryűlés i Határ ozat

A taggyűlés a Táľsaság székhelyét áthelyezi a mai nappal a 1052 Budapest, Régiposta
utca I2.II. emelet szám a|á.

2. napiľendi pont: Dĺjntés a Társaság végelszámolásáról, döntés a jelenlegi ugyvezető
végelszámolóvá töľténő megvźůasztásárő|

A Taľsaság kĺinywizsgálója a 20|1. évi - számviteli tĺirvény szerinti beszámolóhoz ađotí
könywizsgálói jelentésében felhívta a Tarsaság tagjainak figyelmét aĺra, hogy a Táľsaság
saját tőkéjének összege: _ 28.93|,- e Ft és a Taľsasag sajat tőkéjének rendezése szfüséges. A
Táľsaság taggýlése a2120|2. (20|2.05.31.) sz. Taggytilési Hatźltozattal döntött a Taľsaság
20Il. december 31-i fordulónappal elkészített, 20I|. évi - szźlmviteli tĺlrvény szerinti _
beszĺámolójanak elfogadásáról valamint aľľól, hogy amennyiben a tagok a saját tőkét nem
biztosítjak a Tĺáľsaság tészére, Íĺgy 3 hónapon belül összę kell hívni sgy új taggytĺlést, amely
taggyulés napiľendi pontjai köz<jtt szerepelni fog a Tiíľsaság tókehelyzetének ľendezése és a
törvénye s múkcjdés feltételeinek helyreállítása.

Tekintettel arra, hogy a Taľsaság tagsai nem kívĺínnak további tőkét a Táľsaság ľęndelkezésére
bocsátani, a taggyűlésnek dĺinteni sziikséges a Társaság végelszámolásanak megindításárő| (a
Taľsaság jogutód nélkiili megsziintetéséľől) a gazdasági tarsaságokľól szóló 2006. évi IV.
töľvény 51. $ (41) bekezdése alapján.

Ezt követően a taggýlés egyhangúan, 500 igen szavazatta|, ellenszavazat és tartőzkođás
nélkül az a|ábbi határ ozatot hozta:

3 l 20 t2. Q0 12.09 .25.) sz. T a ggy ű lés i Határ ozat

A taggyűlés a maĺ nappal e|határozza a Táľsaság jogutód nélkĺili' végelszámolással
töľténő megszüntetését azzz|, hogy a végelszámolás kezdőnapja: 2012. szeptembeľ 25.

A mai nappal kezdődően a Táľsaság cégneve: Corvin Medĺcal Alkalmazott
Oľvostudományi Fejtesztő Koľlátolt F,elelősségű Társaság ,,végelszámolás a|att,,,
ľiividített cégneve: Coľvin Medical Kft. ,,v.a.''.

A taggyíĺlés a maĺ nappal megválasztja a Társaság jelenlegi
Jánost (lakĺk 1031 Budapest, Gázgyári Lakótelep A . ép. fsz.
Mária) a Társaság végelszámolój ának hatá.ľ ozztlan ĺdőtaľtam ľa.

ügyvezetőjét dľ. Berki
1.a, anyja neve: Mezeĺ

3. napiľendi pont: Az I. és 2. napiľendi pontľa tekirrtettel a Táľsasági Szerződés módosítása és az
egységes szerkezebj Társasági Szerzodés elfogadása

A levezető elnök előadja, hogy az |. és 2. napirendi pont keretében elhatarozottaknak
megfelelően módosítani szükséges a Tarsasági Szerzőđést. Erre tekintettel a Ievezeto elnök
javasolja, hogy a Társasági Szerződés 1'.1,-1.4. pontjai és a 10. pontja az a|ábbiak szerint
kerüljön módosításra:



1. A Táľsaság cége, székhelye

1.1. A korlátolt felelősségtĺ tarsaság (továbbiakban: Taľsaság) cégneve:

Corvin Medical Alkalmazott orvostudomónyí Fejlesztő Koľldtolt Felelősségíĺ Tdľsasdg
végelszdmolds alatt

1.2. A Társasdg rtividített cégneve: Corvin Medical KfĹ v.a.

1.4. A Tdrsasúg székhelye: 1052 Budapest, Régíposta utca 12. II. emelet

I0. A végelszdmoló, a Táľsasdg képvÍselete, a cégiegvzés móďia

10.1. A Túľsasdg iigleinek intézését a végelszdmoló ldtja el, aki iindlhÍan képviseli a
Túrsasdgot bírósdg és mds hatóság előtt.

