
FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszertörlés
alatt”

(2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.) Adószám: 12347269-2-11

Cégkivonat 2019.09.11.-i időállapotban

1 Általános adatok

• Cégjegyzékszám: 11 09 018771

• Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

• Alakulás dátuma: 1997.12.29.

• Bejegyzés dátuma: 1998.02.09.

• Törlés hatálya: 2017.01.04.

97 Pénzügyi modul

• 2017. év 2016. év 2015. év 2014. év 2013. év

Beszámolási időszakÉrtékek: Ezer HUF-ban
2017.01.01. –

2017.12.31.

2016.01.01. –

2016.12.31.

2015.01.01. –

2015.12.31.

2014.01.01. –

2014.12.31.

2013.01.01. –

2013.12.31.
Értékesítés nettó árbevétele - - - - 7 048
Üzemi eredmény - - - - -6 879
Adózás előtti eredmény - - - - -6 706
Mérleg szerinti eredmény - - - - -6 720
Adózott eredmény - - - - -6 720
Eszközök összesen - - - - 453
Befektetett eszközök - - - - 54
Forgóeszközök - - - - 399
Pénzeszközök - - - - 150
Aktív időbeli elhatárolások - - - - 0
Saját tőke - - - - -26 321
Céltartalékok - - - - 0
Kötelezettségek - - - - 26 774
Adófizetési kötelezettség - - - - 14
Rövid lejáratú kötelezettségek - - - - 26 774
Hosszú lejáratú kötelezettségek - - - - 0
Passzív időbeli elhatárolások - - - - 0
Pénzügyi mutatók
Eladósodottság foka i - - - - 59,10
Eladósodottság mértéke – Bonitás i - - - - -1,02
Árbevétel arányos eredmény % i - - - - -95,35
Likviditási gyorsráta i - - - - 0,01

126 Eljárás adatok

• Cégnév: R&R 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.
Eljárás: Végelszámolás
Közlöny száma: CK 2014/24 Közlöny dátuma: 2014-05-15
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2014-06-24
Végzés: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 11 09 018771
Csődtörvény jele: 3
Eljárás indulás dátuma: 2014-02-26
Végelszámoló adatai: RVFT Kft. 2800 Tatabánya, Réti út 146/3.

• Cégnév: R&R 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.
Eljárás: Kényszer törlési eljárás megindítása
Közlöny száma: CK 2014/28 Közlöny dátuma: 2014-06-11
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2014-07-11
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Végzés: Tatabányai Törvényszék Cgt.11-14-000875/2
Benyújtó: KÉNYSZERTÖRLÉS

• Cégnév: R&R 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.
Eljárás: Bírósági törlés
Közlöny száma: CK 2016/15 Közlöny dátuma: 2016-04-09
Végzés: CG.11-09-018771/66

• Cégnév: R&R 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.
Eljárás: Kényszer törlési eljárás megindítása
Közlöny száma: CK 2016/21 Közlöny dátuma: 2016-05-24
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2016-07-23
Végzés: Tatabányai Törvényszék Cgt.11-14-001712/7
Benyújtó: KÉNYSZERTÖRLÉS

• Cégnév: R&R 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.
Eljárás: Bírósági törlés
Közlöny száma: CK 2016/49 Közlöny dátuma: 2016-12-08
Végzés: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága Kt.11-16-000277/11

• Cégnév: R&R 97 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Cím: 2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.
Eljárás: Törlés
Közlöny száma: CK 2017/2 Közlöny dátuma: 2017-01-06
Törlés hatálya: 2017-01-04
Végzés: CG.11-09-018771/71

127 Hirdetmények

• Elutasító és kijavító végzések
Cégközlöny
Év : 2001. Kötet: 09. Oldal: 11841.

