KIVONAT
Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. május 17-én megtartott rendkívüli zárt testületi üléséről
8.) Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő Zrt. törzstőke emelése
Előadó: Tóth István polgármester
189/2017. (V. 17.) számú
határozat

Gárdony Város Önkormányzat, az Agárdi Gyógyés Termálfürdő Üzemeltető és Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely:
2484 Agárd, Fürdő tér 1., Cg.: 07-10-001299)
alapítója, az alaptőke emelés kapcsán a
részvénytársaság alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
Az alapító okirat 3.1., 3.2. pontja helyébe a
következő lép, ezzel az alapszabály a Ptk. 3:298.
§ (1) bekezdésében biztosított lehetőségnél fogva
jegyzés lezárásának a napjával módosul.
3. A TÁRSASÁG
ALAPTŐKÉJE,
RÉSZVÉNYEK
1.
A Társaság
alaptőkéje (jegyzett tőkéje):
101.600.000,-Ft,
301.600.000,-Ft azaz
Egyszázegymillióhatszázezer
Háromszázegymillióhatszázezer forint.
2. A Társaság alaptőkéje 1016 3016 db, azaz Egyezertizenhat
Háromezer-tizenhat darab, egyenként 100.000,- Ft, azaz
egyszázezer
forint
névértékű,
névre
szóló
törzsrészvényből áll. Az egy részvénysorozatba
tartozó részvények összevont címletű részvényként is
kibocsáthatók.
Minden
részvény
egy
szavazatra jogosít.

A kibocsátandó új részvények száma: 2000
(Kettőezer) db.
Sorozata és sorszáma: A 001017-003017
A sorozatba tartozó részvények fajtájához,
részvényosztályához,
részvénysorozatához
kapcsolódó jogok: törzsrészvény, a törvényben
biztosított jogosítványokkal
A részvények előállításának
módja: nyomdai úton
névértéke: 100.000,-Ft
kibocsátási értéke: 200.000.000,-Ft
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A részvények névértéke, vagy kibocsátási értéke
befizetésének feltételei: Az alapító fizeti be, 8
napon belül.
Az alapító a részvényeket 2017.05.27. napjáig
jegyezheti le.
Az alapító a részvények legyártásának
lebonyolításával az
Agárdi
Gyógy- és
Termálfürdő Zrt-t bízza meg.
A részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat
megtételére rendelkezésre álló időtartam: 8 napon
belül.
Az alapító az új részvények átvételére az alábbi
személyt jelöli meg: Tóth István polgármester.
A fenti személy által átvehető részvények száma:
2000 (Kettőezer) db.
Felhatalmazza a polgármestert és a vezérigazgatót
az alapszabály módosításával és átvezetésével
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Tóth István polgármester

K.m.f.

Tóth István sk.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

Pétervári Istvánné
szervező
Gárdony, 2017. május 18.

Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia sk.
jegyző

