ALAPiT6 OKIRAT

A Magyar Kdztrirsas6g

Igazs6giigyi Miniszt6rium /1055 Budapest, Szalay

Magyar Attam kdpviseldje

-

u.

76.1

-

mint a

a gazdasdgi tiirsas6gokr6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint a

tart6san Sllami tulajdonban marad6 viilalkoz6i vagyon kezel6s6r6l 6s hasmositilsar6l sz6l6

LIII. tcirv6ny, annak v6grehajt6s6ra kiadott 12611992. /VIII. 28"/ Korm. rendelet
alapj(n, az Annamajori C6lgazdasdgbol - mely a Magyar A[a- tulajdon6t kepezi - 1993.

1992- 6vi

december

3l-ikdn
eryszem6lyes

korlitolt

felel6ss6gii tirsasrigot

alapit az alilbbiak szerint.

1.

AtarsasSg c6gneve:
Annamaj or i Mezo gazdas6gi 6 s Kereskedelmi Korl6tolt Felel6

Rrividitett c6gn6v: Annamajori Kft

2.

ss6

gti Tarsas6g

.

A tiirsasSg sz6khelye:
247 1 Baracska. Annamaior 1.

a

J"

A Trlrsas6g tulajdonosa

3.1.

a

Magyar Attam.

A tulajdonosi jogokat

6s kotelezetts6geket jogszab6ly

al

fm az fiIlami vagyon

feltigyeletd6rt felel6s miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6
Zartkoruen Mrikdd6 R6szvdnytarsasrig (1133 Budapest, Pozsonyi
0

1

3.2. A

- 1 0-045784,

tov6bbiakban MNV Zfi.)

ft

56., Cg:

ftiau

tulajdonosi joggyakorl6 nev6ben 6s helyett,

a

tarsas6gi rdszesed6shez

kapcsol6d6 tags6gi jogokat az MNV Zrt" iltal kiadott Meghatalmazhs alapifn,

az MNV Zrt-vel kdtdtt, SZT|39I59. sz. megbizdsi szerz6d6sben foglalt

feltdtelekkel
Parancsnoks6ga

a
(1054 Budapest, Steindl I

6s

korl6toz6sokkal

Biintet6s-v6grehajt6s Orsz5gos
e utca 8.) gyakorolja.

4. A tarsas6g f6tev6kenys6ge (TEAOR'08 szerint):

0111'08 Gabonaf6le (kiv6ve

rizs),

elyes nov6ny, olajos mag termesztdse

4.1. A clgSegyz6kben feltrintetni kiv6nt tev6kenys6gek (TEAOR'08

szerint):

0119'08 Egy6b, nem 6ve16 ndv6ny termeszt6se (pl. szud6ni-fii, sil6kukorica)

-228' 08 Friszer-, aroma-, narkotikus-, gy6gynriv6ny termeszt6se

0

1

0

141'08 Tejhaszni szarvasmarha teny6szt6se

0146'08 Sert6steny6szt6s
0149'08 Egy6b 6llat teny6szt6se
01

61'08 Ndv6nytermeszt6si szolg6ltat6s

0

63' 08 Betakarft6st kdvet6 szolgilltatds

1

0220'08 Fakitermel6s
1

03 9' 0 8 E

1

09 1' 0 8

gy6b gyiimdlc s-, zdlds6gfeld olgozfs, tart6sitris

Haszonilllat-eledel gy6rtrisa

1071'08 Keny6r, friss p6kriru gyixtdsa
1

6

I 0' 08 F iireszixu gyhrtds

2229'08 Egy6b miianyag term6k gy5rt6sa
2599'08 M.n.s. egy6b f6mfeldolgoz6si term6k gyrlrt6sa
4321' 08 Villanyszerel6s

4322' 08 Y iz-, gitz-, fiit6 s-,

16

gkondicion6l6 szerel

6s

4331'08 Vakokis
4333 ?08 Padl6-, falburkol6s
4334' 08 Fest6s, tivegezds
43 9 1' 0 8

