
PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság „kényszertörlés alatt”

(1078 Budapest, Hernád utca 4.) Adószám: 24083786-2-42

Cégkivonat 2019.09.11.-i időállapotban

1 Általános adatok

• Cégjegyzékszám: 01 09 989688

• Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság

• Alakulás dátuma: 2012.07.19.

• Bejegyzés dátuma: 2012.08.16.

• Törlés hatálya: 2018.11.29.

9 A cég tevékenységi köre(i)

• 4711’08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (Főtevékenység egyéb forrásból.)
Hatályos: ... – ...

57 Eltiltás hatálya alatt álló tagra, képviselőre vonatkozó adatok

57/1 Zakarné Gyimesi Anikó Ildikó (an: Zala Ildikó)
Adóazonosító jel: 8354474305
Eltiltás kezdete: 2018.11.29.
Eltiltás vége: 2023.11.29.
Változás időpontja: 2018.11.29.
Bejegyzés kelte: 2019.01.22.

Hatályos: 2018.11.29. (CK – 2019.01.31.) – ...

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 - - - - 0
Üzemi eredmény - - - - -1 806
Adózás előtti eredmény - - - - -1 806
Mérleg szerinti eredmény - - - - -1 806
Adózott eredmény - - - - -1 806
Eszközök összesen - - - - 27
Befektetett eszközök - - - - 0
Forgóeszközök - - - - 27
Pénzeszközök - - - - 27
Aktív időbeli elhatárolások - - - - 0
Saját tőke - - - - -2 029
Céltartalékok - - - - 0
Kötelezettségek - - - - 2 056
Adófizetési kötelezettség - - - - 0
Rövid lejáratú kötelezettségek - - - - 2 056
Hosszú lejáratú kötelezettségek - - - - 0
Passzív időbeli elhatárolások - - - - 0
Pénzügyi mutatók
Eladósodottság foka i - - - - 76,15
Eladósodottság mértéke – Bonitás i - - - - -1,01
Árbevétel arányos eredmény % i - - - - -
Likviditási gyorsráta i - - - - 0,01

126 Eljárás adatok
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• Cégnév: PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 4.
Eljárás: Bírósági törlés
Közlöny száma: CK 2018/11 Közlöny dátuma: 2018-03-09
Végzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cgt.01-17-021364/6

• Cégnév: PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 4.
Eljárás: Bírósági törlés
Közlöny száma: CK 2018/16 Közlöny dátuma: 2018-04-18
Végzés: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cgt.01-17-021364/7

• Cégnév: PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 4.
Eljárás: Kényszer törlési eljárás megindítása
Közlöny száma: CK 2018/26 Közlöny dátuma: 2018-06-27
Igénybenyújtási határidő dátuma: 2018-08-26
Végzés: Fővárosi Törvényszék Cgt.01-17-021364/10
Benyújtó: KÉNYSZERTÖRLÉS

• Cégnév: PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 4.
Eljárás: Törlés
Közlöny száma: CK 2019/5 Közlöny dátuma: 2019-01-31
Törlés hatálya: 2018-11-29
Végzés: CG.01-09-989688/20

127 Hirdetmények

• Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 11. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2018. 03. 07.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-17-021364/6
A Cg.01-09-989688 cégjegyzékszámú PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(1078 Budapest, Hernád utca 4.; adószáma: 24083786-2-42) ellen hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárás-
ban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást megindítja.
A bíróság felhívja azokat, akiknek a cég székhelyére, működésére – ideértve azt az esetet is, ha a cég ellen per van
folyamatban – illetve a képviselő lakóhelyére vonatkozó adatról tudomásuk van, azt ezen végzésnek a Cégközlöny-
ben való közzétételtől számított 30 (harminc) napon belül jelentsék be a Cégbíróságnak.
A bíróság a 2006. évi V. tv. 90. § (1) bekezdés alapján hozta meg a végzését, figyelemmel arra, hogy a cég vezető
tisztségviselője és valamennyi tagja ismeretlen.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Budapest, 2018. március 7.

Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit Veronika s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:
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Mogyorósyné Kovács Marianna
cégszerkesztő

• Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 16. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2018. 04. 17.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-17-021364/7
A Cg.01-09-989688 cégjegyzékszámú PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(1078 Budapest, Hernád utca 4.; adószáma: 24083786-2-42) ellen hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárás-
ban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást megszünteti, a céget megszűntnek nyilvá-
nítja, egyben elrendeli a kényszertörlési eljárás megindítását.
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.
I N D O K O L Á S
Az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárásban a 2006. évi V. tv. 89. §-a és 90. § (1) bekezdése
szerinti 6. sorszámú végzések a Cégközlönyben 2018.03.09. napján megjelentek. A cég székhelyére, működésére és
vezető tisztségviselőire vonatkozó érdemi bejelentés nem érkezett, a bíróság intézkedése nem vezetett eredményre,
ezért a bíróság a 2006. évi V. tv. 90. § (3) bekezdés alapján az eljárás megszüntetéséről és a cég megszűntnek nyilvá-
nításáról rendelkezett.
A bíróság a kényszertörlési eljárás megindítása folytán szükséges adatváltozásokat hivatalból jegyzi be a cégjegy-
zékbe.
A jogorvoslat a 2006. évi V. tv. 90. § (4) bekezdésén és a nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény 1.
§ (5) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. április 16.

Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit Veronika s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Mogyorósyné Kovács Marianna
cégszerkesztő

• eAkta: Egyéb

Ez a közlemény a „Gazdasági ügyszak hirdetményei” között jelent meg. Megjelenés dátuma: 2018. 06. 27.
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-17-021364/10
A Cg.01-09-989688 cégjegyzékszámú PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(1078 Budapest, Hernád utca 4.; adószáma: 24083786-2-42) ellen hivatalból indult eljárásban a Fővárosi Törvény-
szék Cégbírósága
meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság 2018.04.16. napján kelt 7. sorszámú, a társaságot megszűntnek nyilvánító és kényszertörlési eljárás meg-
indítását elrendelő végzése 2018.05.04. napján jogerőre emelkedett.
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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. június 19.
Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit Veronika s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:
Mogyorósyné Kovács Marianna
cégszerkesztő

• Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 26. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2018. 06. 25.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cgt.01-17-021364/9
A Hivatalból törvényességi felügyeleti eljárást kérelmezőnek a Cg.01-09-989688 számon bejegyzett PANDU TRADE
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1078 Budapest, Hernád utca 4.; adószáma: 24083786-
2-42) elleni törvényességi felügyeleti eljárásban a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő

V É G Z É S T

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága elrendeli az 2018.06.19. napján kelt 8. számú végzésnek a Cégközlönyben
történő közzétételét a 2006. évi V. tv. 72. § (6) bekezdése alapján azzal, hogy az a közzétételt követő ötödik napon
kézbesítettnek tekintendő:

„Fővárosi Törvényszék Cégbírósága megállapítja, hogy a Cg.01-09-989688 számon bejegyzett PANDU TRADE
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1078 Budapest, Hernád utca 4.; adószáma: 24083786-
2-42) Cgt.01-17-021364/7 számú végzése 2018. május 4. napján jogerőre emelkedett.”
Budapest, 2018. június 19.

Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit Veronika s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Mogyorósyné Kovács Marianna
cégszerkesztő

• Cégközlöny
Év : 2018. Kötet: 46. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2018. 11. 10.
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Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kt.01-18-007307/6

A Cg.01-09-989688 számon bejegyzett PANDU TRADE Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
„kényszertörlés alatt” (1078 Budapest, Hernád utca 4.; adószáma: 24083786-2-42) elleni kényszertörlési eljárásban
a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága meghozta a következő
V É G Z É S T
A bíróság elrendeli a cég kényszertörlését.
A bíróság Zakarné Gyimesi Anikó Ildikó (an.: Zala Ildikó, Adóazonosító jel: 8354474305) tagot és vezető tisztség-
viselőt eltiltja a végzés jogerőre emelkedésétől számított 5 évig attól, hogy más gazdasági társaság kizárólagos, vagy
többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagja, valamint közkereseti társaság, egyéni cég tagja és betéti
társaság beltagja, valamint cég vezető tisztségviselője legyen.
Követelés: a NAV 1.199.000.-Ft összegben nyújtott be.
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.
I N D O K O L Á S
A bíróság a 2018.04.16. napján hozott Cgt.01-17-021364/10. számú végzésével a 2006. évi V. tv. 116. § (1) bekez-
dés alapján a társaság kényszertörlésére irányuló eljárást megindította, amely a 2006. évi V. tv. 117. § (1) bekezdés
alapján a Cégközlönyben 2018.06.27. napján közzétételre került.
Az eljárás alatt a céggel szemben követelés bejelentésére került sor, a cég vagyonára vonatkozóan nem merült fel
adat, a Cégközlönyben közzétett felhívásra bejelentés nem érkezett, és a 2006. évi V. tv. 118. § (2) és (3) bekezdése
szerinti megkeresésekre a cég vagyonára vonatkozó bejelentés nem érkezett, illetve a cég vagyona előreláthatóan nem
fedezi a felszámolási költséget, illetve a vagyon nem lelhető fel.
Ezért a bíróság a cég kényszertörléséről a 2006. évi V. tv. 118. § (2) bekezdés alapján rendelkezett.
A bíróság egyedüli tag, illetőleg a vezető tisztségviselő eltiltására vonatkozó rendelkezése a módosított Ctv. 9/C.§.,
valamint a 2006. évi V. tv. 118. § (7) bekezdésén alapul.
A bíróság a céget a végzés jogerőre emelkedését követően hivatalból törli a cégjegyzékből.
A végzés elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a 2006. évi V. tv. 118. § (7) bekezdésén alapul.
A bíróság tájékoztatja az eltiltottakat, hogy ha a végzés kézbesítésétől számított 15 nap alatt a társasággal szemben
bejelentett követeléseket megfizetik és erről a bíróságot igazolási kérelem formájában tájékoztatják, a bíróság mellőzi
az eltiltást.
Budapest, 2018. november 9.

Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit Veronika s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Mogyorósyné Kovács Marianna
cégszerkesztő

• Cégközlöny
Év : 2019. Kötet: 04. Oldal: .
Ez a közlemény a cég E-aktájában szerepel. Bejegyzés dátuma: 2019. 01. 22.

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Kt.01-18-007307/7
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V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága megállapítja, hogy a Cg.01-09-989688 számon bejegyzett PANDU TRADE
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszertörlés alatt” (1078 Budapest, Hernád utca 4.;
adószáma: 24083786-2-42) Kt.01-18-007307/6 számú, a Cégközlöny 2018.11.13 számában megjelent hivatalbóli
törlést elrendelő végzése 2018. november 29. napján jogerőre emelkedett.
Budapest, 2019. január 21.

Dr. Tamásiné dr. Solymos Judit Veronika s.k.
bíró
A kiadmány hiteléül:

Mogyorósyné Kovács Marianna
cégszerkesztő

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 13:10
Utolsó feldolgozott Cégközlöny megjelenési dátuma: 2019.09.10.

Adatbázis utolsó aktualizálási dátuma: 2019.09.11.
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