Fővárosi Bíróság 01 09 668572

R&R ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság (1157 Budapest, Nyírpalota út 71. XIV. em. 84.;
[12347269-2-42])

A bíróság a(z) 2000. 03. 10-én hozott végzését az alábbiak szerint
javítja (egészíti) ki:

13. Jankovits Richárd ügyvezető 1117 Budapest, Fehérvári út
15. fszt. 3.
Törölve: 2000. 01. 03-i hatállyal.
Jankovits Richárd (an: Ballószegi Mária) ügyvezető 1117
Budapest, Fehérvári út 15.
Hatályos: 2000. 01. 03-tól.
21. 12347269-2-43.
Törölve: 2000. 03. 10-i hatállyal.
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12347269-2-42.
Hatályos: 2000. 03. 10-től.
1(09). Jankovits Richárd HU 1117 Budapest, Fehérvári út 15.
Törölve: 2000. 01. 03-i hatállyal.
Jankovits Richárd (an: Ballószegi Mária) 1117 Budapest,
Fehérvári út 15.
Hatályos: 2000. 01. 03-tól.
Bejegyezve: 2001. 02. 02.

• Cégközlöny
Év : 2012. Kötet: 14. Oldal: 0364922.

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2012. 02. 28.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cg.11-09-018771/20
A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a Cg.11-09-018771 számon bejegyzett R&R ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11) cégügyében
meghozta a következő
V É G Z É S T
.
A bíróság a cég 2012. január 2. napján benyújtott változás bejegyzése iránti kérelmét elutasítja.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a Tatabányai
Törvényszék Cégbíróságánál 1 (egy) példányban elektronikus úton benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbe-
zéshez csatolni kell a fellebbezési illeték (30.000.- Ft) elektronikus úton történő megfizetését igazoló MÁK igazolást.
A Fővárosi Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező.
Az elutasító végzés ellen a cég, továbbá az akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés rá vonatkozó része
ellen- a cég számára nyitva álló határidőn belül – élhet fellebbezéssel.

I N D O K O L Á S

A(z) R&R ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. január 2. napján változás bejegy-
zése iránti kérelmet nyújtott be a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságához .
Tekintettel a változás bejegyzési kérelem, illetve a mellékletek hiányosságaira, a bíróság 2012. január 10. napján kelt
Cg.11-09-018771/17. számú hiánypótló végzésben – elutasítás terhe mellett – felhívta a(z) R&R ’97 Kereskedelmi
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság céget a hiányok pótlására.
A társaság jogi képviselője a végzést 2012. január 11. napján átvette.
A(z) R&R ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a végzésben megadott határidőn belül,
illetve a mai napig a hiányokat nem pótolta, ezért a bíróság a 2006. évi V. tv. 46. § (6) / 50. § (1) bekezdés alapján a
rendelkező részben írtak szerint határozott.
A jogorvoslat a Ctv.64. § (1) bekezdésen alapul.
Figyelmezteti a bíróság a társaságot, ha a változás bejegyzése kötelező, a változás bejegyzési kérelem elutasítása a
változás bejegyzési kérelem benyújtásának kötelezettsége alól nem mentesít. (2006. évi V. tv. 50. § (5) bekezdés.)
Tatabánya, 2012. február 28.

Dr. Pocsai Katalin s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:
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Nemesné Zolnai Judit
tisztviselő

• Cégközlöny
Év : 2013. Kötet: 02. Oldal: 0036317.

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2012. 11. 30.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cg.11-09-018771/32
A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a Cg.11-09-018771 számon bejegyzett R&R ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11) cégügyében
meghozta a következő
V É G Z É S T
.
A bíróság a cég 2012. október 5. napján benyújtott változás bejegyzése iránti kérelmét elutasítja.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett, de a Tatabányai Tör-
vényszék Cégbíróságánál 1 (egy) példányban elektronikus úton benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés-
hez csatolni kell a fellebbezési illeték (30.000.- Ft) elektronikus úton történő megfizetését igazoló MÁK igazolást. A
Győri Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező.
Az elutasító végzés ellen a cég, továbbá az akire a végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés rá vonatkozó része
ellen- a cég számára nyitva álló határidőn belül – élhet fellebbezéssel.

