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TiszteIt Városgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság!

I. Tényál|ás és a döntés tartalmának ľészletes ĺsmertetése

A Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefvárosi onkonnányzat (a továbbiakban: tnkoľmányzat) tulajdonában
á|I 4.f00lI0.000 tulajdoni hányadban a Budapest Vil. kertilet, Bókay János utca 43. szám a|atÍi,36238
hrsz.-ú' 1.439 m2 alapteniletű ingatlan. Az ingatlan tulajdonosa továbbá 5.800/10.000 arányban a CPRD
GAMMA In gatlanfoľg almaző Kft'

A Váľosgazclálkoclási és Pérrzügyi Bizottság 2017' áprílís 3.án lrozott 223120|7. (IV03') sz.határozatáva|
|lozzájáruIt a Budapest VIII. keľület, Bókay János utca 43. számalattí,36238 hľsz.-ú ingatlan 4.200/10.000
tulajdoni hányadának (elvi hanyad: 604,38 m2) értékesítéséhez és a vonatkoző pá|yázati felhívást jővźhagýa
az alábbi feltételekkel :

a.) a minimális vételáľ: 92.00|.000,- Ft + ÁFA,
b.) a pályázatbírálati szempontja: a legmagasabb megajánlott vételár,
c.) az ajáĺ|ati biztosíték összege 9.300.000 Ft,
d.) apá|yázat bontásáľa a benyĺljtási hatáľiclot követő 5 naptáľi napon belül keľĹil soľ,
e.) apá|yázatok éftékeléséľe a bontást kcjvető 5 naptári napon belül kenil soľ'
f.) a pá|yázat eredményéľől, a nyeftes aján|attevó szelnélyéről és ennek alapjár a szeľződés nregkotéséľől a

bontástól szánrítoťt 30 napon belül dönt, ameIy hatáľido nenr lrosszabbítható meg.
g.) az f.) pontban meghatźrozoft döntésľől szóló értesítés kézbesítéséľől való tudomásszeľzést követő 5

naptríľi napon belül megköti a nyertes ajánlattevőveI azingat|an adásvételi szerzodést.

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Btzottság a versenyeztetési eljárás lebonyolításával a Józsefuárosí
GazdáIkodźlsi Központ Zrt,-tbízta meg (a továbbiakban: Bonyolító).

A páIyázati felhívás f017. ápnIis 4. napja és 20|7. május 4. rupja kĺizött kenilt kifiiggesztésre Budapest
Főváros VĺII. kertilet Józsefr'árosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb|áĘán, a Bonyolító ügyfélfogadĺásra
szo|gźůó helyiségében, a Józsefváľos című helyi lapban, az onkormźnyzatés a Bonyolító honlapján, továbbá
az onkormányzat és a Bonyolító számfua eléľhető költségmentes hiľdetési felĺileteken, egyéb rendelkezésre
ál1ó internetes hirdetési portálokon.

Az ingat|an a pályázat kiírásakor ,,kivett |akőhźtz, udvaľ, gazdaságí épület'' megnevezéssel szerepelt az
ingatlan-nyiIvántartásban, a Kiíľó az ingatlan,,kivett beépítetlen teľtileť' besorolásra töľténő átminősítéséľe
kotelezettséget vállalt. Budapest Főváros Kormányhivatala XI. Kerületi Hivatala 2017.05.02-án kelt
hatfuozatában a Budapest VIII. belterület, 36238 hrsz.-ú ingatlan miívelési ágát kivett beépítetlen teľĹiletté
źúvezętte.
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Az ajánLati biztosíték beérkezésének határidejeként 2011 . május 3. (szerda), 24:00 ora kerĹilt meghatáľozásra.
A ľendelkezésre á||ő határidoben a pá|ytaati dokumentációt egy érdeklődo vásáľo|ta meg) az ajánlati
biztosítékot egy pá|yáző ťĺzette meg.

Apá|yźaatbeadásának határideje 2017 . május 4. (csiitörtok) 10:00 óra volt.

A pźily ázatr a eg aján|at érkezeÍt határidőben :

páIyázatot benýjtó nęve: Cordia Ingatlanbefektetési Alap
p áIy ázatot b enýj tó cé gj egyzéks zttma: 0 I - 1, 0 -0 4 49 3 4
páIyázatot benyújtó székhelye: 1082 Budapest, Futó úca 43-45. VI. emelet
megajánlott vételar: 92.007.000,- Ft + AFA
fizetési mód: banki átutalás.

A péńyázat bontására és értékelésére 201'7 , május 9-én került sor a Józsefuźtrosi Gazdźllkodási Kozpoĺt Zrt..
1083 Budapest, oľ utca 8. szźm a|atti táĺgya|őjában. A benýjtott ajánlat értékelését kovetően megállapításra
kerüIt, hogy nincs szükség hiánypótlásra, a benyújtott ajánlat a páIyázatí felhívásban foglaltaknak mindenben
megfelelt, ęzá|taI a Coľdia ingatlanbefektetési Alap érvényes pá|yázaÍ'ot nýjtott be.

Fentiek alapján javasoljuk, hogy a Bízottság az e|járást nyilvánítsa érvényesnek és eredményesnek.

II. A beteľjesztés indoka

onkoľrnányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésével kapcsolatos dontés nreglrozataláľa a
Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult, tekintettel ana, hogy az ingat|an értéke nem haladja
meg a 100 MFĺot.

A páIyázat eredményéľe vonatkozó javaslat jőváhagyásáľa a Váľosgazdźikodási és Pénzügyi Bizottság
jogosult a 223/f0I1 . (tV.03.) határozatának 4.) pontjában foglaltak alapján.

III. A döntés célja, pénztigyi hatása

A clörrtés céIja a páIyázat erednrényességének megállapítása. Az irrgatlan tulajcloni hányadának értékesítése
esetélr az olrkoľnrátlyzat ber,ételľe tesz szeft.

IV. Jogszabályi köľnyezet

A Tisztelt Bizottság hatásköľe a Magyarország lrelyi önkonnányzatairól szőIő 201l. évi CLXXXIX. törvény
41. $ (3) bekezdésén és a Budapest Józsefvárosi onkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi
jogok gyakoľlásáról szóló 6612012, (XII.13.) önkonnárryzati ľendelet 15. $ (3) bekezdésélr alapul.

A VáľosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság ff3l20l7. (IV.03.) számú haÍ'áľozatának 4.) pontjáľa
tekirrtettel, a páIyázat eľedményéľe vonatkozó javaslat jóváhagyására a YárosgazdáIkodási és Pénzügyi
Bizottság jogosult'

Fentiek a|apján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a telekingatlant érinto pályázat eredményéľe
vonatkozó dontését meghozni szíveskedjen.

Határozĺti javaslat

......120|7. (VI.07.) szálmúYtlrosgazdálkodási és Pénzügyi bizottságihattlrozat:

A Városgazdálkodási és PénzÍigyi Bizottság úgy đ<int, hogy

l.) a Budapest VIII. keríilet, Bókay János utca 43. szám a|atti,
hányadtnak értékesítésre kiírt nyilvános, egyfordulós
nyi|váĺítja,

'l

3 623 8 hrsz. -ú, itgat|an 4 .20 0 / 1 0,000 tulaj doni
pä|yázatot érvényesnek és eľedményesnek



Felelős: Józsefvárosi Gazdálkodási Kozpont Zrt.vagyongazdálkodási igazgatőja
Határidő: 201 7. június 7.

2.) a páIyázat nyertesének a Cordia Ingatlanbefektetési Alapot (cégegyzékszáma: 0I-rc-044934, szét'helye:

tosznudapest, Futó utca 43-45. VI. emelet) nyilvánítjá, a vételarat: g2.Oo7.OOO,- Ft + ÁFA összegben

áIIapitjameg

Felelős: Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.vagyongazdáIkodtsi igazgatőja
Hatáľidő: 2017. június 7.

3.) megbizza a .Józsefuárosi Gazđźl|koďási Központ ZrÍ,.-t, hogy a Budapest Főváros VIII' kerĺi|et

Józsefváľosi onkormányzatmeghata|mazásábő| es megbízásából eljárva azingat\an-adásvételiszerződést
aláiĄa.

Felelos: Józsefváľosi Gazdálkodási Központ Zft. vagyongazdálkodási igazgatőja
Hatáľido: 20l7. június 1 1.

A döntés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

A lakossás széles köľét éľintő döntések esetén az e\őterjesztés előkészítőjénekjavas\ata akozzététel módjáľa:

a honlapon.

Budapest, 201'7. nájus 26. (/
/Tí|

Bozsik Isfván Péter
v a gy ongazdátko d á s i igaz gatő
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KÉszÍrerre:
LEĺnľł:
PÉnzÜcyl FEDEZEłET
JocrKoNrRour: Ql.