10.2. A végelszdmoló képvíseleti jogdt a Tdrsasdg dolgoaíiru az iiglek meghatdľozott
cs op o rtj ára nézv e dtr uh úzh atj a.

l0.3. A végelszúmoló megbízatúsa hatúrozatlan időtartamra szlíl.

I0.4. A Tdrsasdg végelszúmolója:
Dľ. Berki János Jóuef
lakik: 1031 Budapest, Gúzgydri Lakótelep A. ép.fsz. I.a
anyja neve: Mezei Mdria
sziiletésí ídő: 1974. 11. 30.

10.5. A végelszúmolóra egyebekben a GĹ és Ctv. iłg1lvezetőre vonatkozó szabdlyaí
irdnyadóak. A jelen Tdrsasdgi Szerződés íiglvezetőre vonatkozó szabđlyai a végelszúmolóra
irúnyadóak u tovdbbiakban.

Ezt követően a taggyíílés egyhangúan, 500 igen szavazattal, ellenszavazat és taľtózkodás
nélktil az a|ábbí hattn ozatot hońa:

4 l 2012. Q0 12.09 .25.) sz. Ta ggyűlési Hatá r ozat

A taggyíĺIés Táľsasági Szerződés 1.1.-1.4. pontjaĺt és a 10. pontját az alábbiak szeľint
módosítja:

1. A Táľsaság céee. székhelye

1.1. A koľlátolt felelősségű tĺĺľsaság (továbbiakban: Tarsaság) cégneve:

Coľvin Medical Alkalmuzott orvostudományÍ Fejlesztő Korldtolt Felelősségíí Tórsasóg
végelszdmolús alatt

1.2. A Túrsaság rövidített cégneve: Coľvín Medical Kft. v.a.

l.4. A Túrsasdg székhelye: 1052 Budapest, Régiposta utca 12. II. emelet



10. A végelszdmoló, a Túrsaság képviselete, g cégiewzés mód.ia

10.1. A Túrsasdg iigyłeinek intézését a végelszltmoló ldtja el, aki ijnőllóan képviseli a
Túrsasógot bírósdg és mds hatósdg előtt.

10.2. A végelszámoló képvÍseleti jogdt a Tdrsasdg dolgozóíra az iigyek meghatdrozott
cs oportj úra nězve átruhúzhatj a.

10.3. A végelszómoló megbízatdsa hatúrozatlan iďőtartamra suíl.

10.4. A Társasdg végelszúmolója:
Dr. Berki Jdnos József
lakik: 1031 Budapest, Gdzgydľi Lakótelep A. ép.fsz. l.a
anyja neve: Mezei Mdria
szĺłletésí idő: 1974. 11. 30.

10.5. A végelszámolóra egyebekben a Gĺ és Ctv. iigyvezetőre vonatkoaj szabólyai
irdnyadóak. A jelen Tórsasdgi Szerződés tigyvezetőre vonatkozó szabdlyai a végelszdmolljra
irdnyadóak a tovdbbiakban.

A taggyíĺlés elfogadja a jelen mĺódosítással egységes szerkezetbe foglalt Táľsasági
Szeľződést.

Alevező elnök ezuttnfelteszi a kéľdést, hogy a van.e olyan kéľdés, indíwány, amelyet a jelen
taggyíĺlésnek az eIfogadott 4.) napirendi pont (Egyebek) keretében targyalnia kellene.