I N D O K O L Á S

A(z) R&R ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. október 5. napján változás bejegy-
zése iránti kérelmet nyújtott be a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságához .
Tekintettel a változás bejegyzési kérelem, illetve a mellékletek hiányosságaira, a bíróság 2012. október 16. napján
kelt Cg.11-09-018771/30. számú hiánypótló végzésben – elutasítás terhe mellett – felhívta a(z) R&R ’97 Kereske-
delmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság céget a hiányok pótlására.
A társaság jogi képviselője a végzést 2012. október 17. napján átvette.
A(z) R&R ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a végzésben megadott határidőn belül,
illetve a mai napig a hiányokat nem pótolta, ezért a bíróság a 2006. évi V. tv. 46. § (6) / 50. § (1) bekezdés alapján a
rendelkező részben írtak szerint határozott.
A jogorvoslat a Ctv.64. § (1) bekezdésen alapul.
Figyelmezteti a bíróság a társaságot, ha a változás bejegyzése kötelező, a változás bejegyzési kérelem elutasítása a
változás bejegyzési kérelem benyújtásának kötelezettsége alól nem mentesít. (2006. évi V. tv. 50. § (5) bekezdés.)
Tatabánya, 2012. november 30.

Dr. Pocsai Katalin s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Nemesné Zolnai Judit
tisztviselő

• Cégközlöny
Év : 2013. Kötet: 02. Oldal: 0036405.
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Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2011. 07. 22.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság mint Cégbíróság. Cg.11-09-018771/8 szám
A bíróság a(z) R&R ’97 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1074 Budapest, Dohány u 94.
3. em. 1/a.; adószáma: 12347269-2-42) ügyében meghozta az alábbi

V É G Z É S T :
A cégbíróság a Cg.11-09-018771/4. számú elutasító végzését – az ismételt változásbejegyzési kérelemre tekintettel
– hatályon kívül helyezi.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Tatabánya, 2011. július 21.

Máté Katalin
megyei bírósági ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2014. Kötet: 25. Oldal: 0684653.

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 05. 06.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cgt.11-14-000674/2
A bíróság a Cg.11-09-018771 számon bejegyzett FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt Felelősségű Társaság „végel-
számolás alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11) céggel szemben hivatalból
indított törvényességi felügyeleti eljárásban meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja.
A bíróság kötelezi a társaságot, hogy külön felhívásra fizessen meg 100.000.- Ft (azaz Egyszázezer forint) felügyeleti
illetéket a Magyar Államnak.
A végzés ellen a Cégközlönyben való megjelenéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett,
de a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságánál 3 (három) példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A felleb-
bezés első példányára 30.000.-Ft (harmincezer forint) eljárási illetéket kell leróni. A Győri Ítélőtábla előtti eljárásban
a fellebbező fél részére a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S
A társaságot a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a Cg.11-09-018771 cégjegyzékszám alatt tartja nyilván.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom-Esztergom Megyei Adóigazgatósága 2014. április 04. napján érkezett át-
iratával értesítette a Cégbíróságot, hogy a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 24/B. § (1) bekezdésben foglaltak szerint törölte
a cég adószámát és egyidejűleg a (2) bekezdésben foglaltak szerint kezdeményezte a cég megszűntnek nyilvánítására
irányuló eljárás lefolytatását.
A bíróság a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 91. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A bíróság tájékoztatja a társaságot, hogy a Ctv. 91. § (3) bekezdése értelmében a bíróság a megszűntnek nyilvánításra
irányuló eljárást megszünteti, ha tudomására jut, hogy az állami adóhatóság az adószám törléséről szóló határozatát
visszavonta, megsemmisítette vagy azt a bíróság hatályon kívül helyezte.
A bíróság a végzés jogerőre emelkedését követően elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását ? a Ctv. 116. § (1)
bekezdés a) pontja alapján.
Az illetékről való rendelkezés az Itv. 65. § (1) bekezdésén alapul.
A jogorvoslati rendelkezés a 2006. évi V. tv. 72. § (2) bekezdése folytán alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdésén
alapul.
Tatabánya, 2014. május 6.
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Bajnáczki Krisztina s.k.
bírósági ügyintéző