Józse pve'noSI GAZDALKoDÁSI KozpoNr Znr'
GYlMoTHY BnlÁzs lĺ{oDr\VEZEI Ö
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DR. MESZAR ERIKA
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Jegyzőkłinyv

aBudapestVIII.,BókayJánosutca 43,száma|atti,36238hrsz*ú,4200/10.000tulajdonihanyađ
telekingatlan elidegenítésére k'líĺ pźůytľzat, ajén7at bontási elj árasáľól

Jelen vaľrnak;
Gýmóthy Ba|ázs il.odavezető, |evezetó
dr' Lórántb József íigyvéd
Mezei lľéĺ je gyzőkönyv hitelesítő

He1yszín: aJózsefinírosi Gazdálkodási Központ Zrt.I}}4Budapest, ir utcau. 8. számalatti táľgyatója.

Idópont: 2017. nrájus 09. kedd, l0 óra 05 perc

Gyimóthy Ba1ázs elmondja, hogy a Városgazdálkodási és Pénztigyi BizoĹtság f23ĺ20l7. (IV' 03.)

számri hatźrozata a\apjátpáLyázat került kiírasľa a Budapest VIII., Bókay János utca 43. szźlm aLatti,

36238 hľsz-ú 4200/10000 ttrlajdoni háĺryad telekingatlan elidegenítésére. A páĺyázati felhívás

kifiiggesztésľe Budapest Fováros VIII'. keľülct Józsefi'áľosi Polgármesteri Hivatal hĺrdetőtábláján, a

Lebňň1,olító tjg-v-fólfogadásra szoIgátó lretyisćgében, a Józsefv.áľos című helyi tapban. az onkoľmányzat

ĺjs a I'ebonyolító honlapján, továbbá az onkoľmárlyzat éS a Lebonyolító szallára elérhető költségnrentes

hirclętési felrileteken, egyéb relrdelkezésrę álló inĹemetes hirdęĺési portálokon.

Az ajántati biztosíték beéľkezésének határideje 2017. május 03. szęľda. f4 oravo1t.A ľendelkezésľe álló

natáiidoig a pźiyázati cĺokurnęntációt egy gazdasági társaság vásáľolta rrLeg) aZ ajánlati biztosítékot

megfizették.

Apályázatraajánlatot a rnegjelolt határidőben, 2017' má.ius 04. l0 óľáíg egy pá|yáző adott [e'

A bontási e|járáson az ajánlatot tevő képviseletében nem je|entek meg'

A páLyźtzatra eg1, ĺiaľab ajánlat cľkczęrt, anrel;,' ki'ilso jegy,eiben megfelel a pá|yáz,ati fe]irivásban

rögzítěueknek, ázaznem taľtalmaz a benyújtóra r,onatkozó információkat, a boríték lezćĺt és sértetlęn'

Gyimóthy RaLázs felbontja a borítékokat, és rögzíti, hogy az alábbi ajánlatok kerĺ'iltek benyrijtásra:

1.)
- pályázatot benyújtó neve: Cordia IngatlanbeÍbktetési Alap
- páIyázatot benyťrjtó székheiye: l 082 BuilapesĹ Futó uÍca 43-45. VI. emelęt

Az esetlegeserr szii,kségessé vá1ó hiánypótlásl.a való fęthívásľa a későbbiel<ben, íľásbarl keľijl sor.

Apá|ytĺz'átbontást Gyirnóthy Baltns 20l7. lnájus 09.én 10:l5 perckor |ezáĺta,pályázat értékelésére a

későbbiekben kęriil soŕ..

3u---'
p á|y ázatb ontó bízotts ág eln<ike

Józsefvárosi Gazdálkodási Kőzpont Zrt.

Męzeilrén
referens

p źńy ázatb ontó bizottság tagj a
Józsęfvaľosi Gazdálkodási Kö4pont

ügyvéd, a JGK Zrt. jogi képviselője
páIyźuatbontóbizattságtagtra

Józsefuárosi G azdálkodás í Központ ht.



ÉnľÉxBlÉsr JEGv zoroľyv
Készült: f0I7' május 09.én 10a órakor a Józsefvaľosi Gazdálkodási Központ Zrt (|084

Budapest, or utca 8.) helyĺségében.

Tárgy: Budapest VIII., Bókay János utca 43. szám alat1ĺi, 36238 helyľajzi számú telek
íngatlan elidegenítéséľe kiirt pźiy ázatra érkezett ajánlatok éfi ékeléSe

Jelen vannak: Gýmóthy Balázs, irodavezetó
dľ. Ióránt József iigyvéd, a JGK. Zrt. jogi képviselője ;.

Mezęi lrén, refęrens

Gyimóthy Balázs, a ptiyźr:atbontó bizottság elnöke 2017. majus 09-én lOa-kor a Budapest VIil.,
Bókay János utca 43' szćlm alatti, 36238 helytajz,l' számú telekingatlan éĺtékesítésére kiírt nyilvános
pźńy ázat éľtékelési elj árását me gnyid a'

Felkéri Mezei Irént a jegyzokönyv vezetésére, valamint Dr. Lóranth József iigyvédet arra, hogy a

jegyzókönyvet e lkészültekor hitelesítőként írj a alá.

Az ajánlatok benyrijtásának határideje 2017,, mćtjus 04. t000 óra volt, a benyťljtás helye a Józsefváľosi

Gazdálkodasi Kcizpont ZÍt 1084 Budapest, or utca 8' alatti irodája'
A ,,Budapest VIľ', Bókay János utca 43. szárn' alatti, 36238 helyľajzi szźlmű ingatlan éńékesítése''

című nyilvános egyfordutós pályázati kiírást egy jelentkezó vtsárolta meg, pźłyázatot egy társaság

adott le.

Lz a!źln|atľtivid ismertetés e :

1.) Ąánlattevő neve; Cordía Ingatlanbefektetési Alap
Székheiye: 1082 Budapest, Futó utca43.45' VI. emelet '

Az ajanlott vételĺáľ: 92'007.000'- Ft + AFA

A benyt{tott ajántat értékelését követően megáIlapítasľa keľült, hogy nincs szükség hiánypótlrĺsľa. A
benyijtott ajálůat a pźiyázatí felhívásban fogtaltaknak mindenben megfelelt. Mindezek tekintętében a

pá|yźaatértékelő bizottság javasolja Budapest Józsęfuaľosi onkormányzat Vĺĺľosgazdálkodási és

Pénaigyi Bízottságának, hogy a Budapest VIII'' Bókay János utca 43. sztľrn alaÍIi,36f38 helyrajzi
számri 4200i10000 tulajdoni hanyad telek ingatlan éftékesítésére kíírt nýlvános páiyázatot nyilvláĺítsa
érvényesnek, és eľedményesnek.

Előzőek alapján apá|yźnat eľedményénekmegźtllapítÁsáľa vonatkozó javaslat a következő;

1') a lefolytat ott pttLyázat. érvényes
2.) a lefolyt atott ptiy tnat eredményes
3,) aptiyázat nyertese: Cordia Ingatlanbefektetési Alap
4,) avéte|ár: 92'007.000,-Ft + AFA

Tekintęttel aľľa, hogy egyéb észrevétel nincs, a bontĺís vezetóje apá|yázatí aján|atok értékęlését 2017'

május 09-an lOuórakor |ezárja' 
,/

n, K.m.f. /1
......,,/... /

Gýmóthy BaIázs
iľodavezeto

bontóbizottság elnöke

Dr' Lóranth József ügyvéd
j egyzőkönyv hitęlesítő

'=Íj-"-..
Męzei Iľén

jeryzokönyvvęzető
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BUDAPEST, vfil. KERIILET, góKAy ĺÁľos IITCA
43. sZÄM ALATTI (I[Rsz.36238) INGATLAN

42a0 nao 0-0 TULÁJD o Il{I F4NYADÁNAKMEGvÄsARLAsARA

ĺ.-lÁľĺ,AT A

a'ľÁľĺłľľnvŐ:

CoRDIA INGATLANBEFEKTEľEsI ALÁ,.P
1082 BUDAPEST, ruľo UTCA 43-45.vI. EM.

EREDETI PELDANY

Jelige: ,,Budapest WII. keľiilet, Bĺíkay JĺĹnos utca 43.
szám alútĺ ĺngatlan 42g0/rc000 tutajdoni hányadának

elidegenítése . páůy äzat,,
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Tĺírsaság neve, cégfoľmáj a: Corđia In gatlanbefektetési Alap

Székhelye: 1082 Budapest Futó lltca4345' VI. emelet

Postaoímo: 1082 Budapest, Futo :utca4345' VI. emelęt

TeIefonszáma: +36-1-266-2L81

Fax sáma: +36-t-f66-2154

E.mail cÍmę: backoffrce@ťĺnextfrn. hu

Statisztíkai szín{el: t8r22882-681 0-9 r s-0 r

Cégnyiłvźntartásisrjtma: MNB ĺaistromszáln: 122I.8

Adószáma: l.8tff882-2-42

Számlavezető bankjanak neve : Raiffeisen BankZrt.

