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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat

Képvi testĺilete számźra

Tĺsztelt Képviselő.testület!

1. Alaptőke ľendezés

Rév8 Zľt tu1ajdonosa i a Jőzsefvárosi onkorm ányzatés a Fővĺíľosi onkoľmźnyzatz}Lz.június

I'-énelfogadták a Társaság izketibeszámolój źÍ. Abeszźmoló üzleti veszteséget taľtalmaz és

ezért az lgazgatősźlg a Közgýlésen felhívta a tulajđonosok figyelmét a sziikséges

intézkedésekĺe. Az kgazgatósátg a törvénynek megfelelően jelezte, hogy a Táľsaság saját

tőkéje a jegyzett tőke 2ĺ3-a aIá csökkent. A foI2.O6.If-i közgytlÍésen a sztikséges első

.ehetséges döntést arészvéĺyesek megho ztátk, de a tulajdonosi szerkezet testtileti jellege miatt

a kĺlzgytĺlésen nem lehetett eldönteni, hogyan kerüt a jegyzetttoke biztosításĺa.

A törvény 3 hónapot biztosít ezt követően, hogy arésményesek valamilyen módon biztosítsák

az etőirt jegyzetttőkét, ez kétféleképpen lehet: vagy beťlzetéssel _ a részvénYesek befizetik a

hiźnyziĺĺsszeget _vagy a Társaság leszái\ítja az a\aptokéjét.(iegyzett tőke)
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Az elozetes tulajdonosi egyeztetések miatt igazgatősźę az a|aptoke Leszá||ítźĺs mellett dclntött

és eztjavasolja részvényeseknek. A Taľsaság a megmaradt saját tőkére, 60 millió foľintľól,

szál!ítsa Ie a j egy zett tőkéj ét 26,5 2 mill ió forintra.

A 26,52 millió forintľa történő jegyzett tőke csokkentés esetében a tőke-LeszźiLítási eljáľás

soĺán a Táľsaságnak nincs biztosítékadási kötelezettsége, mert a veszteség miatt szükséges

jegyzetttőke csökkentés kerül végľehajtásra.

A tĺirzstőkę leszźůIitźtsi folyamat lépései: a kozgyúIési döntés után 30 napos időkozzel

kétszeres kozzététe|i kötelezettség van és utána lehet 45 napon belül benyrijtani a kéľelmet és

mellékleteit a Cégbirőságľa. A k<izlemények megküldéséről is értesíteni kell a Cégbíróságot,

be ke1l küldeni oda is egy példányban a kĺizleményt, tehátt a Cégbíróság értesül, hogy

megtöľtént a dontés a törvényben előírt jegyzett tőke biztositása irtnt. Ha a Cégbíľóság

bejegyzi a jegyzetttőke csĺikkentését, amikor abejegyzés megtörtént, attőI számított 15 napon

belül kell Keller Rt.-hez meg a részvényesek éľtékpapíľszámla vezętő bankjahoz az

Igazgatősőtgnak bejelenteni a jegyzett tőke csökkęntést. A tőke leszállítási folyamat a

demateľia1izőlt tészvényľe vonatkoző okjratok benýjtása és az elektronikus ľendszeren

töľténő átvezetésseI zaru| |e.

Rév8 Zrt Igazgatősálga az a!ábbihatározatokat hozta:

A) A Rév8 Zľt. Igazgatősátgának LlzoLf. (06.22.) számű határozata; (egyhangú, 3 igen

szavazattal):

Az1gazgatóság úgy dönt, hogy felkéri a Rév8 Zrt. megbízott cégvezetőjét, hogy készitsę e| az

előterjesztéseket a két tulajdonos dontéshozői számfua.

B) A RévS Zrt. Igazgatósátgának 3lfoLf. (O6.2f.) szálmű hatźĺozata (egyhangu, 3 igen

szavazattal)

Az lgazgatóság úgy dönt, hogy javasolja a jegyzett toke 26,52 millió forintra történő

IeszáIlítását.

C) A Rév8 Zrt. Igazgatősátgának 4lf\If. (06.22.) számű hatáłozata (egyhangú, 3 igen

szavazattal)

Az lgazgatóság úgy dĺĺnt, hogy három napirendi ponttal összehívja a kozgý|ést 2012.

szeptember Lf.-re.