• eAkta: Egyéb

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2014. 06. 11.
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cgt.11-14-000875/2

A Cg.11-09-018771 cégjegyzékszámú FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út
31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11) ellen hivatalból indult
törvényességi felügyeleti eljárásban a Tatabányai Törvényszék
Cégbírósága
meghozta a következő

V É G Z É S T

A bíróság elrendeli a cég kényszertörlési eljárásának megindítását,
mivel 2014. május 06. napján hozott 2014. június 07. napján jogerőre
emelkedett Cgt.11-14-000674/2. sorszámú végzésével törvényességi
felügyeleti jogkörében a céget megszűntnek nyilvánította, mert a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal törölte az adószámát.

A kényszertörlési eljárás kezdő időpontja: 2014. június 07.

A vezető tisztségviselő a kényszertörlési eljárás alatt köteles a
cégbírósággal együttműködni és valamennyi rendelkezésére álló
információról a cégbíróságot tájékoztatni.

Felhívja a bíróság azokat, akiknek a céggel szemben követelése van -
ideértve a számviteli törvény szerinti függő követeléseket is -,
illetőleg akiknek tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági,
közjegyzői vagy más hatósági eljárás van folyamatban, illetőleg azokat,
akiknek a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, vagy a cég
vagyontárgyára vonatkozó jog jogosultjaként van bejegyezve, valamely
vagyontárgyat illetően a javára illetve érdekében tény van feljegyezve,
vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt, hogy ezen végzésnek a
Cégközlönyben történő közzétételtől számított 30 (harminc) napon belül
jelentsék be a Cégbíróságnak.

A bíróság a 2006. évi V. tv. 116. § (1) bekezdés a) pontja, és 117. § (1)
és (2) bekezdés alapján hozta meg a végzését.

A bíróság a kényszertörlési eljárás megindításának időpontját hivatalból
jegyzi be a cégjegyzékbe és tesz közzé.

A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a 2006. évi V. tv. 117. § (1)
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bekezdésén alapul.

Tatabánya, 2014. június 10.

• Cégközlöny
Év : 2014. Kötet: 30. Oldal: 0811661.

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 10.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cgt.11-14-000674/4
A Cg.11-09-018771 számon bejegyzett FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás
alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11) ellen hivatalból indított törvényességi
felügyeleti eljárásban a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

V É G Z É S T

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága megállapítja, hogy a a Cégközlönyben 2014. május 22. napján megjelent
Cgt.11-14-000674/2. számú végzése 2014. június 7. napján jogerőre emelkedett.
Tatabánya, 2014. június 10.

Bajnáczki Krisztina s.k.
bírósági ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2014. Kötet: 31. Oldal: .

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 19.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cgt.11-14-000674/5
A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a Cg.11-09-018771 számon bejegyzett FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11)
kérelmezett ellen hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A cégbíróság a 2014. június 10. napján kelt Cgt.11-14-000674/3. és 4. sorszámú jogerősítő végzését hatályon kí-
vül helyezi, mert a végzés jogerőre emelkedését tévesen állapította meg arra tekintettel, hogy a NAV Komárom-
Esztergom Megyei Adóigazgatósága a cég megszüntetésére irányuló eljárását 2014. június 11. napján visszavonta
és az adószám törlését elrendelő határozat 2014. június 05. napján jogerősen visszavonásra került, így a jogerősítő
végzés (jogerősítő záradék) vonatkozásában a Pp. 227. § (1) bekezdés szerinti kötőerő nem érvényesül.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Tatabánya, 2014. június 19.

Bajnáczki Krisztina s.k.
bírósági ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2014. Kötet: 31. Oldal: .
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Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 19.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cgt.11-14-000875/5
A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága a Cg.11-09-018771 számon bejegyzett FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt
Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11)
kérelmezett ellen hivatalból indított törvényességi felügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

V É G Z É S T
A cégbíróság a Cgt.11-14-000875/2. számú végzését – figyelemmel a Cgt.11-14-000674/5. számú hatályon kívül
helyező végzésére – hatályon kívül helyezi, mert a Cgt.11-14-000674/2. számú végzés jogerőre emelkedése előtt a
kényszertörlés megindításának a Ctv. 116. § (1) bekezdés szerint nincs helye.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Tatabánya, 2014. június 19.