BanksámIaszáma: I 2001 008-0 148575 I -00 100000

Képviselőjének nwe, beosztasa:
Finext Befektętési Alapkezelĺi Zľt'
Karai Péter igazgatősági tzg

Meghatalmazott nevet: Ringbauer Kaľoly

Telefonsaáma: +36-74-866-4152

Fax szĺrna: +36-1-688-5498

E-mail címę: ringbauer'kaľoly@futuľeal.hu

i' száuĹłgęlléklej

,,Budapest VIII. keľĺilet' Bókay János utca 43. szĺłm alattĺ ingatla'ł4?'0UĹ$a00 fuIajđoni
hĺĺuyadĺának elidegenítés e - pőiyázat,

Jelentkezési lap

Budapest 2017. május 03'

meghataknazott
Coľdia In gatlanbefektetési Aĺap

Ag
*1*



2. szímú mellélet

,,Budapest YIII. keľĺilet, Bókay János utca 43. szlĺm ďatti ingat|an 4200/10000 tu|ajdoni
hányadának elidegenítés e . páÍyázat,,

AJÁNLATI ossznsÍľo

Alulírott Cordia Ingatlanbeťektetési Alap a Budapest YIII. kertilet, Bókay Jńnos utca 43. szám alatti
ingatlan 4200/10000 tu|ajdonĺ hányadának elidegenítésérę kiíľt páiyázatra ajánlatomat az
alábbiakban foglalom össze:

Megajánlott vételár: 92.007.000,- (Kilencvenkettőmillĺó llétezeľ) F't + ÁFA

A vételáľ megfizetésének módja:
Yevő az ajánlati biztosíték összegét, 9'300.000,- (Kilencmilliő hělromszazszeľ) Forintot a páiyázat
benyŕljtása előtt átutalással megÍizetett.
Vevő a vételár hátralévő' ajánlati biztosítékkal csö'kkentett összegét, nettó 8f,,.l07.000,.
(Nyolcvankettómillió hetsrÁzhétezer) Foľintot + a vételaľ utrán fizetendö AFÁ ĺisszegét az adasvételi
sr.ęrződésmegkötéséig eladó ľészére, eladó által megadott számlaszämtatöľténő banki átutalással fizeti
meg.

Budapest, 20 1 7. május 03.

Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

rfrąth

Ring)bauer Károly

-\-



ĺktatószám:
Ügyĺntéző;

88577-4/faý
dr. Fekete Szabolcs ĺmre

Hatósági bizonyítvány

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 3.054 Budapest, Szabadság tér 8-9'} {MNB) a je|en okirat kiá||ításáva|

igazo$a, hogy a Cordia |ngat|anbefektetési A|apot (A|ap} a Pénzrigyi Szervezetek Á|ĺami Felügye|ete (Fe!ĺigye|et)

20o6. június 29. napján ke|t, E.|lll120.0?4/2006' számú határozatáVal a t2fL-8 számon vette nyi|vántartásba.

A Magyar Nemueti Bankró| szóló 2013. évi CXXXIX' tcirvény (Mnbtv.) ].76. ś {1) bekezdésében fogla|taknak

megfe|elően a Fe|ügyelet 2013. október 1. napján megszűnt, ettő| a naptó| kezdődően az MnbW. 39. E (1)

bekezdésének m) pontja a|apján - az Mnbtv. 4. s {9) bekezdésben meghatározott fe|adatkörében * az MNB

ĺátja et a koĺlektív befektetési formákró| és keze|őikrő|, valarnint egyes pénzÜgyi tárgyú törvények

módosításáŕól szdó 2aI4. évi XV|. t<ĺľvény (Kbftv'} hatálya alá tartozó szervezetet szerné|Yek és tevékenységek

fe|Ĺigyeleift: '..:].
i: /'tr' .. -,' '.,,

łz:'Mrńw. 42. 5 bJ pontja szerint az MN8 a a' 5 (9) bekezdésben meghatározott feladatkörében vezeti a 39. $-

ba'l m-éf:latározott töľvények szerinti - az MNB fe|adatkörébe utalt - nyi|vántartásokat.

Az rvrNB jeión oĹĺrat kíá|lításáva| lgazo|ja továbbá, hogy az A|ap jelen hatósági bizonyítvány kiá|ĺításának napján

az!?27.8 nyi|vántartási számon szeľepel az MNB hatósági nyi|vántartásában, és az MNB előtt az Alap ttirlésére

irányuló eljárás nincs folyarnatban, valamint hatóságł nyilvántartása szeľint az Aĺap kezelője a F|NEXT

Befektetési Alapkezelő Zártköriíen Műkódő Részvénytársaság (székhety: 1082 Budapest, Futó utca 43.45. V|.

emelet) (Alapkezelő), ameĺy a Kbftv.65. $ (l.) bekezdésében fog|ałtak alapján az Alap törvényes képviselője.

Je|en hatósági bizonyítványt az Alapkeze|őnek az MNB.hez 2017. április 20. napján benvújtott kére|mérą az

MNB hatóságí nyĺĺvántartásában fog|a{t adatok alapján, a közigazgatási hatósági e|járás és szolgáltatás álta|ános

szabá|yairól szó|ó 2004' évi CXt. ttirvény 83. $-ában foglaltak szerint, az Mnbtv. 4' s {9} bekęzdésében és a 39- 5

(1} bekezdésének m) pontjábail meghatározott haĺásköĺben e|járva adtaĺn kí.

Buda pest, 2oI7 - április a {

'"* 
.. ft',.-----

I0l3 Buđapest, Kĺisztinal.ĺt.39. | lłvelezési cĺm: l534 Budapest BKKP Postafiók: 77?'|.|e|efon: +36 (l) 4899.100, Fax; +36 (|)4899,-|0f

I....' - lĄ.
,, 
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Dľ. Tóth ndĺm Kőzjegyzóilľoda
Dr. Tóth,łoum kozjegyzo e m ąiĺ : not ar @,not ar. hu

1092 Budapest RádaY u.ä4:I.em.8.. tel: 1-476.0270.t-476-0i.58.fax:1-476-02-71

IJ gy szÁm: | 1063 ĺHĺ27 Ę ĺ2a17,

-.-Tanúsítom, hogy ez a tulolđali hiteles másolat az e|ottem eredetiként felnrutatott 1, azaz

egy olđalból álló okiľattal mindenben megegyezik..-._*--._'-:-.__- --.-l;;:*...
--]rett Budapesten ,20!7 ' (kettőezer-tizenháiedik) év május hinap 03. (harmađik) napjan. --.

uhász Ivett
yettes

-S



ivonat . 01.10-044934 . FINEXT Befektętési Alapkezelő ZaÍtköľiĺ... 1. olđal, tisszesen: 6 oldal

IGAzsÁGÜcyt MINISZTERIUM
cÉciNľonl.aÁcĺos es łz ÉĹeiiŔomŕuś cľcprĺÁnÁsBĺlĺ
rÖzn-gĺĺ}rcÖoo szorcÁI.ĺĺ

ffi#

ťan. ---.

t:
l. Cégformátó| fÜggetlen adatok

5.

5/3.

8.

8/1.

8tz.

8t3.

8t4.

s/s.

8ĺ6.

8n.

8/1 0.

Álta|ános adatok
Cégjegľzékszám :01 -.l M44934
Cégfoĺma: Részvénytársaság
Bejęyezve 20cÉ,/a7|a2

Acég e|nevezése
FlNExT Befektetési A|apkeze|ó Záĺtkörűen Működö Részvénytáľsaság

A váttozás id őp o ntja: 2Ba9 / 1 a 7 1

Bejegyzés kelte: 2oo9 ĺ.|2|f3 Kijzzétéve: 2afi/01 /1 4
HatáIyos: 2009 ĺ1u11'..

A cĘ székhelye
1082 Budapest' Futó utca 43.45. Vl. em.

A váftozás időpontja: 201 0 ĺ1u 10

Bejegyzés kelte: 2o11 ft1 ĺ1a Közzétéve: 201 Íĺ02/03
Hatályas: 201ü / 1u 10 ...

A |étesÍtô okirat kelte
2003. ápri|is 29'
H atáIyo s: 20o3 t B? / 02 ...

2003. november 14.

H atályo s: 20o3l 1 2l 01,..

2004. február 18.

H at áIyos : f004 ĺ 03 I 1 6 ...

2004. május 14.

HatáIyos: ?0a4/ 07 ĺ 07 ...

2005. február 9.

HatáIyos: 2005 ĺ 03 ĺ f4,..

2005' május 26.

HatáIyos: z005lg7 l 1 8,..

2005. november 3.

Hatályos: 2:a05ĺ 1 1 / 30',,

2006' június 1.

Bejqyzés kefte: 2o06/ Đ7 l 03 Közzétéve: 2006/a7/f7
HatáIyos: 2006107 /g3 ..'

2007. ápri|isZ7.
Bejegyzés kelte: f0a7 /o5/21 Közzétéve: 2007/06/1 4
H atá lyos: 2B07 I Ü5 l 21 ...

2008' február 29.

