
ORCHIDEA Queen Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
„kényszertörlés alatt”

(1081 Budapest, Kisfuvaros utca 9. A. ép. 3. em. 12.)
Adószám: 24873439-2-42

Cégkivonat 2019.09.11.-i időállapotban

1 Általános adatok

• Cégjegyzékszám: 01 09 187014

• Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

• Alakulás dátuma: 2014.02.17.

• Bejegyzés dátuma: 2014.02.28.

• Törlés hatálya: 2019.03.05.

9 A cég tevékenységi köre(i)

• 4776’08 Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (Főtevékenység egyéb forrásból.)
Hatályos: ... – ...

126 Eljárás adatok

• Cégnév: ORCHIDEA Queen Kereskedelmi Kft.
Cím: 1081 Budapest, Kisfuvaros utca 9. A. ép. 3. em. 12
Eljárás: Kényszer törlési eljárás megindítása
Közlöny száma: CK 2018/38 Közlöny dátuma: 2018-09-14
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2018-11-13
Végzés: Fővárosi Törvényszék Cgt.01-17-011379/7
Benyújtó: KÉNYSZERTÖRLÉS

• Cégnév: ORCHIDEA Queen Kereskedelmi Kft.
Cím: 1081 Budapest, Kisfuvaros utca 9. A. ép. 3. em. 12
Eljárás: Törlés
Közlöny száma: CK 2019/14 Közlöny dátuma: 2019-04-04
Törlés hatálya: 2019-03-05
Végzés: CG.01-09-187014/22

127 Hirdetmények

• eAkta: Egyéb

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2018. 09. 14.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-17-011379/7
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A Cg.01-09-187014 cégjegyzékszámú ORCHIDEA Queen Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1081 Bu-
dapest, Kisfuvaros utca 9. A. ép. 3. em. 12.; adószáma: 24873439-2-42) ellen hivatalból indult törvényességi felügye-
leti eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság 218. január 23. napján kelt Cgt.01-17-011379/4 sorszámú, a társaságot megszűntnek nyilvánító és kény-
szertörlési eljárás megindítását elrendelő végzése 2018. március 1. napján jogerőre emelkedett.
A bíróság elrendeli a végzés közzétételét a Cégközlönyben.
A kényszertörlési eljárás megindításának kezdő időpontja a közzététel 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, valamint tudomása van a kényszertörlés közzétételének
a napját megelőző évben a cég vagyonában bekövetkezett változásról, vagy a céggel fennálló munkaviszonyon ala-
puló bérkövetelése 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. törvény (Ctv.) 117.§ (1) és 117.§ (2) bekezdése alapján hozta meg a végzését.
A végzés ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak helye nincs.
Budapest, 2018. szeptember 13.
dr. Szepessy Orsolya s.k.
ügyintéző
A kiadmány hiteléül:
dr. Szepessy Orsolya
ügyintéző

• Cégközlöny
Év : 2019. Kötet: 08. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2019. 02. 13.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kt.01-18-010498/8
A Cg.01-09-187014 számon bejegyzett ORCHIDEA Queen Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszer-
törlés alatt” (1081 Budapest, Kisfuvaros utca 9. A. ép. 3. em. 12.; adószáma: 24873439-2-42) elleni kényszertörlési
eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő
V É G Z É S T

A bíróság elrendeli a cég kényszertörlését.
A végzés ellen a Cégközlönyben való megjelenéstől számított 15 (tizenöt) napon belül fellebbezésnek van helye a
Fővárosi Ítélőtáblához. A fellebbezést a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságához kell benyújtani 30.000.-Ft (harminc-
ezer forint) fellebbezési illeték lerovása mellett. A Fővárosi Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbező fél részére a jogi
képviselet a fellebbezés visszautasításának terhével kötelező.
A határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs.

I N D O K O L Á S

A bíróság a 2018.09.13. napján hozott Cgt.01-17-011379/7. 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 a jogerős végzés közzétételre került.
Ezért a bíróság a cég kényszertörléséről rendelkezett.
A bíróság a céget a végzés jogerőre emelkedését követően hivatalból törli a cégjegyzékből.
A jogorvoslati rendelkezés a 2006. évi V. tv. 118. § (7) bekezdésén alapul.
Budapest, 2019. február 12.
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Dr. Kulcsár Klára s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Murányi Melinda
szerkesztő

• Cégközlöny
Év : 2019. Kötet: 14. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2019. 04. 02.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kt.01-18-010498/9

V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága megállapítja, hogy a Cg.01-09-187014 számon bejegyzett ORCHIDEA Queen
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszertörlés alatt” (1081 Budapest, Kisfuvaros utca 9. A. ép. 3. em.
12.; adószáma: 24873439-2-42) Kt.01-18-010498/8 számú, a Cégközlöny 2019.02.15 számában megjelent hivatalbóli
törlést elrendelő végzése 2019. március 5. napján jogerőre emelkedett.
Budapest, 2019. április 1.

Dr. Kulcsár Klára s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Wappler Andrea
szerkesztő

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 13:05
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2019.09.10.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2019.09.11.
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