2. Székhelyvźitozás,telephelymegszűnés

Rév8 Zrt műkĺidésének megváltozásamiatt székhelyváltozásľól és telephely megszűntetésľől

kell dĺintenie a tu1ajdonosoknak. Az onkormányzattal tĺirtént egyeztetés a|apján aTársaság

székhelye a Mátyás téľi KesĄnigyaľ épületéből áthelyezésre keriil a Polgármesteri Hivatal

épületébe, az ottanitelephely ezzel egyatt megszüntetésľe keriil.

A Képviselő-testĺilet döntése a helyi önkormányzatok'ĺóI szőIó 1990. évi LXV. töľvény 2. $

(Z)bekezdésén alapul.



Kéťĺik a Tisztelt Képviselő-testtiletet, hogy fogadj a e|' az alábbi határozatijavaslatot.

H.trÁnozĺ'Tl JAvAsLAT

A Képviselő.testiilet úgy diint, hogy

1. elfogadja a Rév8 Zrt. a|apttíkéjének Qegyzett tőke) 26'52 mĺllĺó forintra ttirténő

leszállítását.

2. e|fogadja a Rév8 Zľt. alapszabályának módosítását a székhely, valamint az a|aptőke
(segyzett tőke) vá.Jrtozása miatt.

Felelős:
Hatĺáľidő:

Felelős:
Hatĺáľidő:

Felelős:
Határidő:

Polgármester
2012. szeptember L2.

Polgármester
20tz. szeptembeľ 1-2.

Po1gármesteľ
2012. szeptember L2.

3. felhatalmazza az onkoľmányzat képviseletében eljáró tulajdonosi képviselőt, hogy a

Rév$ Zrt.Kőzgĺĺlésén ahatározat.|'..2. pontja szeľinti diĺntéseket képviselje.

A diintés végľehaj tá sát v égző szerv ezeti egység: Ptév 8 Zrt., Gaz dálkodási Ugyosztály

Budapest, 20If. augusztus 2L.

Csete Zo|tán
mb. cégvezető lRév8 Zrt.

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:

, /}łł/. Uv}zýáýľ, u u
dr. Mészáľ Eľika

a|jegyző -;:



Rév8 Józsefvárosi Rehabi litációs és Városfej lesztési ZártköríÍen Működő
Részvénytársaság

fo12. szeptember .....án tartott _kőzgyíilésén elfogadott
ALAPSZABALY . MODOSITASA

A Rév8 Józsefvárosi Rehabititációs és Városfejtesztési Zártkörűen Működő

neszveňyta'*'ag zo12. szeptember ...-i Köżgyűtése a részvénytársaság

ĺrup1áríatvát -1 rozgyĺtésen ńozott határozatnak-megfetetően - az atábbiak

szerint módosítja:

1. Az alapszabály 1.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

,1,3.Atórsaságszékhelye:1082Budapest,Barossu.6j-67
A tórsaság telephelye: .,,

2.AzatapszabálylV.pontjaazatábbiakszerintmódosul:

A tórsasóg alaptőkéje: 26.520.000.-
Forínt, đmely 2.652 db. egyenként
részvényre oszlik.,,

3.Azalapszabály5.z.pontjaazatábbiakszerintmódosul:

,,5.2. Budapest Főváros V|ll. kerület Józsefvárosi önkormányzat.

a pénzbeli hozzójórulás összege: 60,9 % 16.150.000.-Ft."

4.Azalapszabály5.3.pontjaazalábbiakszerintmódosul:

,5.3. Budapest Főváros ()nkormányzat
a pénzbeti hozzájórulós összege:

5. Azalapszabály V|.a) és b) pontja az alábbiak szerint módosul:

,o. ĺ Budapest Főváros V!Il. kerĹilet Józsefvárosĺ önkormányzat, Részvényes

tulajdonóba kerül
1ô15 db, darabonként
1 o,ooo..Ft. névértékű (névreszóIó) részvény ̂

összesen: 16.150.000.- Ft. értékben

b./ Budapest Főváros Önkormányzat Részvényes

tulajdonába kerij|
1037 db, darabonként
1o,ooo.: ft névértékü (névreszóIó) részvény ̂  --.összesen: 1o.37o.000..Ft értékben,,

A zo1z. szeptember .i közgyűtési jegyzőkönyv atapján az atapszabáty

módosítást okĺratoatgtaltam és-.etteniegyzém Budapesten, 2017 . szeptember

napján:

39,1 % 10.370.000.-Ft."

.,tv. A TÁRsAsÁG ALAPTŐKÉJE

Ft, azaz Huszonhatmillió.ötszázhúszezer
1o.ooo. .Ft névértékÍj névreszóló