Bejegyzés kelÍe: 2008103 126 Közzetéve: 2008/04/f4

b-

-__*.J
rász Ivett
helyettes

Cégkĺvonat
A ca.01-10.0'ĺ4934 cégiegyzékszámú F|No$ Befektetési A|apkezelő Zánkiiľűen Műki'dő Részvénytársaság
(1082 Budapest Futó tĺtca 4il-45. Vl. em.} cą2017. áprí|is 19. napján hatályos adataia következők:

-wl
t20Ů.a4.t9 1z-

l,
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8/'t1.

811 3.

8ĺ14'

8116.

8t17.

8/18.

8/19.

8ĺz1.

8ĺ22.

8/?.4.

8/?9.

Hatáĺyos: 2o08 l 03 l 26 ...

2008. ápri|is 25.

Bejegyzés kelte: 2008/ 05ĺ1 5 Rözzétéve: 2008/06ĺ1 2

Hatályos: 2008/05/1 5 .'.

2009' január 1 ó'

B ejegyzé s kelte: 2009 / 01 ĺ f8
HatáIyos: 20a9 ĺ 01 ĺf8 ...

2009. ápri|is 27.

Bejegyzés kelte: fao9 ĺ 0 5 l 1 9

HatáIyos: fo09la5 l 1 9,.,

2009. december 11'

Bejegyzés kette: fo09 ĺ12ĺf3 Rozzétéve: 2o1 0/a1 /1 4

H atályo s: zo09 /.l f / f3'..

2009. december 18.

Bejegyzés kelte: 2o09t12/23 Kôzzétéve: 201 0/01 /1 4

H atáIyos: 2ot9 l 1u 23 .,.

2010' ápĺilis 15.

B ej egyzés kelt e: 201 U a 4 ft9
Hatályos: 2:0.| o / 0Ą / 29,..

2010. december 10'

Bejegyzés kefte: 2011 I81 fia Közzétéve: 201 1 /02/03

HatáIyos: 2g1 1 |ü l 1 a ..,

2011. május 16.

Bejegyzés ke|te: 201 1 /05/31 Közzétéve: 201 1 /06/1 6

H atályos : 2a1 1 l 05 l 31 .,.

20.| 1. október 14.

Bejąyzés kette: 2011 ĺ1 0ĺ27 Közzétéve: 201 1 /1 1 /1 7

H atályo s: 2o1 1 ĺ 10 ĺ27 .,.

2012. máľcius 30.

Bejegyzés kelte: 2a1?ĺa4t18 Kozétéve: 2ü 2/a5/03

Hatályo s: 2o1 zl 04l 1 8 .'.

?012. május 29.

Beiegyzés kelte: 2012/07 t02 Rłjzétéve: 201 2/07/1 9

H atályos: ?01 2ĺ a7 ĺ a2 .,,

2013. április 23.

Bejegyzés kette: 20'|3105123 Koaétéve: 2arc/a6/1 3

Hatályos: fo1 31 05123 .''

2014' ápri|is 23.

Bejegyzés kefte: 201 41 061 05 Közzétéve: 2ü 4/a6/26

H atályas: 2o1 4/ ou a5,,.

2015. április 24.

Bejegyzés kelte: 201 5/05121 Közzétéve: 201 5/05/28

H atályo s: 201 5 ĺ 05 ĺ21 ..,

201 6. január 14'

Bejegyzés kelte: 201 6ĺ8fI1B Közzétéve: 2u 6/aa20

H atáIyos: 201 6 l 0u 1 8 .'.

2016. máius 6.

;i;
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9A?.

914.

13.

13Í17.

13/18.

vonat. 01-10.044934 - FINEXT Befektetési Alapkezeiő Zártkłjrii...

Bejegyzés kelte: 2016/05/26 Közzétéve: 201 6/05/37
Hatátyos: 2o1 6/ 05/ ?6 ...

A cég tevékenysége
6630,08 Alapkezetés

Főtevékenyseg.
Bejegyz,és kelte: 2a13/o2ĺ18 Közzétéve: ?013/04/1 8
H atályos : ?01 3/ B2 / 1 8 .,.

3. oldal, iĺsszesen: 6 oldal

A

Megnevezés összeg Pélrznem

Pénzbeĺł hozzŕ!árulás 100 000 000 Ft

Összesen 100 000 000 Ft

H atályas: 2003/ 07 |o2 ..,

A képviseleÜe jogosutt(ak) adatai
Darĺda Páĺ (an.: Kepenyes Mária Katalin)

Szĺi|etési ideje: 1 97 4/ 1 2t 1 4
2092 Budakeszĺ, Jizsef Atti|a utca 55/B.
AdóazonosÍtó jel: 8394280528
A képvise|et módja: thálló
A képvĺsetetre jogosult tisztsége: igazgatósági tag (vezető tisztségvise|ő)
A hi|eles céga|ákásl nyilatkozat vagy az Ügyvéd álta| ellenjegyzett aĺáÍrás.mĺnta benyújtásra keľĹi|t'

Jogvi szony ke zdete: 2A1 3 I 04 I 23

Jogvi szony v ége: 2a1 8' / o4I 22

A v áItozás időpontja: 201 3 ĺ 04ĺ 23
Bejegyzés kelte: 2a13ĺB5/23 Kózzétéve: 2u 3/a6/1 3
H atát yos: 2o1 3 ĺ Ú 4 / f3 ...

Tatár Tiboĺ (an.: Farkas Katalin)

Sziiletési idĄe: 1 964/ 11 ĺf0
1221 Budapes{ Orsovai utct.2z-
Adóazonosftó jel: 8357521 975
A képvĺselet módja: iiná||ó

A képviseletre jogosu|t tisztsége: ĺgazgalósági tag (vezetó tisáségvise|ő)
A hite|es céga|áĺĺási nyi|atkozat vagy az Ügyvéd álta|el|enjegyzett aláĺrás-mĺnta benyújtásra keriiľt.
Jogviszony kezdete: 2013 I 04123
Jogviszony vége: 201 8ĺ 04122
A változás ĺ d6p o ntja: 2a'| 3 l 04 l 23
Bejegyzés kelte: 201 3ĺ05ĺ23 Köaé?éve: 2ü 3/a6/1 3
Hatátyos: 201 31 04123 ..^

Karał Péteĺ (an.: Dr. Tóth MargtĐ

Szĺj|etésí ideje: 1 97 1 / i1 / 1 4
Ktilfd|di Iakása, illetve tartózkodási he|ye:

AT 2500 Baden, Johannesgasse gasse 25. 1. em. 5.

Adóazonosító ie|: 8379981 049
Kézbesítésl megbízottja: Dĺ' Jabronka Roland Ügyvédi lroda

1082 Budapest, Futó utca 47.53. Vl. em.

A képviseĺet módja: łiná|ló
A képvise|etre iogosult tisztsége: igazgatóságĺ tag (vezetó tisztségvisel6}
A hiteles céga|áĺrási nyi|atkozat vagy az Ĺigyvéd áltaĺ e|lenjegyzett aláírás.minta benyúitásra kerÜlt.

Jogviszony kezdete: 2A1 5/01 /2?
A váłtozás időpoĺrtja: 2ü 5/a1 /22
Bejegvés kelte: ?a1 5/ 02/ 1 1 Közzétéve: 2a1 S/aa 1 3
Hatályos: 2a1 5ĺ 01 / 22'..I-T> A

' \-
I
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Cégkivonat-01-10-044934.FINEXTBefektetésiAlapkezelöZártktjrű.'.
4. o\da|,összesen: 6 o

14. A kłinywizsgálo(k} adatai

14|18. Prĺcewaterhousecoopers Kônpvizsgáló Koĺlá1olĺ Felelősségr] Társaság

Hl}1055 Budapes! Bajcsy-Zsilinszky Út 78-

Cégiegyzékszam: o,l -os-o63022

A könywizsgá|atért szemé|yében is fele|ős személy adatai:

Tímár Pá| (an.: Pardi Rôza)

1118 Budapest, Táncsics Mihá|y út 98./b.

JogviszonY kezdete: 201 6/05/06

Jogviszony vé ge:' 2o17 ĺ 05ĺ31

A változás id őpontja: 201 6 l 05 ĺ a6

Bejegyzés kelte: 2016ĺ05ĺ76 Közzétéve: 201 6/05/31

Hatályos: 201 6/05/06 .^.

1 5. A fe|ĺigyelőblzottsági tagok adatai

15/13. Dĺ.EĺdősÁdám(an.: BékésKlára)

1124 Budapest. Korompai u1cÄ2'2|b,

Jogviszony kezdete: 2ü 3 ĺ a4I 23

Jogviszony vé ge: 2018 ĺ 04l?2
A v áÍtozás id őp ontja : fü3 l a4ĺ23

Bejegyzés kelte: zo13ĺD5ĺ2:3 Közzétéve: 201 3/06/1 3

Hatályos: zo13 / au23 .'.

15/15. Dľ'UngerPéter(an.:DeutschEdiĐ
1 1 33 Budapest Váci Út 86/A.