Miutrán a 4.) napirendi pont a|att tźrgyalanđó javaslat nem hangzott el, a |evezető elnök
megkoszönve a tágok képviselőinek kĺĺzremfüödését a taggyűlést befejezettnek nyilvánítja.

Jegyzőkönyv |ęzźtrva 10. óra... peľckoĺ.

-Kmf-

Berki János
|evezető elnök

Futuľeal Holding Zrt.
hitęlesítő tag képviseletében

dľ. orosz András meghatalmazźssa|

dľ. Nary Andrea
jegyzőkönyvvezető



TÁRsAsÁol szenzooÉs

amelyet a Corvin Medical A|kalmazott orvostudományi Fejlesztő Kor!átolt Fele|ősségű Társaság tagjai a
gazdasági társaságokró| szóĺó 2006' évi |V. törvény (a továbbiakban Gt.) keretei között az a|ábbiak szerint
fogadtak el:

Je|en Társasági Szeződés2012. szeptember 24, napjátő| hatá|yos.

í' A Társasáq céqe. székhe|ve

,|.1. A kor|átolt Íe|e|ősségĹi társaság (továbbiakban: Társaság) cégneve:

Corvin Medical Alkalmazott orvostudományi Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolás
alatt

1.2. A Társaság rövidített cégneve: Coruin Medical Kft. v,a.

1,3- A társaság idegen nyelvű eégneve: eeruin Medieal Đevelepments Ltd-

ł érs as ałła egeft ny elv ű r

1.4. ATársaság székhelye:1052 Budapesť, Réglposta utca 12.ll. enelet

1.5. A Társaság telephe|ye: í082 Budapest, Kisfaludy utca 32.38.

2. A Társasáq taqiai

2'1' Futurea| Ho|ding Vagyonkeze|ő és Ingat|anhasznosító Zártkorűen Működő Részvénytársaság
Cégjegyzékszám (nyi|vántartási szám): 01-1 0.045281
Székhe|y: 1082 Budapest, Futi utca 47.53' V|l. eme|et
Ad ószám : 1 3546667 -2- 42
Képvise|etre jogosu|t neve: Dr. Futó Péter vezéngazgatő

2.2. I nnoc|uster I nvest Szo|gá|tató Kor|áto|t Fe|e|ősség ĺĺ Társaság
Cégjegyzékszám (nyi|vántartási szám) : 0 1 -09-89596 1

Székhe|y: 1025 Budapest, Kapy utca 14. C. ép.
Adiszám : 1 4259245-2-41
Képviseletre jogosu|t neve: Fodor Miklós ügyvezető

2.3. Budapest Józsefuárosi Önkormányzat
Székhely: .ĺ085 Budapest, Baross u.63-67.
Adószám: 1 5508009.2.42
Képvise|etre jogosu|t neve: dr' Kocsis Máté polgármester

3. A Társasáq tevékenvséqi köre

Főtevékenys ég: 72'11,08 Biotechno|ógiai kutatás, fejlesztés

Egyéb tevékenységĺ kö(ok):

581 
,1'08 Könyvkiadás

5814'08 Fo|yiirat, |dőszaki kiadvány kiadása
5920'08 Hangfe|véte| készĺtése, kiadás
5819'08 Egyéb kiadói tevékenység
1 820'08 Egyéb sokszorosĺtás



261 1'08 Elektronikai alkatrész gyártása
3250'08 orvosi eszkö z gy ártása
4618'08 Egyéb termék ügynöki nagykereskede|me
4619'08 Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskede|em
4646'08 Gyigyszer, gyigyászati termék nagykereskede|me
4651'08 Számítógép,periÍéria, szoftver nagykereskede|me
477 4, 08 Gyógyászati termék kiskereskede|me
47 61, 08 Könyv-kiskereskedeIem
6820'08 Saját tu|ajdonÚ, bére|t ingatlan bérbeadása, Üzeme|tetése
6202, 08 l nÍorm áció-tech no |óg iai szaktanácsad ás
631 1'08 Adatfeldo|gozás,web-hoszting szo|gáltatás
7 220, 08 Társada|omtudományi, Humán kutatás, Íej|esztés
7490'08 M'n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7 120, 08 Műszaki vizsgá|at, e|emzés
7430'08 fordítás, to|mácso|ás
7490'08 M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
8559'08 M.n.s. egyéb oktatás

A hatósági engedélyhez kötött tevékenységeket a Társaság az engedé|yek beszezése után gyakoro|ja.

