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Mind Eratosthenes Korlátolt Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (6728 Szeged, Hosszú utca 19.;
[23970076-2-06])*
Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Cg.06-09-019017/29
VÉGZÉS
A Szegedi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.06-09-019017 cégjegyzékszámon bejegyzett Mind Eratosthenes Korlátolt
Felelősségű Társaság "végelszámolás alatt" (6728 Szeged, Hosszú utca 19.; adószáma: 23970076-2-06) ügyében a bíróság a cég
megszünésére tekintettel elrendeli a cég cégjegyzékből való törlését 2018. október 15. hatállyal.
26. A végelszámolás kezdete és befejezése
26/1. A végelszámolás kezdetének időpontja: 2018. január 31.
A változás (törlés) időpontja:2018/05/28
Törlés kelte:2018/10/15
26/2. A végelszámolás kezdetének időpontja: 2018. január 31.
A végelszámolás befejezésének időpontja: 2018. május 28.
A változás időpontja:2018/05/28
Bejegyzés kelte:2018/10/15
A törlő 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 cég törlését elrendelő végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.
A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított 30 napon belül van helye. A határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: tájékoztatás törölhetőségről - az akadály
megszűnt - végelszámolás adatlap; tájékoztatás törölhetőségről - az akadály megszűnt - végelszámolás; a legfőbb szervnek a
végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatai, ideértve a felügyelőbizottság (ellenőrző bizottság), illetve a cég
könyvvizsgálójának jelentését is; az elfogadott zárójelentés, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolója, a
vagyonfelosztási határozat; a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv és az állami adóhatóság igazolása a cég biztosítottjai adatainak
átadásáról; a végelszámoló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette; a kérelem formanyomtatványa .
Szeged, 2018. október 15.
Dr. Lekrinczki Andrea s.k.
bíró

Végzés kelte: Csongrád megyei Bíróság 2018.10.17
***

* 2018101709150180

Törlések (Megszűnések, Egyszerűsített végelszámolások)
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