J ogviszony ke zdetei 201 3 l 0 4 ĺ 23

Jogvlszony vé ge ?018l o4 l22
A váttozás idő pontja: 2013 l 04 ĺ f3
łejqyzéskeíŕe: 201 3/05 ĺ?3 Kijzzétéve: 201 3/06/1 3

H atályos: 2o1 a a4| f3 ..'

15t"|6. KoĺtaiAtti|a (an.; Németłl Ensébet)

1064 Budapest lzabella utca 83' l' em' 10'

Jogviszony kezdete: 201 5 ĺ a1 ĺ2z
A v á ttozás i dő p onti a: 201 5l 01 ł 2f
Bejegyzés kelte: z115ĺozt11 Kł5zzétéve: 2a1 5/02/13

HatáIyos: 201 5 |o1 { 2z ...

20, Acégstatisztika|számjele
2013. 13052502.663G11lŁ01'

Bej qyzé s ke|te : 2088 / 03 / 28 Közz ét év e: 2 0 a 8 / 04/ 24

Hatály a s: faüu 03 |z8 ..,

21. Acég adószáma

2114. Adószám:13a5z502-2-4z.
Adôszám státusza: érvényes adószám

S"t átu sz kez d ete : f0a3 / 05 l 29

A v á ftozás id őpo ntja: ?009 | 01 l 1 6

Bejegyzés keIte: 201 1 t09|o5 Köaétéve: 201 1 /09/22

H at áIyos: z0o9 la1 / 1 6 .'.

32. A cfu penzfoľga|mi jelzőezáma

3?t1 , 1o?Üo2a6.z75241 03.51 1 00005

A számĺa megnyitásának dátuma: 2003/05/05.

A pénzforga|mi jelzőszámot a C|B Bank Zrt. Károly körrÍti Fiók (ĺ 075 8udapesÍ, Károly kőĺťrt 3J kezeli.

Céglegyzékszam:p!.l'-o.9.g9"9$

HatáIyos:f0a3ĺ07ĺoz... t

-g-
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Il. Cégformátó| ftiggő adatok
A részvénytärsaság mđkifulési módia
Záĺ|kóĺťl.
HatáIyos: 20ffi ĺ a7 {02 ..,

A részvény átľuházĹsát az alapftó okirat koľ|átozza
A ľészvény átruházását az a|apító okirat kor|átozza.

H atáIyo s: 20Q3 l 07 I a2 ...

A részvénytáľsaságĺ h|ľdetmények közzététe|ének módJa és he|ye

A közzététel módja: hiľdetmény.
MagyarTókepiac
H atáIyos: 2003 / 07 / Đ2 ...

Az Ügyvezetés típusa
igazgatóság
A váttozás időp o ntja: ?01 5 l 05ĺ 1 8
Bejqyzés kefte: f015lo5/21 Közzétéve: 2a1 5/05/28
HatáIyos: 201 5/05/1 8 ...

A részvényekszáma és névértéke
Résaĺényfajta: Szavazatelsőbbsrági Részvény
Részvényosztáĺy: ötsztirös szavazatí jogot biztosĺto
Soľozatszám: "A"

Darabszám NévéľtékPénznem

20 500000 Fr.

Megnevezés: "A" sorozatú Szavazate|sőbbségi Részvény.

A v áItozá s idő po ntja: 2a1 u 0e / 3a
Bejegyzés kelte: 2o12ĺ11 t27 Közzétéve: 20I 2/1 u1 3
Hatályo s: 201 2 | 03 l 30 ...

.ľo-

32/10.

ivonat. 01-10-044934 . FINEXT Befektetési AlapkezelóZtĺrtkoru,.. 5. olđal, összesen: 6 oldal

1 A7 Dg2A6-27 5241 03-s000000s
A szám|a megnyitásának dátuma: ?aa8/o8ĺo8.
A pénzforgalmije|zószámot a C|B Bank Zrt. Káĺo|y körúti Fiók (1075 Budapest , Károly köĺitt 3,) kezeli.

Cégjegyzékszam: p1'1 o1oł! oq4

Bejegyzés kelte: 20D8/o8ĺ 11 Kłjzzétéve: 2008/a9/a4
H atálya s: 2o08ĺ 08 ĺ 1 1 ...

1 07 A0?06.27 5241 03-501 00002
A számla megnyitásának dátuma: 2911ĺ12/14.
A pénzforgalmije|zószámot a c|B Bank Zrt' Károly korúti Fiók (7075 Budapest, Károty körut 3.) keze|i.

Cégjegyzékszem: io ĺ11.ď.o11.oiĺ4

Bejegyzés kelte: 2011 /12ĺ19 Közzétéve: 201 2/01 /05
Hatályas: 201 1 /12l 1 9 ...

A cég elektronikus elérhetősége
A cég hon|apja:

A cég kézbesĺtési címe:
http://finextfrn.hu

backoff ĺce@Íinextf m.hu

A cég a közvetlen kijzleményeit a honlapján teŠzi közzé'
A v áItozás időpo ntja: 201 5 ĺ 05l 1 8

Belegyzés kelte: 201 5t05/21 Közzétéve: 201 5/05/28
H atáIy os: 2a1 il 05 ĺ 1 8 .-.

2.

2ĺ1.

at.

8/1.

10.

ĺ0/3'

íŕ 3.) keze|i.

I

ę\4

h,

,r{
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Cégkivonat - 01.10-044934 - FINEXT Befektetési Alapkeze|(' ZtLÍ:ďťiöríi... 6. oldď, összesen: 6

10ł4^ Részvényfajta: Tőrzsrészvény

Sorozatszám: 
.'B"

Daľabszám NévéľtékPénznem

89 1000000 Fr.

Megnevezés: "B" sotozatłj Törzsrészvény.

A v áltoz ás időpontja: 201u Ü3 | 30

Bejqyzés kelte: 2O12t11 ĺ27 Közzétéve: 2a1 ?J1 ?J1 3

Hatályos: 201 2/03/30 ..'

Részvényfajta: osäalék E|sőbbsfui Részvény

Soĺozatszám;'C"

Darabszám NévéľtékPénznem

I 100Ü000 Ft.

M"s'"*'đ .'c" *rozatĺj osztalék E|sőbbségi Részvény.

A v áftozá s időpontja : 2a1 U o3 ĺ 3o

Bejegyzés kette: 2012/11 ĺT? Közzétéve: 201 2/1 aI 3

Hatályos : 2o1 2l 03 l 30 .,.

Az ĺM Céginformációs Szolgálata hĺvata|osan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai az i|letékes cégbÍróság jogeľős

végzéseina|apulnak.AcĺágÜgybenelnernbíráRmódosÍtásnincsfo|yamatban.

KészÜ|t 2011lo4ĺ1g 13:2.|:03. A seoĺgá|tatott adatok a kibocsátás időÉontjában megegyeznek a cégnyilvántartó

ĺendszer adataivąl'

Microsec céginfoľmációs szolgáltaló

* 4Ą*

htts :l/ceľt. e-cegj egyzek.hď?cegađatl apĺ 0 1 100 44934/Cegkivonat / q 2017.04

'\1- i



;zesęn: 6 o

'ság jogerős

lyilvántartó

Dľ. Tóth Áaĺm Kőzlegyzőilľoda
Dľ. TĺĎth Ađám kőzjegző e-mail: notaľ@notaĺ.hu
1092 Budapest-R.áday g.?4' I.em. 8.. tel: 1476-02rc'-1-476.01.58. fax: 1-476-02-71

TJ gyszźm: 11063 lH]247 6120 L7 .

..A közjegyzłi|<rő| szóló 1991. évi XLI. törvény 136-$ (1) bekezđése í) pontjának
megfelelóen, az általam a mai napon elekÚonikus úton töľtént b€tekĺntés ďapjĺán tanúsítom,
hogy ebben az ideffizott" Cg, 0Í-l0-ł44934 cégegyzékszámú a ,,FINEXT BefekÚetési
Álapkezelő Zńrtkőrilen Mrfrködő Részvénytáľsaság'' nevére kiadott ..Cégkivonat''

meguevezésű okiratban szeľeplő adatok az Igazsäg;lgyi Minisztérium Céginformációs és az
Elęktronikus Cégetjárasban Közremiĺködő Szolgálatĺánrít nýlvantartott adatokkal mindenben
megegyeznek. A tanrisítvány a nyilvántaľtźstvezető szerv á|tal kiállított kivonattal, mĺásolattď
v agy bizoĺýtvánnyal azonos hatłílyu.

-.Kelt Budapesten' 2017. (kettőezer.tizenhetedik) év április hónap 19. (tizenkilencędik)
napJan.

