
H I R D E T M É N Y  A  T Ö R Z S TŐK E  L E S Z Á L L Í T Á S Á R Ó L  
 

Első közzététel 
 

Közzététel napja: 2021. június 24. 
 
 

Az ALUMELT ENGINEERING Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8104 Várpalota, Fehérvári 
út 26., cégjegyzékszám: 19-09-516930, adószám: 24829083-2-19, a továbbiakban: Társaság) tudatja 
ügyfeleivel és hitelezőivel, hogy a Társaság tagjai 2021. június 24. napján az alábbi határozat egyhangú 
elfogadásával döntöttek a Társaság törzstőkéjének leszállításáról. 
 
 

„2021/002. sz. Határozat 
 
A Társaság tagjai elhatározzák a Társaság 2.750.000,- EUR összegű törzstőkéjének 
1.750.000,- EUR-val történő leszállítását. 
 
A törzstőke-leszállítás indoka: tőkekivonás. 
 
A törzstőke nagysága a leszállítást követően: 1.000.000,- EUR. 
 
A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában 
csökkenti. 
 
A tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni mértéke: 

1. a Martin Metals Kft. tag törzsbetétje: 690.000,- EUR (amelyből pénzbeli hozzájárulás: 
407.016,- EUR, nem pénzbeli hozzájárulás 282.984,- EUR); 

2. Efim Gerzberg tag törzsbetétje 310.000,- EUR (pénzbeli hozzájárulás 827,- EUR, nem 
pénzbeli hozzájárulás 309.173,- EUR). 

 
A Ptk. 3:206. § (3) bekezdése szerint a törzstőke leszállításának megvalósulását és 
bejegyzését követően a Martin Metals Kft. tag részére 1.207.500,- EUR összeg, Efim 
Gerzberg tag részére 542.500,- EUR összeg kerül kifizetésre.” 

 
 
Biztosíték adása: 
 
A Társaság a Ptk. 3:204. § (1) bekezdése alapján felhívja azon hitelezőit, akiknek a jelen 
hirdetmény első közzétételét megelőzően keletkezett követelésük áll fenn a Társasággal 
szemben, hogy amennyiben a Társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben 
megfelelő biztosítékra tartanak igényt, ezen igényüket a jelen hirdetmény második közzétételétől 
számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül jelentsék be a Társaságnál. 
 
A hitelező nem jogosult biztosítékra, amennyiben már rendelkezik a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó 
kockázattal arányos biztosítékkal vagy a Társaság törzstőke-leszállítás utáni pénzügyi, vagyoni 
helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan. 
 
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. törvény 21/A. §. (2) bekezdés utolsó mondata szerinti és a Ptk. 3:203. § (3) 
bekezdése szerinti, jelen hirdetmény közvetlen megküldésére vonatkozó kötelezettségének 2021. 
június 24. napján tett eleget, amellyel egyidejűleg a hirdetmény közzétételéről is tájékoztatta hitelezőit. 
 