Tet6fed6s, tetoszerkezet- 6pit6s

4399'08 Egy6b speci6lis szak6pit6s M.n.s.
4621'08 Gabona, doh6ny, vet6mag,
4 623' 0 8 ntO
4

63

tak

nagykereskedelme

amt nagykere skedelem

l' 08 Zoldsl g, gytim<ilcs nagykereskedelem

4633' 08 Tejterm6k, toj 6s, zsirad6k nagykereskedelem

4638'08 Egy6b 6lelmiszer nagykereskedelme
47 17' 08

Elelmisr"r jellegri bolti vegyes kiskereskedelem

4724' 08 Keny6r-, p6karu-, 6dess6g kiskereskedelem
47 25'

08 Ital-kiskereskedelem

4939' 08 M. n. s. e gy6b szdr azfoldi szem6lysz6llit6s
55

1

0'08 Szrillodai szolgaltat6s

552

0'

0

8

Udtil6si, e gy6b 6tmeneti sz6ll6shely - szolgiitatds

553

0'

0

8

Kempingszolgiiltat6s

5590' 08 Egy6b sz5ll6shely-szolg6ltat6s
56 1 0' 08

Ettermi, mozg6 vend6gl6t6s

-35629'08 Egy6b vend6gl6tSs 6820'08 Saj6t tulajdonri, b6relt ingatlan
b6rbead6sa, iizemeltet6se
7820' 08 Munkaer6 kdlcs<inz6s

5. A t6rsas6g 1994. janufr L-tolhatfrrozatlan id6re alakul" Az Annamajori Celgazdas6g
6ltallnos jogut6dja. A t6rsasrlg tov6bbra is kciteles ell6tni mindazokat az elit6ltek
foglalkoztatds6b6l ad6d6 feladatokat, amelyek

a

jogel6d vSllalatot is terhelt6k.

5.1. A t6rsas6g iizleti 6ve a napt6ri 6wel azonos. Az els6 iizleti 6v az alapit6s
napj6val kezd6dik 6s 1994. 6v december 31. napj6ig tart.

6.

A t6rsas6g tdrzst6k6je:

6.1. A tarsas6g tdrzst6k6je

277.070.000,-Ft,

azazKettoszivhetvenh6tmilli6-hetvenezerforint,
amely 10.580.000,- Ft,

azazTinnillis-ltszinnyolcvanezerforintkeszpltubol
6s266.490.000,- Ft,
azaz Ketto szSzhatv anhatmilli 6 -n6

gysz

I

encvene zer

forint

6rt61ci nem p6nzbeli bet6tbol 6ll.

A

a jelen alapit6 okirat mell6klet6t kepez6
kimutatott 6s ugyancsak a mell6klet6t k6pez6

tarsas5g tcirzsbet6tje

vagyonm6rlegben

vagyonleltarban rdszletezetl petueszkozdkbol
eszkdzcikb6l

6.2.

Az

6s egydb nem

p6nzbeli

611.

alapit6 a torzst6k6t (egyzett t6k60 az alapititssal egyidejrileg a tSrsas6g

rendelkez6sdre bocsdtj a.
7.

A

tarsas69 fogvatartottak kotelezo foglalkoilattsitra ldtrehozott gazdillkodS szewezet,

egyben biintet6s-v6grehajt6si szerv.

E min6s6g6ben feliigyeleti szerve a

B

et6s-

v6grehajt5s Orsz6gos Parancsnoks6ga (1054 Budapest, Steindl Imre u. 8.).

8.

A

Gt. 141.

$

(2)

bekezddsdben

hatdskArdbe tartozik az

aldbbi

foglaltakon

till a

tdrsasdg legfSbb szervdnek

ekbenval6 dontds meghozatalal:

8.1. A trirsas6g tulajdon6t kepezo te 6f<ildek elidegenit6se, cser6je.
8.2. A tarsas6g tulajdon6t kepezo term6foldek mtiveldsi agand< megvilltoilatdsa,
m6s c6hi hasmosit6sa, megterheldse.
I

Hat6lyos: 20 13.08.1

5-161

-4-

8.3.