- ĄZ. t,u
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ł.lÁÍnÁst cĺľvĺpÉlłÁnły

---Alulĺrott Kaľai Péter Andľás (született: Budapest, 197I. januźtr |4,, anyja neve: dr. Tóth

Margit, magyar ćĺIlampolrgtlĺ)' kijelentése szerint lakcíme: Baden, Johannesgasse f5,1ĺ5, f50a
Ausztria, mint a FINEXT Befektetósi Alapkezelő Zártkijríien MÍíkłiđő Részvénytársaság
(székhelye: 1082 Budapest, Futó atca 43.45. VI. em.,cégiegyzékszźlma: Cg.01-10-044934,
aď,ószźlma: na5f50z.2.42 ., statisztikai szamjele: 13052502-6630-114-01.) cégiegyzésre

iogosult ígazgatőságtr taEJą a 2015. (kettőezer-tizenötČiđik) év januar hónap 22. (ruszon-

kettedik) napjan kelt létesító okirat alapján a tĺĺrsaságot akként jegyzem, hogy a tarsaság

neüében kezzeĺ vagy géppel előíľt, előnyomott, nyomtatott vagy el.őbélyegzett cégneve,

rĺ5vidített nevéhez a nevęmet a társaság nevében łĺnállĺían a hiteles ałáírási címpéldanynak

Dľ. Tótn Áoĺm Ktizjegyzői lľoda
1092 Budapest, Ráday u. 34. I/8.

i Tel.lFax : ( I ) 476-0 1 5 I / (1 ) 47 6-A27 t, e-mail :notar@rotar-hu

:1fi63ĺH/45|n0I5,
'iiiliiiiii:i:,:.

ffi'nśit9*, Kaľai Péter Anđn{s (sztiletett: Budapest, I9?7. januáĺ 14., anyja neve: dr.

ĺffi.iľĺ$1git, mawar allampolgár), kijelentése szeľint lakcíme: Badeľl' Johaľuresgassef1, |/5,

[-f.l"'0'i.Áup'ĺrié aki személyazonosságát aBD38ff257 szamił rnawar útievéllel, és a 1L2|99

ffi.lul."ĺ-"t igaza!ő hatósági igazolvannya| igazo|ta, ezen az ,ł4lđírlúsi Cĺmpélddny"
okiraton szereplő ďĺíírásanak vďódiságát

titł.$ftl fudomásul vette a köĄegyziihelyettes tĄékozatźlsát a kiizjegyzotĺ'ĺí| szőLő 199|.
iffi1tĺxy6''' |22. s (2)-(10) bekezdésęiben foglaltakĺól, varyis a sr.emé|yazonosság on-

vonatkozó renđelkezesękĺől. A kozjegyzőhelyettes tajékonafia továbbá a
ellenörzésével érintętt fe|et az ellenőrzés céIjáľól, móđjfuól és tartďmfuól,

lőĺ'kozremiikĺĺdés megtagadasanak kötelezettségéľól és a lf2, $ {8) bekęzdésében
:bej;elentési ktitelezettségéről, valarnint az el|enőĺzés során megismeľt adatok
t.:Az e|jáxő kłizjegyzőhelyettes täjékoztatJa az rigyfelet, hogy személyes adatainak

úton tdrténő lekérdęzęsére a jelen ďĺłíľasi címpéldany elkészítését megelőzően

zals. (kettőezeľ-tizentitĺidík) év januar hónap 26. (huszonhatodik)

i !., &= L-*
dľ. Reviczky Rená{a 

l. kłizjegyzőhelľettffi

*lą- Ę]-
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Ceruza

deakne
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Dr. Tóth Áaĺm Kiizjegyzői Iroda
Dr. Tóth Áaam közjegyző e mail:notąľ@lotar.hu

u.3

Ügyszám: 1 1063 ĺHĺf57 3 /2017'

:-Tanfuítom, hogy ez a túloldali hiteles masolat az előttem erędetiként felmutatott t, azaz

egy oldalbóI alló okirattal mindenben megegyezik:- :. -.-:.- 
-

---Kelt Budapesten, 2017. (kettőezeľtiženhetedik) év ápńlis hónap 21. (huszonegyeđít

ffiffi

Dĺ. J

-'ts- L\



MEGHÁ.TALMAzÁs

Jelen okiľattď a Cord.ia rngntlanbefektetési Alap (I\fl{B lajstromszám (trarábban Ps7,{'F

ĺajstľomszáľn): I2f1-08, adószám: 18122882.2.42,statrsztikai szárrjele: 18122882-6810-915'

0i, székhelye: 1082 Budapest, Futo u. 43.45., VI. em., képviseli: a Pinexi BefekÍetési

Alapkeze[ő Zrt. szék&ęlye: 1082 Budapest Futó u. 43-45.,VI. em., cégjegyzékszź:ma: Cg. 01-
,ła-a44g34, ađőszáma: 13052502-f-4f, statisztikai szamjele: L305250z.6630-114.01,

]tóÝábbiakban a,,Táľsasáď'), ezúton
..'.... meghatalmazĺa

r: .1: j::..:::.'

iłiilsbauer Károlyt (anyja neve: Irtó Iľmą lakcíme: 1055 Budapest' Honvéd u. 38. II. 6.,

śżäňeĺyi igazolv źny száma 640 1 65RA, szĹiletetĘ Buđapest 1' 9 64. 0 6. 30.),

a Budapest Fővmos VItr. keriilet Józsefvaľosi Önkormányzat áltaĺ a

meghiľđetett pályázat soĺán a pőJyázatr đokumentációt a Józsefüarosi Gazdálkodó
.Zrt.tőL, mint a palytľ;at lebonyolffiától a Tfusaság részére megvásáľolja illetve
.a sziikséges titoktaľtási es egyéb nyilatkozatokat szlban és írásban a Táľsaság

eljáľva cinállóan megtegye, apáÄyazathoz kapcsolóđó báľmely kéľđésben - belęértve

ĺti ajanlat a|äbását,lebonyolító részéĺe toľténő |eadását is - a Tłírsaság nevében teljes

önállóan e$áĺjon.
ii:;li:lii:::i'lr::::r: : .

ľ.i:l.; ,..łl
:,2017. ápľilis 10.

képviseletében elj ĺłľ: Finęxt Bofęktętési
A|apkezetőZrt.

képviseli: Kaĺai Péteľ igazgatósági tag
MeghataJmaző

A fenti meghatalmazĺłst etťogađom:
Budapest 2017. ápľilis 10.

'l
L9łĄ

Tant2.:
Név frJňt äu4*łuAl/t
Cím:tzJt ĺŕ1^ÁG.4 \)ł a; u.
Szig. Sz.: lEozoz *řĄ"

ft(&

R/l
I'

ą ..3.ź

- ((- )nz_/._
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ffi n"iĺľ"isen Bank
1054 BudapesĹ, Akadémia u. 6.

Üqyfé1kód z !'0Ą0ÄET3

Beérkezés dátu.'na: 20].7 .04 . 11 .

Beérkezés Ĺdejel L5:39z52
OLdal: 1

Összeg:
K, hiv. r

20L7 . C4 .11 .

E0A0AEŤ3\DARÍDA PÁĹ
.liil:; ii' f:::.'. . .

1$gnag negbízěłsaít a baok a nai értékna14al t'efogadtą.

:iło'łosssĺ-oo028B59-00000006 Józsefvárosi Gazđálkodásí Rrzp.
l.łig'o'cav u. 43' ĄfoIl]-oaao tul hányad pá}yázati dokuľnentäció

egyenleg: , ?erhelheEŐ osszeg:
:łllli]l:..ii.']'.'.

áx Ąnn

ffi
ffir'

:.:i.lir.,:j.:ii::: I
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Lás azonosító: FU-AÜAEŤ3-?ĐL7 o42? - oo3-

A INGATĹANBuľsxľstÉsĺ
TITCA 47-53. vr.
1082 BI]DAPEST

áĺuru,Ĺs rg,łrsÍrÉsÉnór'

ígazoljuk, hogy 1200100s-01485751-001ooooo számú i{t'F barÚ<számlája terhére
.,.,,oo'o'; oo azaz kilęncmi].1ió - háromszázezet HUF összegi átuta].ási megbízását,,
éváiosĺ Gazđálkodásí Közp. javára 2oL"| .04.27 értéknappal treljesÍĽetstťlk.

t számlaszámaz }ľt'20104033s70002885900000006 {KeH Bank zrt. 338 Corvin
Neg1red)
ajánlati bízŁosítsék Bókay 'János u. 43'

tigyfelůnk kérésére állíEoeŁuk kĺ.

Ra'iffeieen Bank urĽ.

- {(-

!&..ż*.n-l054 Budopest, Akodémio ulco $. e PostoicÍm/Postol oddress: Budopest 1700

203"7 ,O4 .27 15 :44 :50

r{.aifibisęn Baďl{ Zľt. 
- 

,\. ĺ
1054 Bĺdapest, Ájiademia ri' . ' i( (.i

qa 'v )\^.Ä Y\*-

00 . Fox: (3ó.1| 48Ą.4444 o lnternet: www.ľoíffeisen.hu r E.moil: inÍo@roiffeisen.hu



3- szamú nTeuétlej

.. ,,Buđapest VfiI. keľĺilet Bókay János utca 43. szím a|atti ingat|an 4200/10000 tulajđonĺ
'.... - .,. hányałIának elidegenítése- páÍyánat,,

.:::1;. Nil.ILATKOZżłT':.:'.: l

.'i'ł...'' végelszámolásľóI' csői|eljárásľól, felszámolásľól
':_1:..:..