4. A Társasáq tartama. üz|eti éve

4'1. A Társaság időtartama: határozatlan

4.2. A Társaság e|ső üz|eti éve a társasági szeződés aláĺrásának napján kezdődik és ugyanazon év december
hó 31. napjáva|záru|. Egyébként azuz|eti év azonos a naptári éwel.

5. A Társasáq tözstőkéie. a taqok tözsbetéte!

5.1. A Társaság tözstőkéje 5.000.0o0,-Ft, azaz Ötmil|ió foľint, amely te|jes egészében pénzbe|i betétbő| á||.

5'2' Azegyes tagok tözsbetétei a következők:

5.2,1. Futurea| Ho|ding Zrt' tözsbetétje 4.200.000,- Ft, azaz Négymil|ĺó.kettőszázezer Íorint pénzbe|ĺ
hozzĄár u|ás, a me I y m e gÍe le I a tö zstő ke 8 4 o/o- ának, szau azatszám: 420,

5'2.2. |nnoOluster Invest Kft' tözsbetétje 550'000,- Ft azaz Ötszázötvenezer forint pénzbe|i hozzájárulás, ame|y
megfe|e| a tozstőke 11o/o.ának, szavazatszám: 55.

5'2.3' Budapest Józsefuárosi Önkormányzat tözsbetétje 250'000 ,- Ft azaz Kettőszázötvenezer Íorint pénzbe|i
hozzájäru|ás,ame|ymegf e|e|atözstőke5o/o.änak,szauazatszám.'25'

5.3. A tözsbetétekke| kapcso|atos jogok és köte|ezettségek

5.3.1' A tagokat tözsbeté$ük minden tízezer forintja után egy szauazat i||eti meg.

A tagok tözstőke szerinti pénzbetéteik te|jes összegét a Társaság bankszámlájára teljes egészében befizették
2008. ápńlis 02. napján.

5.3.3. PótbeÍizetési köte|ezettség a tagokat nem terhe|i.

6. A taook eqvéb vaqvoni ielleqű szolqá|tatása

6.1' Az a|apĺtássa| kapcso|atos kö|tségeket a Futurea| Ho|ding ZrI. tag elő|egezte meg' Az igazo|t alapĺtási
kö|tségeket a Társaság a tag részére a cégbejegyzést követően megtérĺti.

7. Az ĺizletrész átruházása. bevonása. felosztása



7 '1' Az üz|etrész a Társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét kĺvéve - szabadon átruházható.

7,2, Az üzletrész adásvétel útján kĺvülá|lóra történő átruházása esetén a tagokat, a Társaságot és a taggyű|és
álta| kije|ö|t szemé|yt - ebben a sorrendben - az adásvételi szeződés útján átruházni kĺvánt tizletrészre -

e|ővásárlási jog i||eti meg.

7 ,2,1' A tag az üz|etrész átruházäsra vonatkozó szándékát az ügyvezetőnek írásban köte|es beje|enteni. A
beje|entéstől számĺtott 3 munkanapon be|til az Ügyvezető a többi tagot írásban értesĺti vagy taggyűlést hív össze.

7.2.2. 
^tag 

a vele közölt vételi aján|at beje|entésétő| számĺtott 15 nap a|att jogosu|t élnie|ővásárlásijogával. A
fenti határidő eredményte|en e|telte az Ąán|at e|utasĺtásaként értéke|endő. Amennyiben több tag is é|ni kĺván

e|ővásár|ásijogáva|, úgy azt a tagok tözsbetéteik arányában tehetik.