Stratdgiai drint6sek meghozatala, kiildnds tekintettel a termel6s szerkezet6nek
megv6ltoztathsua,izletilgakmegsztintet6s6re.

8.4. A 25 milli6 forint - nyilvrintart6s
tdrgyi eszkdz,

6s

szerinti, egyedi

- nett6 6rt6ket meghalad6

valamennyi ingatlan 6rt6kesit6se.

8.5. A t6rsas6g tirgyevet megelozo 6vi nett6 arbev6tel6nek20Yo-ffi
tcirzst6k6j6nek

l/3-fi

meghalad6 drtdkri

- cisszevontan

vagy a tilrsas6g

szfimitott hitel6llom6ny

feletti - hitelszerzod6s megkdt6se.

8.6. A tarsas5g - a sz6mvitelrol sz6l6 2000" 6vi C. tdrv6ny 23. $-a szerinti eszkdzcjk
(tov6bbiakban: vagyon) terh6re adott - dsszevontan szfimitotl kdtelezetts6gviillal5sa, ha a tdrzstlke Il3-ffi vagy 50 mi11i6 forintot meghalad6 cisszegti,
illetve ingatlan terh6re adott kcitelezettseg-villlal6s eset6n <isszeghatilrra tekintet
n6lktil.
8.7

-

8.8.

Mindennemri kezizilog alapitflsa.

A

t6rsas6g 5 6vet meghalad6 id6tartamra kdtend6, vagy

-

saj6t tev6kenys6g

keret6ben el66llftott term6k vagy szolgilltatds 6rt6kesit6se kiv6tel6vel
100

milli6 forintot meghalad6 6rt6kti szerz6d6seinek

-

-

nett6

ktil<inosen v6llalkoz6si,

megbizdsi, kooper6ci6s, 6pit6si, b6rmunka, b6rleti,

eg

rikdddsi

megk<it6se, ide6rtve az eIoszeru6d6st 6s a keret-meg6llapodrlst is.

8.9.

A biintet6s -vdgrehajtitsi gazdasiryi t6rsasiigok r6sz6re v6gleges penzittadhs.

8.10. A t6rsas6g 6ves b6rtdmeg6nek
8.11. A trirsas6g tizleti

meghatinozilsa.

terveinek j6v6hagyiisa.

felilgyel1bizottsdg ilgyrendi|nek i6vdh a, tovdbbd
Javadalmazdsi Szabdlyzat j6vdhagtdsa, melyet oz err6l sz6l6 dAn ffil
Szabdlyzat,

a

szdm{tott harminc napon belal a cdgiratok kozd letdtbe kell helyezni.2
8. 1

3.

Gazddlkod| szervezet alapitdsa vagy megsziintetdse, gazddlkod6 szervezetben

r esedds megszerz€se
s z dndd

8.14. A

lcny il atkoz

at

t ti t e

vagy dtruhdzdsa vqgy ezelcre irdnyul6

b.3

t6rsas6g m6s gazdas6gi szervezettel val6 konzorciumi tagshga, vagy erre

ir6nyul 6 s zand6knyilatko zat t6te I e.

8/A. K6t,
a

2

egym6st krivet6 sz5mviteli tcirv6ny szerinti besz6mol6 elfogad6sa ktjzotti id6szakban

tulajdonosijogok

Hat6lyos: 20 13.08.1 5-tbl
20 13.08.1 5-t6l

' Hat6lyos:

6s kotelezetts6gek

gyakorl6ja osztal6kel6leg fizet6s6rolhatlrozhat"

-58lB. A kdzfeladat elldtdsa miatt keletkezett vesztesdgek eldsdre, megszfrntetdsdre a tdrsasdg

(je ett t6ke) 70%-dt. A pLtbefizetdst egt ilzleti ,ivben legfeljebb egltszer lehet
elrendelni. A pdtb etdst egt \sszegben, az elrendeldsdt kdvetd kilencven napon beliil,

torzstrike

visszafizetni.