:.:..:.: .:r. r

. , , l : l ii. , i 
' 

I li I . ;. '
:,r:i:ir:j1: :i;.: r

łłĺlłott Corđia Ingatlanbefekteiési Alap képviseletében kijelentem, hogy a táľsaság

végelszámolás alatt

ellen csődeiiáľás folyamatban
ellen felszámolási eljáľas folyamatban

*álVnęmd!
*vaďnincs
*varťnincs.

coľdia Ingatlanbefektetési Alap

tölt ľésznél a megfelelő szöveg a|źk{nandő.

_ Ą3.

Ringba\er Kĺíroły

"F{lí



4. számú mellékĺet

,,Buđapest VIII. keľiilet, B.ókay János utca 43. szám atattĺ ingatlan 4200/10000 tulajdoni
hányadának elidegeuíté,s e - pí|yÁzat,,

I\TNLATKOZAT
..iffiątyĺľlati 

feltételek elfogadásáľól, szerződéskötésľőt, ingatlanszeľzésĺ képmségľől, ajánlati
..l.i.l.il:'..l. kötöttségľől

'łi.l
;'..... l
.ri,,+:,iLii,;.,

Aĺi coľaia Ingatlanbefektetési Alap kijeleľrtern, hogy apáLyázattÄrgáltreszletesen megismertem,
i;ilĺil'lil.L::..'...
37'đi11a és a szeľzödéskĺjtés feltételęit, apá|yázatíkiíľást magamĺanénłe kötelezőnek elfogadom.

i:iri:,:...iiitil,:r..
ĺ.ĺlli#*l..
{liiffi. ;l'ĺ

li hogy Magyarorsz'ágon ingatlanszerzésre jogosult v agyok.

hogy apályźnati fęlhívásban fogĺalt 60 napos ajĹnlati kötöttséget vállalom.
továbbĄ hogy amennyiben a KiÍró az ajanlatok eredményének megállapításáľa vonatkozl

ie.thalasztottą úgy vállalom az aján|ati kótöt[ség meghosszabbít^át íi pźĄyźnat eľedményének
vonatkozó hatáľidő ęlhalasztasával megeryező idótaľtammal megeryezóen'

:i:t::'.

;'hogy a kozbęszerzésekőĺ szóló 2015. évi CxLnt. töľvény 62. $ és 63' $-ban fogtalt kizaľó
nem állnal feĺn.

Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

4

RI
\

Rin$$auer Kĺároly

* ll\n Ąn
z_{p



5. suámťt mellékľet
. ... :,

.,,Budapest VIII. keľiilet' Bókay János utca 43. szám a|atti ingatlan 4200/10000 tulajdonĺ

':''. hányadának e|idegenítése - páIyázat''

FI-I.ILATKOZAT
.'.ffiľóval szemben fenná|lĺó'taľtozásľól, adó és adók mĺóđjára behajtható kłiztartozásľĺĎ|

i'óffiśzemben szprzőđésben vállalt és neĺn tefesített kötelezettsége * vaď nincs'

ĺé'l|!dót<modjáľabehajthatőköztaťtoaÁsunktvaďnincs

iĺi'''.
aeHäti#alabui okiratokkal igazolok:
iiiiĺii';:i;il.l::.

it+iľ.é ĺ Adó. és Vĺárnhivatal áttal kiadott ADoIGAZoLÁs
r.;.''..ĺi..filĺ.:l.l

Fóváros vtĺI' Kertilet Józsefvaros Polgármesteri Hivatal áĺtal kiadott
TisÁGI IGAzoLÁs

GazdáIkodási Központ ZÍt,. á|tA| kiađott nemĺeges igazolás bérleti dfi tartozás

i GazdáIkodrási Ktizpont Zrt. á|tĺJ kiadott nemleges igazolrás szeľződésen alapuló
vonatkozásában

Cordia lngatlanbefektetési AIap

a megfelelő sziiveg aláhúzanđó.

T'/
\

RingppuerKáĺoly

_2Ą- 1:\



llajó.qzĺm : 3 4 5 41 64I L 4l f0l'7

Ęy:ffiiző: Sipos György

Nemzeti AđG és Vámhĺvatal
Kelet-budapesti Aďó. és Yámitazgatrisága

osztń|y 2.

z (1) 431-9932
'i3268200677

Nemzęti Adó. és Vámhivatalná| ernn ígazolás kiadásának napján nyilvántartott

végrehajtásra, v aw visszataĺtasľa átadott konanozasa nincs'

aaaóőa|any kérelméľe pál|yźnat benýjtás céljáľa adtam ki.

nem szolgál bizonyítási alapul ataľtoz,ásbeszedéséľę ĺrányul.ó eljárásokban.

i.tÄrta|mazra a Nemzetí Adó- és Vámhivatal nyilvántaľĺása szerint fennálló tartozás, a

łÍ"l.ä*.{g címén nyilvántartott de el nem évĺilt taľtozás, az adók módjáľa behajtandó
.:iinii:i:r::'.. -

ĺ.ś;}'łp'vé8rehajtásra' vagy visszataľtásra átadotf közt.aftozáLs megťrzetéséľe vonatkozó
iiĺifii.:.

17. április 28.

dr. Szarvłák Jenő

ígazgatő
(haĺáskiĺľ gyakorlój a)

Sipos György
iigyintéző

(kiadmányozó)

: 6860210 M3 0527 4 1 139 4 1 413 I
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.e.cl*hate*s.g Í.gła':lj ;ĺ 
"

htrťĺy n y i 1 Váľ} ta. ľ' *.ŕ.rriĺr rii :{ {3 |. :Ĺ ľ. {:

EKTÉEI ALAF
'ttJEÉPEtT FuT+ uTEA Jt3-45. VÍ "EH.

: :] ]. 
j:'iiii1 jił;j;ii:.i.::1:' ;...'. .'

iii.ľ..i..'..'.'.'lť'üiĺ; 
poĺ.ĺnán ya a t í ad É gĺ Áflt.I á.i áft s

i."L1]1:,

.-,1+i;ir;iitr:r

ae adóhatÉsági ígaznIts kiál1ltágának natrjtig g
tĺrága nĹncg"

łt$ĺtvxny1. .3g iiqyfć.]. kÉr.*'g,ér.g PÁLYŕI.äŘT ].üL|.-|{u&1siłrRL.ŕąsŕ{ŕ\
ldtnyhän adt*n |,;.Í a k.tiłÍ.gaĺq1at*sí h*tĺ5sági elJáráę *g

1śnľlg =,ĺ;..bsl.ysirĺ1l. szllÉ* tłiŁthszłjľĺisen rĺlÉĺl'::ĺítt:t.Ł Í:Ôä4"
i|{e.ľ'"} s3.* (ĺ}ł (s} bgh:"*lap:iáľl"

iir, ,

$ffiłztrl.Áx ř;i*'11i'ĺ:ág,ł íl.1*t-ét'.:ĺi.lenŁgg az ĺ.tlĺrt.ékgląľ.ť.l *:.xťl'|*'
psŕtct.Ł :Ltžľü"évi Xř3'II* ř-firv€.nľ {Ítv" } Flę*I1't'|,:..ĺg,'ŁÉrtel": HXÍ-
lłnáben.

. 3ĺ .-.'f*filr * řłn*da-Eiĺnśn EdÍna jegyző nevÉŁłn És ineqť':ízásáb*l:

dr" srĺŁa Árpád 5' }.:".

!:.: 'e +
i i::rj:.l. .iý..
11::i:1::.:' ,ĄJ .

bsl* , ,#",,'

r,.ii:;i,i.r.lliiiii 1:i: :.:l:

,ĺíĺ:llŕ'ri.sśl'ĺ$eq gn ađ.J' g z 4ĺn i á.i .* n ./ nrá.g 5 u 8 rv
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> VłGyoru6nzĺ:Ät.ĺoi:Ásl IGAZGA]'osÁG

i Célú Béľbęadási Iroda
Dér Laszlone

.i.. t 1ą.to98/20o

i;lr':::

r

iii.i;

Táĺgya:Igazoĺźs nęm lakas céljfua szolgáJó
helyiség béľleti díj tartoásfuól

ľłeveteŇseget tekintetében szetzöđéses jogviszonnyal nęm ľendelkezik, így

iitdIezettség nem áll fenn Társaságunk felé'

benyujtasa céljábÓI ađom ki.

Bozsik István Péter
vagyon gazdálkodasi igazgato

: Jóĺsefváľos| Gazdá|kodásĺ Kőzpont Zrĺ . Vlgyongezdálkod{si l6aĺgatósá6
4 Budapest. Ör utca 8. . Teĺefon: oó | 3|4 1098 ' ĺi.mai|: vagyongazdalkodaš@lgk.hu

i.r, .
!;ii,;;:i. l

a Cordĺa Ingatlanbefektetésĺ AIap (LajstľomszÄm:1221-08, Adószam:

szekhely: l082budapest, Futó u.43-45. VI. emelet) a Budapest Józsefuáľosi

megbízasából a Józsęfvaľosi Gazđalkodási Köąpont zrt. á|tAL ellátott

t+

*Lą. Řl
'\' Qn<)v
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a Vncyolv6łzuÁľooÁsl lcłzcĺľósÁc .*

'.dli

Í.=
Uĺ': LisziMónika
Tel: 2L6-6961/1'53

Tárgy: Igazolás

oiiľ

iffi
titi.

