
H I R D E T M É N Y  
 

Első közzététel 
Közzététel napja: 2019. november 7. 

 
Az ALUMELT ENGINEERING Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8104 Várpalota, Fehérvári út 26. 
cégjegyzékszám: 19-09-516930, adószám: 24829083-2-19) tagjai 2019. október 25. napjával, 
egyhangúlag az alábbi határozatot fogadták el: 

1/2019. (X.25.) sz. határozat: 

A társaság tagjai jelen határozattal elrendelik a társaság törzstőkéjének csökkentését. 

A leszállított törzstőke nagysága: a leszállítás összege 1.000.000 EUR, azaz egymillió euro. 

A társaság törzstőkéje a leszállítást követően: 2.750.000 EUR, azaz kettőmillió-
hétszázötvenezer euro. 

A tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértéke: A törzstőke csökkentése a 
társaság tagjainak törzsbetétjét arányosan csökkenti, annak végrehajtását követően az 
egyes tagok törzsbetéte az alábbiak szerint alakul: 

1. Martin Metals Kereskedelmi Kft. tag törzsbetétje 1.897.500,- EUR (amelyből pénzbeli 
hozzájárulás 1.119.293,- EUR, nem pénzbeli hozzájárulás 778.207,- EUR) 

2. Efim Gerzberg tag törzsbetétje 852.500,- EUR (amelyből pénzbeli hozzájárulás 
2.273,- EUR, nem pénzbeli hozzájárulás 850.227,- EUR) 

A törzstőke-leszállítás indoka: tőkekivonás. 

A tőkekivonás Ptk. 3:206.§. (3) bekezdése alapján történő végrehajtásával a Martin Metals 
Kft. részére 690.000 EUR, Efim Gerzberg tag részére 310.000 EUR összeg kerül kifizetésre. 

A társaság tagjai felhatalmazzák, egyben utasítják a társaság ügyvezetését, hogy a 
törzstőke csökkentésére vonatkozó határozat elfogadásától számított 30 napon belül 
intézkedjen a döntés illetékes cégbíróság felé történő bejelentése, valamint a Ptk. 3:203.§. 
szerinti közzététele érdekében. 

A társaság tájékoztatja a hitelezőit, hogy a Ptk. 3:204. § (1) bekezdése alapján „A társasággal szemben 
a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelés 
jogosultja megfelelő biztosítékot igényelhet a társaságtól, kivéve, ha a) már rendelkezik a törzstőke-
leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos biztosítékkal; b) a társaság törzstőke-leszállítás utáni 
pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan; c) a törzstőke leszállítására a 
társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára történő átcsoportosítás céljából kerül sor, és a 
törzstőke-leszállításról hozott határozatot megelőző öt évben a társaság nem hajtott végre 
tartalékképzési céllal törzstőke-leszállítást; vagy d) a törzstőke leszállítása kötelező.” 

A társaság hitelezői a törzstőke leszállításáról szóló hirdetmény második közzétételétől számított 
harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelenthetik be, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával 
összefüggésben megfelelő biztosítékra tartanak igényt. 

A társaság a 2006. évi V. tv. 21/A. §. (2) bekezdés utolsó mondata szerinti és a Ptk. 3:203.§. (3) 
bekezdése szerinti, jelen közlemény közvetlen megküldésére vonatkozó kötelezettségének 
2019. november 7. napján tett eleget. 


	HIRDETMÉNY