Az eg/es rdszletek a p1tbefizetds

elrendel1sdt kdvet6,

a pdtb

etds

\sszegdnek fel1ndl nag,,obb mdrtdlcii pozit{v eredmdnnyel zdrul6 kdt ,lvben eseddkesek, a

mdrleget elftgadi tulajdonosi hatdrozat meghozataldt6l szdmitott kilencven napon belill.

A p6tbefizetds a

td

tdket (jegl,tzett tdkdt) nem ndveli 6s a visszafizetdsig a lekatatt

tartalLkban kerul elszdmo ra.4

9. A tdrsasdg legfdbb
i)gyv
10.

A

eze t

6 ld

t e I ez e

a

szerye rdszdre

hatdskcirdbe

tartozf ilg,tek el1terjesz e

az

tt s 6 ge.5

tarsas6g tigyeinek irinyilasar6l jogszab|ly, alapft6 okirat 6s ezeken alapul6

hatinozatok ds d<int6sek keretei kcizdtt az igyvezeto gondoskodik.

10.1. A tarsas6g i.igyvezet6je:
n6v: Hirjrik Andr6s P6ter
ad6azonosit6

jel:

8390603

8 10

lakcim: 24l6PfLznrhnd, F6 u. 118/A.
sziilet6si hely 6s id6: Budapest, 1973. december

11.

anyja sziilet6si neve: G6l Margit

10.3. Az igyvezetlt a vonatkozS jogszab6lyok szerint vagyonnyilatkozat-tltelr
kotelezetts6g terheli.
I I. A tdrasdg kdpviseletdre (a

11.1.

A

cdgjeg,,zdsre

c

egtzdsre) a tdrsasdg iigyvezetfije jogosult.6

jogosult szemdly cdgjegrzdsi joga dndll6"

A cdgj

atd{rdsi cimpdlddny (aldirds-minta) szerint nevdt ondll6an aldirjaT

ds ilgy

"

I1.2. Az ilgtvezetri kdpviseli a tdrsasdgot harmadik szemdlyekkel szemben, valamint
a bir6sdgok 6s mds hat6sdgok el6tt, e jo rdt az ilgtek meghatdrozott
csoportjdra

n

Hat6lyos: 20 13.08.15-t6l

t Hat6lyos: 2013.08.1 5-t6l
' Hatiilyos: 20 1 3.08. I 5-t6l
t Hat6lyos: 2013.08.1 5-t6l
8
HatAlyos: 20 I 3.08. I 5-t6l

n

e a tdrsasdg

dolgozdira dtruhdzhatia.s

-6-

12.

A t6rsas6gn6l h6romtagu feliigyelobizotts6g mukddik.
1 2.

I.A felt igyekibizot

ts

dg tagj

l. ndv:
lakLhety;
2. ndv:
lak6hely:

ai;

Dr. Kiszely Pdl
2475 Kupolndsnydk, Bct'tok Bdla tr. 36.1

Dr. Br.rzgo .Tozsef
8083 Csakv6r, Vertes utca 3.

12.2.A feliigyelobizotts6g Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt.6ltal delegdlt tagja:

ndv:
lakohely:

Dr. Varga Linzlo
1

201 Budapest, Ady Er-rdre utca 200.

l2.3.Afetugyel(lbizottsdg tagjainak rnegbizatitsa 2014. augusztus 31. napjdig tart.2
12.4.A feliigyelobizottsitg tagjait a vonatkozo jogszab6lyok szerint vagyonnyilatkozat-

teteli k6tel ezettseg terheli.
12.5.A feli.igyelobizotts6g kdrdsere avezeto tisztsdgviselok es a t6rsas6g vezeto 6ll6sir

munkav6llal6i 15 napon beltil irdsban kcjtelesek felvilagosit6st adni a t6rsas6got
erinto b6mrsll' kerddsrol,

i3.

