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TV2 Média Csoport Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Róna utca 174.; [24802882-2-42])*

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-09-183200/39 
V É G Z É S
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-09-183200 cégjegyzékszámon bejegyzett TV2 Média Csoport Korlátolt
Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Róna utca 174.; adószáma: 24802882-2-42) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján
elrendeli az alábbi változások bejegyzését:
 

1. A tag(ok) adatai
1/2. TV2 Media Group Holdings Korlátolt Felelősségű Társaság

HU-1054 Budapest, Szabadság tér 7. Gránit Torony. ép. 8. em.Cégjegyzékszám: 01-09-183144
A tagsági jogviszony kezdete: 2013/12/17
A változás időpontja:2014/11/07
A változás (törlés) időpontja:2015/12/31
Bejegyzés kelte:2014/12/01
Törlés kelte:2016/01/06

1/3. Magyar Broadcasting Co. Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1051 Budapest, Vigadó utca 2.Cégjegyzékszám: 01-09-984687
A tagsági jogviszony kezdete: 2015/12/31
A változás időpontja:2015/12/31
Bejegyzés kelte:2016/01/06

2. Az üzletrészen alapított zálogjog adatai
2/1. A zálogkötelezett tagot tartalmazó rovat: 1/1

A zálogjogosult adatai:
 ProSiebenSat.1 Media AG
DE-85774 Unterföhring, Medienallee 7.
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám: HRB 124169
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság: Amtsgericht München Registergericht
Kézbesítési megbízottja: Lendvai és Szörényi Ügyvédi Iroda
1025 Budapest, Pusztaszeri út 33/A.
A változás (törlés) időpontja:2015/12/31
Törlés kelte:2016/01/06

2/2. A zálogkötelezett tagot tartalmazó rovat: 1/2
A zálogjogosult adatai:
Magyar Broadcasting Co. Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-1051 Budapest, Vigadó utca 2.Cégjegyzékszám: 01-09-984687
A változás időpontja:2015/12/31
A változás (törlés) időpontja:2015/12/31
Bejegyzés kelte:2016/01/06
Törlés kelte:2016/01/06

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául
szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő
részére vonatkozóan - pert indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt.

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van helye. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.
Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a társaság e tevékenységet a jogerős
hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3:97.§ (1) bekezdés).
A cég 15.000,- Ft eljárási illetéket és 3000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: az üzletrész megszerzőjének azon nyilatkozata,
amellyel a létesítő okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el; az üzletrész másokat megelőző megszerzésére
irányuló joggal kapcsolatos nyilatkozatok; tagjegyzék; a zálogszerződés egy eredeti példánya vagy annak kivonata; a zálogjogosult
által benyújtott bejegyzési kérelem esetén a tag (zálogkötelezett) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bejegyzési engedélye
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