ALAPITO OKIRAT

A

u. 16.l - mint

a

a gazdasitgi tiirsasiigok6l sz6l6 1988. 6vi VI. tdrv6ny, valamint

a

Magyar Kciztarsas6g Igazsilgigyi Miniszt6riurn /1055 Budapest, Szalay

Magyar Attam kdpviseldje

-

tart6san 6llami tulajdonban marad6 v6llalkoz6i \/agyon kezel6s6r6l 6s hasznosftSsar6l sz6l6

1992. 6vi
alapj6n,

LIII. tdrveny,

arurak v6grehajtrisiira kiadott 126/1992.

/VIII. 28./ Korm.

rendelet

az Annarrajori C6lgazdas6gb6l - mely a Magyar Allam tulajdon6t kepezi

december

-

1993.

3l-ik6n
egyszem6lyes

korlitolt felel6ss6gii tirsasf got
alapit az alilbbiak szerint.

l. A t6rsas6g c6gneve:
Annamaj or i Mezo gazdas6gi 6 s Kere skedelmi Korl6tolt

Rrividitett c6gn6v: Annamaj ori Kft

2.

F

elel6 s s6gti Tiirsas6g

.

A t6rsasrig sz6khelye:
247 1 Baracska, Annamajor

1.

2.1. At6rsas6g fi6ktelepe:
6724 Szeged, Cserzy Mih6ly u. 11.
J.

A Trirsas6g tulajdonosa

3.1.

a

Magyar A[am.

A tulajdonosi jogokat

6s k<jtelezetts6geket jogszabilly alapjttn az illlarni vagyon

feli.igyelet66rt felel6s miniszter gyakorolja a Magyar Nemzeti Vagyonkezel6

Zirlkorien Mrikdd6 R6szv6nyt6rsas6g (1133 Budapest, Pozsonyi itt 56., Cg:
01-10-045784, tov6bbiakban MNV Zrt.)

3.2. A

itjdn.

tulajdonosi joggyakorl6 nevdb,en 6s helyett,

a

t6rsas6gi rdszesed6shez

kapcsol6d6 tags6gi jogokat az MNV Zrt. 6ltal kiadott Meghatalmazils alapjin,

az MNV Zrt-vel kdtdtt, 3ZT-4'.1645 sz. megbizrlsi szerzoddsben foglalt
felt6telekkel 6s korlitoziisokkal a Bi.intet6s-v6grehajt6s Orsz6gos
Parancsnoks6ga (1054 Budapest, Sl.eindl Imre utca 8.) gyakorolja.

3.3.

Az MNV Zrt. 717/2014. (XII.LL.) IG sz. hatdrozatu, a Biintetds-vdgrehajtds
Orszdgos Parancsnoksdga 12/14/.2015. sz. hatdrozata, illetve

a

Tdrsasdg -

mint Ellendrziitt Tdrsasdg - ds a B'v, Holding Korldtolt Felelflssigii Tdrsasdg
(szdkhely: 1054 Budapest, Steintdl

Imre utca 10., Cg: 01 09

200937'

-2tovtibbiakban: Bv. Hotding Kft.) - mint (Iralkodd Tug - kiiziitt 2015. februdr

26-dn tdtrejiitt uralmi szerzddtis alapjdn,

u

Tdrsasdg legfdbb szerve

tekintetdben a Biintetds-vigrehajtds Orsaigos Purancsnoksdgu az elismert
vtillalatcsoport urslkodti tagia - Bv, Holding KfL - riszdre a iogszabdlyokban,

vulamint jelen Alapitti Okiratl,an meghatdrozott tulajdonosi iogok
kdtelezettsdgek gyakorldsdt

a

a9.1.-8.19.

pontokban

foglalt

kivdtelekkel

dtengedi.l

4.

