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Ké pviselő.testület e számír a

Tĺsztelt Képviselő-testĺilet!

1. Előzménvek

Rév8 Zrt tulajdonosai aJőzsefváĺosi onkormtnyzat és a Fővaľosi onkormányzatf}L2.június
72-én elfogadtak aTársaság iiz|ęti beszámolój źlt,. Abeszźlmoló tizleti veszteséget tartalmaz és

ezért az lgazgatőság a Közgyíĺlésen felhívta a tulajdonosok figyelmét a sziikséges

intézkedések're. Az Igazgatősźtg a töľvénynek megfelelően jelezte, hogy a Taľsaság saját

tőkéje a jegyzetttőke 2/3-a alá csökkent.

Rév8 Zrt. ígazgatősága az alaptőke leszállítás mellętt dĺintött és ezt javasolta

ľészvényeseknek. A Józsefuaľosi tnkormźnyzat Képviselő-teshilete 283/2012. (VIII.29.)

sztlmuhatározatában elfogadta,hogy a Tiáĺsaság a megmaľadt saját tőkére, 60 millió foľintról,

szźi|ítsa le a jegyzett tőkéjét 26,52 millió foľintra. A döntésről a Taľsaság fóvĺáľosi
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Előterjesztő: Csete Zoltźnmb. cégvezetó lPtév& Zrt.

A képviselő-testiileti ülés időpontj a: 2012. december 6. . sz. napirend

Táľgy: Tájékoztatő Rév8 Zľt. alaptőke he|yzetének rendezéséľől

A napirendet nýlt ülésen kell targyalni, döntés nem szfüséges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X .-, ., 1,' i'

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr '':.| : .' '.

Hattrozati j av as|at a bizottsáE szźtmźr a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĹiletnek az előterjesztés
meŃárs-,ła|ásźLt.



tulajdonosát képviselő Budapest Fővaľos Vagyonkezelő Központ Zrt. täjékońatása

megtörtént.

2. Tájékoztatás a Rév8 Zrt a|aptőke leszállításáľól

Rév8 Zrt. 2012. szeptember IL.re a targyban közgyúlést hívott cissze, ami nem volt
hatfuozatképes, a Fővarosi onkormĺínyzat képviselője nem jelent meg. A megismételt

kĺjzgnilésen, fa12,, szeptemheľ 1,7-én a' napirenĺĺ elfoga.ĺĺása lltán felfiiggesztésre kęriJlt ar,

iilés a Főváro si onkormány zat r észv ényes képviselőj e kérésére.

A közgýlés folytatásara f012. október 8-an 10 órakor kerĺilt sor, amelyen a tulajdonosok

e gyhan gú an ( 1 0 0% -b an) döntöttek az a|aptőke |eszá||ításár őI,

Az október 8-i kozgytĺlési d<jntést mege|ózó ígazgatősági hatźlrozatot - 1/2012.(09.28.) IT

szánn hatźrozat aľról, hogy a Társaság a Cégbíróságtól kéri a kĺitelező alaptöke |eszá||ítźs

elrendelését _ igy nem kell végľehajtani. A döntést az igazgatóság 2012. november 12-i

ülésén hatályon kívül helyezte.

A cégbírósághoz benyújtandó iratok előkészítése folyamatban van. A tv. rendelkezései szerint

az alaptőke leszźĺ||ításra vonatkozó iratok akkor nyújthatók be a Cégbírősághoz,ha e|ozőIeg

30 nap eltéľéssel kétszeľ megjelenik az er-rő| szőIő köz|emény a Cégkoz|önyben, mely

kozzététe|ről a cégnek kell gondoskodni.

2012. október 17-én megktildésľe kerĹilt a vonatkozó közlemény a Cégközlöny

szerkesztőségének, az első megjelenés a Cégkozlony 2012. november 15-i szátmábarl

megtöľtént. A másođszori megjelenést kĺivető munkanapon az e-cége|järźs szabźiyai szerint

benýjtásra keľül Rév8 alapszabá|y módosítása, ami taľtal Ínazza az a|aptőke leszál|itźst. ,

Jelen tájékoz\atő a helý önkormanyzatokľól szóló 1990. évi LXV. towény 2. $ (2)

bekezdésén alapul.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét.

Budapest, 2012. november 20.
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