7,2,3. Az ügyvezető a tagok értesĺtésével egyidejű|eg taggyűlést hĺv össze vagy ĺrásbe|i taggyűlési határozatot
kel| hozni, me|y dönt az üz|etrész Társaság á|ta| történő megvásár|ása ügyében'

Amennyiben a Társaság sem é|t e|ővásár|ási jogáva|, úgy a taggyű|és az adott aján|ati ár megtańása me||ett

klje|ö|heti a vevő szemé|yét'

7 ,2'4' Ha a taggyűlés nem je|ölte ki az üz|etrészt megvásár|i szemé|yt, vagy az nem kĺván vásár|ási jogáva| é|ni,

akkor az üz|etrész a kĺvti|á||ó személyre a 7'4. pont szerinti be|eegyezés megadása esetén szabadon
átruházható.

7 '4' Az üzletrész átruhäzása kizárő|ag adásvétel jogcímén történhet. Az üz|etrész átruházásához a Társaság
be|eegyezésére van szükség. Az üz|etrész átruházásához a Társasági Szeződésben megkĺvánt be|eegyezés a

taggyű|és hatáskörébe tartozik'

A beleegyezés csak fontos okbó| tagadható meg, ĺgy ha

a) azüz|etrészta Társaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
b) az üz|etrész átruházása - a Társaság céljára és a tagok körére tekintette| - a Társaság jogos

érdekeit sérti vagy veszé|yezteti.

Ha a taggyű|és az üz|etrészre vonatkoző átĺuházási szándék ügyvezető részére írásban töńént beje|entésének

kézhezvéte|étő| számĺtott harminc napon be|ü| nem nyi|atkozik, a be|eegyezés megadottnak tekintendő.

7 ,3, A tag jogutóddal történő megszűnéséve| üz|etrésze a jogutódjára száll át.

7,4' Az Üz|etrészt csak átruházás, a megszűnt tag jogutodlása esetében |ehet Íe|osztani, amennyiben a
tag gyű |és a Íe|osztásho z hozzĄáru|t,

8. A nvereséq felosztása

8.1. A Társaság nyereségét a tagok között tözsbetéteĺk arányában kel| fe|osztani'

9. A taqqvűlés

9.1. A Társaság |egfőbb szerve a taggyű|és, ame|y a Társaság minden ügyében jogosu|t dönteni' A taggyűlésen

a tagok közvet|en szemé|yes jelen|étte| vesznek részt.

9'2' A taggyű|és kizáró|agos hatáskörébe tartozik:

a) a számvite|i törvény szerinti beszámo|ó jóváhagyása, döntés azadozot.eredmény fe|használásáró|,
b) a tözstőke fe|eme|ése és |eszá||ĺtása, döntés oszta|éke|ő|eg fizetéséről,
c) az Ĺiz|etrész Íelosztása, bevonása és a bevont üz|etrész átruházása,
d) tag kizárásának kezdeményezése' (nem zárható ki a tag, ha Társaságnak csak két tagja van)



e) az ügyvezetők megvä|asztása, visszahívása és dĺjazásának megá|lapĺtása,
f) o|yan szeződés megkötésének jóváhagyása, me|yet a társaság saját tagjáva|, ügyvezetőjéve| vagy azok köze|i

hozzátartozď1áva| (Ptk.685.$ b. pont) il|etve é|ettársáva| köt, i||etőleg döntés mĺnden olyan ügyletrő|, ame|y nem

tartozik a Társaság, mint szervezet á|ta|ános működése körébe,
g) az a|apĺtásért fe|e|ős tagok és az ügyvezető e|len kártérĺtési igény érvényesítése, továbbá intézkedés az ezek
el|en indĺtott perekben a Társaság képvise|etérő|,
h) a Társaság megszűnésének, átalaku|ásának, egyesü|ésének, beolvadásának és széfuá|ásának elhatározása,
va|amint más gazdasági társaság alapĺtásáró|, il|etve működő gazdasági társaságba tagként va|ó be|épésrő|