Bajnáczki Krisztina s.k.
bírósági ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2014. Kötet: 33. Oldal: .

Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2014. 06. 19.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cgt.11-14-000674/7
A Cg.11-09-018771 számon bejegyzett FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás
alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11) ellen hivatalból indított törvényességi
felügyeleti eljárásban a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

V É G Z É S T
A bíróság a Cgt.11-14-000674/2. számú végzését hatályon kívül helyezi és a cégtörvényességi eljárást megszünteti.
A cégbíróság megállapítja, hogy az eljárásban felmerült 10.000,- Ft (azaz Tízezer forint) mérsékelt felügyeleti illeté-
ket a Magyar Állam viseli.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 (tizenöt) napon belül a Győri Ítélőtáblához címzett, de a Tatabányai Tör-
vényszék Cégbíróságánál 3 (három) példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. A fellebbezés első példányára
30.000.-Ft (harmincezer forint) eljárási illetéket kell leróni. A Győri Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél ré-
szére a jogi képviselet kötelező.

I N D O K O L Á S

Az állami adóhatóság az adószám törlését elrendelő határozatát 2014. június 11. napján jogerősen visszavonta, ezért
a cégbíróság a Ctv. 91. § (3) bekezdése alapján a céget eltiltó és egyben megszűntnek nyilvánító határozatát hatályon
kívül helyezte, és a cégtörvényességi eljárást megszüntette.
A mérsékelt felügyeleti illeték viseléséről történő rendelkezés az Itv. 58. § (1) bekezdés a.) pontján és a 65. § (4)
bekezdésén alapul.
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezést a 2006. évi V. tv. 72. § (2) bekezdés és az 1952. évi III. tv. 233. §-a szabá-
lyozza.
Tatabánya, 2014. június 19.
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Bajnáczki Krisztina s.k.
bírósági ügyintéző

• eAkta: Egyéb

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2016. 05. 24.
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Cgt.11-14-001712/7
A Cg.11-09-018771 cégjegyzékszámú FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás
alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11) ellen hivatalból indult törvényességi
felügyeleti eljárásban a Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
meghozta a következő
V É G Z É S T

A bíróság elrendelte a cég kényszertörlési eljárásának megindítását a 2016. február 8. napján hozott 2016. március
10. napján jogerőre emelkedett Cgt.11-14-001712/5. sorszámú végzésével.
A kényszertörlési eljárás kezdő időpontja jelen végzés közzétételének napja.
Felhívja a bíróság azokat, akiknek a céggel szemben követelése van – ideértve a számviteli törvény szerinti függő kö-
veteléseket is -, illetőleg akiknek tudomása van arról, hogy a cég ellen bírósági, közjegyzői vagy más hatósági eljárás
van folyamatban, illetőleg azokat, akiknek a cég tulajdonában lévő eszköz van a birtokában, vagy a cég vagyontár-
gyára vonatkozó jog jogosultjaként van bejegyezve, valamely vagyontárgyat illetően a javára illetve érdekében tény
van feljegyezve, vagy a cég vagyontárgyára tarthatna igényt, tudomása van a kényszertörlés közzétételének a napját
megelőző évben a cég vagyonában bekövetkezett változásról vagy a céggel fennálló munkaviszonyon alapuló bér-
követelése vagy munkaviszonyból származó egyéb követelése van, hogy ezen végzésnek a Cégközlönyben történő
közzétételtől számított 60 (hatvan) napon belül jelentsék be a Cégbíróságnak.
A bíróság a 2006. évi V. tv. (Ctv.) 117. § (2) bekezdése és a Ctv. 117/A. § (1) bekezdése alapján hozta meg a végzését.
A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.
Tatabánya, 2016. május 23.
Dr. Némethné Dr. Lenti Lívia s.k.
törvényszéki bíró