A tdrsasdg konyvvizsg6l6.ja:

cdgnev:

EX ASSE Konyvvizsgdlo. Ado-ds Pdnztigyi.
-f

szikhely:
MI(VK nyilv.
13 .2.

an6csad6 Rdszvdnytarsasag

1027 Budapest, Fo

szdm

Gazdasdgi

u.71.,illl.

.lT 000118

A konyvvizs9616 nevdben szemdlyesen

ndv:
lak6hely:

Fiedler G6bor

MKVK nyilr,, szarn:

00025,5

elj ar6 bej egyzett konyvvizsg6l6

:

2500 Esztergom, Gyurgyalag u. 3.

13.3.A konyvvizsg6l6 megbizat6sa a 2009-es gazdasdgr dvtol a 2013-as gazdasdgi dvet
lezdr6 tulajdonosi dontesig, de legkdsobb2014. m6jus 31-ig szol.

14. A

tdrsasag ds tagja kozdtt szokaso-. nagysdgrendt

a szerzod6s, melynek nett6 erleke az

dvi 100 ezer fbrintot nem halad.ja rreg, es a vdsiirolt termdk vagy szolg6ltat6s iizleti
ai

dnddk celiitr a kenil beszerzesre.

' Hatdlyos:

2

20 I 3.08. I 5-t6l

Hatdlyos; 201 3.08.1 -5-tol

-7 -

i5. A megv6laszt6ssal, illetve a kinevez6ssel

kapcsolatos tigyek kivdtel6vel a tulajdonosi

jogok 6s ktitelezetts6g gyakorl6ja a hatilskcirdbe tartoz6 dcintdsek kapcs:in kciteles

az

iigyvezet6 6s a feltgyel6bizotts6g vdlem6ny6t megismerni.

16. Atrirsasiig elektronikus eldrhet6s6ge

(honl

a):

wwwannamajor.hu
16.1.

A tarsas6g sajrit honlapjrin teszikdzz6 azonkozlemdnyeit, melyek kdzz6t6tel6re

a

Gt. kdzvetleniil kdtelezi.

16.2.

A

t6rsas6g

a sajirt honlapjan teszi kdzz6 -

gazdasiryi tev6kenys 6 ge folyat6sdhoz sztiks6

ge s hat6

alapitrisi enged6ly kiv6tel6vel

-

a

srigi enged6lyeit.

16.3. A tarsasdgkozerdekti adatai a sajSt honlapjrin kertilnek kozzetetefue.

17. Az alapit6 okiratban nem, vagy nem teljes rdszletess6 ggel szabillyozoll k6rd6sekben a
gazdasdgi tiirsas6gokr6l sz6l6 tdrv6ny (Gt.),

a

tarsas6gnak 6s

t

fnak az ott nem

(Ptk.), a lnzir6lagos 6llami tulajdonb6l ad6d6 saj6tossdgok kapcsrin pedig

vagyonr6l sz6l6 tcirv6ny,
koztulajdonban

fll6

M 6llami

a

nemzeti

vagyonr6l szol6 trirv6ny (vagyo

.),

a

gazdasdgi tarsas6gok takardkosabb miikdd6s6r6l sz6l6 tcirv6ny 6s az

Az Alapit6 Okiratot elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut6n mint az akaratilval mindenben megegyezb
jognyilatkozatot a jogszeri felhatalmaz6s birtok6ban irta al6 a tulajdonosi jogok 6s
kotelezetts6gek gyakorl6j a.

Budapest,

zIl3.jrilius'@',
A Magyar Ailam mint Tulajdonos nev6ben
j o ggyakorldsra m e gh atalmazott
Biintet6s-v6grehajtfs Orszdgos Parancsnoksdga
kdpviselet6ben

/>
Csriti Andrris bv.vezfirfirn gy
bv. f6tanfcsos, mb. orszdgos parancs

ttrE v,
-'f r [aD

T^t tn._l

/-

Y

Dt _u.
I fo

31.