töńénó döntés,
i) a Társasági Szeződés módosítása,
j) a Társaság ügyrendjének, belső szabá|yzatainakjóváhagyása és módosĺtása,
k) az Ügyvezető á|ta| készĺtett üz|eti terv jóváhagyása,

|) könywizsgáló vagy erre jogosĺtott szervezet megbízása az éves mér|eg fe|ülvizsgá|atáva|,

m) Társaság álta| harmadik személyek irányába tett köte|ezettségvál|a|ásró|, kezességrőĺ, garancianyújtásró|

szi|ó döntés
n) üz|etrész kívti|á||ó szemé|yre történő átruházásaesetén a Társaság beleegyezése
o) minden o|yan kérdésben való döntéshozata|, ame|y nem szerepe| az üz|eti tervben
p) ingat|an adásvéte|e, minden o|yan eszköz adásvéte|e, ame|y eszköz adásvéte|t az Üz|eti terv nem taĺta|maua
és az eszköz értéke meghaladja a nettó 25.000'000,-Ft.ot
q) minden a Társaság mĹiködése szempontjábó| |ényeges szeződések (támogatási szeződés, bérleti szeződés,
1 évné| hosszabb határozott idejű szeződés megkötése, határozat|an időtartamra szó|ó szeződés esetén nettó

25.000.000,.Ft e||enértéket megha|adi szeződés) megkötése
r) értékpapĺr kibocsátás
s) kölcsönfe|vétele, kö|csönszeződés megkötése, Társaság tu|ajdonát képező eszközök megterhe|ése

v) minden o|yan szeződés megkötésének jóváhagyása, amely nem tartozik a Társaság szokásos Üz|etmenetébe

z) mindazok az Ĺigyek, amelyeket a Gt. vagy a Társasági Szeződés a taggyűlés hatáskörébe uta|'

9'3. A taggyű|és akkor határozatképes, ha azon a tözstőke |ega|ább 80%.a képvise|ve van.

9.4. A taggyűlés határozatait a taggyiĺlésen jelen|évő tagok szavazatainak 80%-os többségge| hozza meg.

Szavazni csak ,,igen''.nel vagy ,,nem''-mel |ehet. Minden más módon adott szavazat érvényte|ennek minősü|.

Szavazategyen|őség esetén a határozati javas|at e|vetettnek minősü|.

9.5' A taggyÚ|ést az ügyvezető hĺvja össze. A taggyű|ést évente |egalább egyszer össze ke|| hĺvni,

továbbá akkor, ha
- a saját tőke veszteség Ío|ytán a tözstőke felére csökkent, va|amint, ha a társaság Íizetéseit beszÜntette és

Vagyona a tartozásokat nem fedezi,
- a szauazatok lega|ább 5%{ képvise|ő, il|etőleg ha a Gt. enné| kisebb aľányt ĺr e|ő, úgy ezen kisebb arányt

képvise|ő tagok azt kérĺk, vagy
- a Társaság érdekében egyébként szükséges.

9.6. A taggyiĺ|ésre a tagokat a napirend köz|ésével ke|| összehívni a Gt. rendelkezései szerint. Ha a taggyű|és a

résztvevők száma miatt határozatképte|en, a megisméte|t taggyű|és határozatképességére az eredeti taggyű|és

határozatképességére vonatkozó szabá|yok az irányadók' A megisméte|t taggyű|és megtartásának he|yét és

időpontját az eredeti taggyű|ésre szi|ó meghĺvóban kozö|ni ke||' A megismételt taggyiĺ|ést, az eredeti taggyű|és

időpontját követő három és tizenötödik munkanap közötti időpontra ke|| összehívni, be|eértve a határidő első és

uto|só napját is.