• Cégközlöny
Év : 2016. Kötet: 49. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2016. 12. 05.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Kt.11-16-000277/11
A Cg.11-09-018771 számon bejegyzett FIASKÓ 140221 R97&R Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszertörlés
alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma: 12347269-2-11) elleni kényszertörlési eljárásban a
Tatabányai Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő
V É G Z É S T

A bíróság elrendeli a cég kényszertörlését.
A végzés cég törlését elrendelő rendelkezése ellen a Cégközlönyben való közzétételtől számított 15 (tizenöt) napon
belül jelen bíróságnál írásban, 3 (három) példányban benyújtandó, de a Győri Ítélőtáblához címzett fellebbezéssel
lehet élni.
A fellebbezést a Tatabányai Törvényszék Cégbíróságához kell benyújtani azzal, hogy a fellebbezés első példányára
30.000,- Ft (harmincezer forint) eljárási illetéket kell leróni. Az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél részére a
jogi képviselet kötelező
I N D O K O L Á S
A bíróság a 2016. május 23. napján hozott Cgt.11-14-001712/7. számú végzésével a 2006. évi V. tv. 116. § (1)
bekezdés a.) pontja alapján a társaság kényszertörlésére irányuló eljárást megindította, a 2006. évi V. tv. 117. § (1)
bekezdés alapján a Cégközlönyben 2016. május 24. napján közzétételre került.
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Az eljárás alatt a céggel szemben a NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatósága 24.819.664,- Ft,
Artisjus 1.623.110,- Ft, a Budapest Bank 249.982,- Ft követelést jelentett(ek) be.
A cég vagyonára vonatkozóan nem merült fel adat, a Cégközlönyben közzétett felhívásra és a 2006. évi V. tv. 117. §
(3)-(4) bekezdése szerinti megkeresésekre a cég vagyonára vonatkozó bejelentés szerint a cég vagyontalan.
Figyelemmel arra, hogy a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, ugyanakkor a cég fellehető vagyonával
kapcsolatosan információ nem áll rendelkezésre, ezért a bíróság a Ctv. 118. § (2) bek. alapján a céget törölte a
cégjegyzékből.
A végzés ellen a fellebbezési jogosultságot a Ctv. 118. § (7) bek. és a Ctv. 72. § (2) bek. alapján alkalmazandó, a
Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. § (1) bek. biztosítja.
A bíróság a végzés jogerőre emelkedését megállapító végzését a Ctv. 118. § (7) bekezdése alapján közzéteszi.
A cég törlését a bíróság a végzés jogerőre emelkedését követően hivatalból jegyzi be a cégjegyzékbe.
Tatabánya, 2016. december 2.

Dr. Némethné Dr. Lenti Lívia s.k.
törvényszéki bíró

• Cégközlöny
Év : 2017. Kötet: 01. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2017. 01. 03.

Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Kt.11-16-000277/12

V É G Z É S

A Tatabányai Törvényszék Cégbírósága megállapítja, hogy a Cg.11-09-018771 számon bejegyzett FIASKÓ 140221
R97&R Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszertörlés alatt” (2800 Tatabánya, Komáromi út 31. fszt. 2.; adószáma:
12347269-2-11) Kt.11-16-000277/11 számú, a Cégközlöny 2016.12.08 számában megjelent hivatalbóli törlést elren-
delő végzése 2016. december 24. napján jogerőre emelkedett.
Tatabánya, 2017. január 2.

Dr. Némethné Dr. Lenti Lívia s.k.
törvényszéki bíró

Az adatok az OPTEN Kft. Cégtár rendszeréből származnak, amely cégek esetén a Cégközlönyben megjelent hivatalos
adatokat tartalmazza, más szervezetek esetén egyéb forrásból származó hivatalos és gyűjtött információk láthatók.

Lekérdezés időpontja: 2019.09.11 13:11
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2019.09.10.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2019.09.11.
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