3l;:$V.o.éi

i"l
11iipffiütc a 43.45.

tlt hogy a Cordia Ingatlanbefektetési Alap a Budapest |ózsefuáľosi
,näny""t megbízásáb ó|, a|őzsefuárosi Gazdalkodási Kozpont Zrt. á|ta|

Eiełidegenŕtesi tevékenységeh részletfizetéssel megvásárolt ingatlanok

eténen, nyĺlvántartásunkban nem szerepel, így pénzügyi kötelezettsége
lśásunk feié nem áll fent'

iékoztatás unk szíves tudomásulvéte| éĺ
Íi

li:ii:i::;: ll

i]iii!!:::ł :

2017, áprilĺs 21.

Tisztelettel:

'ffi
i:.lr
jl:rłi:i:jjl
::!]ii::Íi:::

Liszĺ Mónika
ľeferens

,ii

ĺii'.
l.tir.: ř/]I*\lt

' \'ííl)\
ill
liir'

Gyĺmóthy Ba|ázs
ĺľodavezető

flr*.45 -
Józsefvárosí Gazdálkodási Központ zřt. . Vetyongázdálkodási |gazgatôság

1084 Budapest, ir utca 8, . Teleĺon: 0ó l 3|4 |098 . E.mail: va3yongazdałkodas@jgk'hu



6. szźĺmű melléklet

ITYILATKOZAT
pénzůigyi alkalmasságľó|

iąffi".'o Károly, mint a Cordia Ingattanbefektetési Aĺap meghatalmazottja kijelentem, hory

iiffi*ĺt tep ező lngat?anvételárának megfrzetéséľe a Corđia Ingatlanbefektetési Alap képes, a

lfiý# eszlĺözö,k a Coľdia Ingatlanbefektetési Alap ľendelkezéséľe állnak.
.. lff

uanmal az elmúlt 1 évben soľban áIĺás nem volt, amelyeket aza|źtbbi okiľatüal igazolok:
iiiiiiiiri':+i;',

'íffix*B""l. 
zrt. áitx|kiadott BANKINFoRMÁCIÓ

Coľdia Ingatlanbefektetési Alap

* 26-
tĹ*-.n 
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ĺ+l.

ażonosíŁó : BC-A0ÄET3-20170419.003

I AI'AP
...oÉo.oäi suĐ.łPtssľ nrľô oľcn 4? -53 - vt. :

BnrĺrĺľponuÁcĺó

Név Dev
por'yószálĺ;l mľF sgr
FoLťfuzá!đ'a' EBR Et'R
fumĺrĺ.mĺÉsľ m' EBF
Ümunl'lBfÉsl ffi Et'R

iri:;',;t;

hogy Üg|ŕfelťtnk

a.ü.arł g szst. 0 010o 0o0
łioos+orła 5?5]-- oo2oooo7

o.o.eij asĺ51.oo?oooo2
o.oa =orą g sz51' - 0 0 Boo 00 9

Nĺađémia

kifejezett kéľésére és hozzájánrláEávąL áltítot.Łuk kĺ. .Te].eĺr

seĺĺmilyen köEelezettségrál}aláa Ě nem j elent .

Ĺi6i.i'äz ůgyfét kérésére. kízátólag täjékoetató jell.eggel kęrťrl kĺadáEra
äd.r$ra"ĺ alapul a Bąnlĺ]ęąt szemben-í bármiféle igény énrényesítésének'
iiliiir.rr:,

201?.04.19 13:58;37

NytEás
2AL4-t2-lL
201&.L2.3L
20?.&-12-3L
2014, a:l-31

csóđ ílleĹve felszámolási ej.jáĺás
végrehajŁág nincs f,olyamatban.

Név . ' ;...
toĺnĺry.ĺeľĺĺirt
Yáilalcĺi ľetę:ręns

Beosztág:

i:iiiliiil.li'.'Jjf ťályigÍłzlg^ť.t).
iili.;i:i:il.i::: j 

.
:lir:;i:+:,:r,:,
i+l;:;i:li:.:: .

i:i,:';íi:i:rl]

lłi#l.li:':'''
i;'i!''łl]']j.
lilii:::.+i':.r

łł,.:ľ:lli''
ilí:]i.:iijł:i i.:

ffilÍlffi*"

rl!,,'..,{9,aaoljuk,

conl'ÍA BĺcAľLliltBEFEErB[ÉsI AI'AP

ffie?i'''BUEAP3sľ r'uľó uTcA 4?-53. V!., ) {Łovábbźakban: Ü9yfé1'}. ąz alábbí
f''ffiämo|ĺpg1" łezeE ezám]-á(ką)Ł a Raíffeisen Bank urü.-nÉl {3.054 Buđapest,

Jelenleg eorban á11ó tétel nincs és ą számlanyitäs óta sęm

fízetési kótelezettségének minđen ą}kalowrral iđőbeĺ el'eget

iii.e:z.e.ri''t a eé9 péneůgyi helyuete stabíl,
ilĺĺ..elenleg ą cég gzámtája ellen bírósági

iiit l::ł:ľ:

r.ld05ł eudopesł. Akodémio utco ó. r Postoi cím/Postol oddľess: Budopest 1700

i..l.'Fox. |3b.1I Ą84.444Ą o lnteĺnet: www.roiffeisen.hu o E.moil: info@roifíeisen.hu 'tir''l.l.řl.'r{lx: L.5o.II 4ě4.4ĄĄĄ . lnleĺneI: ***.:"]:"^':-^''.'.: 
,, 

LatIuIl. |llĺ9vIgIllE'o'|.''.+-' 
4

f#ľsbĺĺosogo . Cégieg yzéksz6m: o,l.1 0-o4 1 042 . Adószám: 1 01 98o 1 4.4-44 Fĺ r

ffiu AUsTRTAN RAttFEIsEN BANKING GRoUP 
..,Ua4
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7. sałĺ.lllJmeltéklet l
I:.ffi.i'ffiil-* 

keľłi|eŕoBókayJános atca43.szám alatti ĺngatlan 4200/10000tulajdoni 
I

ffi"Ĺiiiil...'..li..'...l...... ányadának elidegenítése. páÍyár;ú' 
I

,Włiłł:........ . ivnLATKozAT !

W'.. 

' a kézbesítés helyéľől és banlĺszímlaszámľól

ĺ

'ffiffi;6tr'ffiĺgbä"e1Káľoly, mint a Cordia Ingatlanbefektetési Alap meghata|mazoĄakérem, hogy a 
i

*ńi"n',"*iĺ nýlatkozatot, felhívríst, éľtesítBst, väry mas információt, valamint 
ĺ

.itölato1 esetleges jogvitában minden értesítésĹ idézést és bíľóĺígi határozatot- stb, az 
1

siAlaP 
I

I.W:ffiäľ."*"*. 
i

ffiif.#''ii:i$'*ffiam a fentiekben megiettĺlt címeett a fentí címen az iĺatot nem veszi át, ennek

'ffiffiĚ'Í'ffiffi$.i ''' 5aság válĺalja. ľudoń.ásul v€szgĺn, hogy amennyiben a ęimzett a fenti címęn az

,át, az értesités a postára adást kĺivető 5. munkanapon kézbesítetbrek minóstil.

fi::*.tÍłľ, 
a dokumentácíó megvás ár,tźsäľa foľdított összeget



.........'' 8' számú mętlÉkleÍ
:;,.,:;.'i

.ifu. ke'iil"t, Bókay János atsa43.szám alatti ingatlan 4200/10000 tulajiloni.1 hányadának elÍdegenÍtése. páĺ|yárat,,

}I.YILATKozÄ.T

cégiink a nelnzeti varyonról szóló 201l. évi CxCvI. törvény 3. $ (l)

, 

ät|áLrhań s zeľvezetnek.

a szerv ezet meghatalmazottj aként biĺntetôjogi felelQsségem telj es tudatában

Coľdia Ingatlaĺrbefektetési Alap

Ringfuuer Káĺoly

-23 *



9. szźrĺŃ melléklet

..:-:::' ..:.... ..!... rl :..

;j.noĺ"p*'t YITI. keľĺile! Bókay János utca 43. szĺm alatti ingatlan 4200/10000 tulajdoni

'.!ĺi.|.. . ..i'.....''.' hányadánakelidegeníte.se-pá|yńzat,,
i:i)i,Éi'.i:;-:',r . ',... 'l',., .l',

;l:!l]lli]:j]ł]lj;':l:'i]. : ;: .'::

János utca 43. szám a|atti
és arra vonatkozó miĺszaki

Corđia In gatlanbefektetési Alap

RinsbaueľKároly

''Fť1 3e