9.7. A tagok taggyű|és tartása né|kü| is határozhatnak - a számvite|i törvény szerinti beszámoló jóváhagyását

kivéve - a taggyűlés hatáskörébe tartozó tigyekben. A szavazatok 5 o/o-át képvise|ő tag/tagok kérésére össze ke||

hívni a taggyűlést a határozattervezet megtárgya|ására. A taggyű|és tartása né|kü| döntésre bocsátott határozat

tervezetét ĺrásban és |ega|ább 5 napot biztosĺtva ke|| a tagga| közö|ni, akik szavazatukat írásban adják |e. A
határozatot az uto|só szauazatbeérkezését követő napon ke|l meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményérő|

az Ügyvezető a tagokat az uto|só szavazat beérkezését kovetően 5 napon be|ü| írásban tájékoztatja.



10, Avégelszámolő, a Társaság képviselete, a cégiegvzés mődia

10.1' A Társaság iigyeinek intézését a végelszámoló látja el, aki önállóan képvisełi a Társaságot bíróság
és más hatóság előtt.

10.2. A végelszámoló képviselefi jogát a Társaság dolgozőira az ĺigyek meghatározott csoportjára nézve
átruházhatja.

10.3. A végelszámoló negbízatása határozatlan időtartamra szóI.

10.4. A Társaság végelszámolója, 
,r. Berki János József

lakik: 1031 Budapest, Gázgyári Lakótelep A, ép. fsz. 1.a
anyja neve: Mezei Mária
sztiletési idő: 1 974. 1 1. 30.

10.5. A végelszámolóra egyebekben a Gŕ. és Ctv. iigyvezetőre vonatkozó szabáIyai irányadőak. A jelen

Társasági Szenődés ügyvezetőre vonatkozó szabáIyai a végelszámolőra irányadóak a továbbiakban,

11' Könyvvizsgá|ó

1 1' 1. A Társaság könywizsgá|ój a 2012'június 1 9-től 201 3. május 31 -ig:

Szekeres Va|éria (anyja neve: Bodics Ju|ianna)

Lakcím: 1 141 Budapest, Ors uezér Út 11'
Kamarai tagszáma: 002442

11,2, A könywizsgá|ó a taggyű|és e|é terjesztett minden je|entést - különösen a mér|eget és a vagyonkimutatást

- megvizsgá| abbó| a szempontbó|, hogy azok a valós adatokat taĺta|mazzák.e, i||etve megÍe|elnek-e a
jogszabályok e|őírásainak és vé|eményét ismerteti. E nélkül a je|entés né|kül a taggyű|és érvényes döntést nem

hozhat.

1 1.3. Ha a könywizsgáló tudomást szeÍezarró|, hogy a Társaság vagyonának jelentős csökkenése várhati, vagy

olyan tényrő|, ame|y az ügyvezető töľvényben meghatározott fe|e|ősségét vonja maga után, köte|es a taggyűlés

döntését kérni. Ha a taggyűlés nem hozza meg a szükséges döntést, errő| köte|es éńesíteni a törvényességi

fe|ügyeIetet e||átó cégbíriságot.

12' A Társasáq meqszűnése

12,1' ATársaság megszűnésekor a hite|ezók kielégĺtése után fennmaradó vagyont tözsbetéteik arányában ke|| a

tagok között felosztani.

Záradék:

A|u|ĺrott dr. Nagy Andrea Ügyvéd (Dr' Nagy Andrea Ügyvédi |roda; 1082 Budapest, Futi utca 47-53. Vl.

eme|et) igazoloń és bizonyítom, hogy a fenti okirat a Corvin Medical A|kalmazott orvostudományi Fejlesztő
Kor|átolt Fe|elősségű Társaság társasági szeződésének hatá|yos szövege. A Társasági Szeződés egységes

szerkezetbe töńénő fog|a|ására a Társasági Szeződés 1'1,,1,2.,1'3',1,4' és 10. pontjaiban történt módosítása

folytán kerÜ|t sor.



Budapest, 2012, szeptember 25.

dr. Nagy Andľea üeyvéd
đľ. Nagy Andrea U5ľédi Iroda
1082 Budapest, Futó utca47-53. VI. em.