A trirsasrlg fdtev6kenys6ge (TEAOR'08 szerint):
011

l'08 Gabonafele (kiv6ve rizs), htivelyes ndvdny, olajos mag termeszt6se

4.L A cegegyzekben felttintetni kiv6nt tev6kenys6gek (TEAOR '08 szerint):
0 1 1 3'

08 Zoldsdgflle, dinnye, gycik6r-, gum6s-ndv6ny termeszt6se

0119'08 Egy6b, nem 6vel6 n<iv6ny termesztdse (pl. szudrlni-fti, sil6kukorica)
0

1

28' 08 Friszer-, aroma-, narkotikus-, gy6gyndv6ny termeszt6se

0 1 4 1'
0

1

08 Tejhasznri szarvasmarha tr:ny6szt6se

46' 08 Sert6steny6szt6s

0149'08 Egydb 6llat teny6szt6se
0I6

l'08 Ndv6nytermeszt6si szolgiiltat6s

0l 63'08 BetakaritSst kdveto szolglrltatiis
0220'08 Fakitermel6s
lds6Slfeld olgozhs, tart6 sit6s

103

9' 0 8 Egy6b gytimcilcs-,

I 09

l' 08 Haszonilllat-eledel gy iffiir;a

zci

1071'08 Keny6r, friss p6krirf gyirt6sa
I 6 1 0' 08 F rjrrlszirru gy6rt6s

2229'08 Egy6b mrianyag term6k g'.yirtdsa
2599'08 M.n.s. egy6b f6mfeldolgo:z6si term6k gy5rt6sa
4321' 08 Villanyszerel6s

4322' 08 Y iz-, gtz-, fiit6s -,

16

gkondlicion6l6 szerel 6s

4331'08 Vakol6s
433 3' 08 Padl6-,

falburkol6s

433 4' 08 Fest6s, 0vegez6s
43 9

l' 08 Tet6fed6s, tetoszerkezet- rlpit6s

4399'08 Egy6b speci6lis szak6pitdr; M.n.s.
4621' 08 Gabona, doh6ny, vet6mag;, takarmriny nagykereskedelme
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4623' 08 El66llat nagykereskedelenr
463 1' 08 Z6ldseg, gytimtilcs nagykereskedelem
463 3' 08

Tejterm6k, toj 6s, zsirad6k nagykereskedelem

463 8' 08 Egy6b 6lelmiszer nagyker,oskedelme
47 |
47

l' 08 Elelmiszer j ellegri bolti

kiskereskedelem

24' 08 Keny6r-, p6kriru-, ddess6g kiskereskedelem

47 25'

08 Ital-kiskereskedelem

6ldi szemlly sziilitits

49

3

9' 0 8 M. n. s. e gy6b szht azf

55

1

0'08 Sz6llodai szolg6ltat6s

5

ve gyes

520' 08 Udtil6si, egy6b 6tmeneti s:z6ll6shely-szolg6ltat6s

5530' 08 Kempingszolg6ltat6s
55

90' 08 Egy6b szrill6shely -szolgSltatfls

56 1 0' 08

Ettermi, mozg6 venddgl6trls

5629'08 Egy6b vendeglf*irs 61820'08 Saj5t tulajdonri, bdrelt ingatlan
b6rbead6sa, tizemeltet6se
7 820'

5. A tarsas6g

08 Munkaer6 kcilcsonz6s

1994. januar

6ltal6nos jogut6dja.

A

l-ti|l hatlrozatlatr id6re alakul. Az Annamajoti C6lgazdas6g

trlrsas6g toviibbrer

is kdteles ell6tni mindazokat az eliteltek

foglalkoztat6s6b6l ad6d6 feladatokat, amelyek

a

jogel6d v6llalatot is terhelt6k.

5.1. A tarsas6g iizleti 6ve a naptari dwel azonos. Az els6 ijzleti 6v az alapiths
napj6val kezdodik es 1994.6v december 31. napjhigtart.

6.

A t6rsas6g tcirzst6k6je:

6.1.

A tarsas6g torzst6k6je

277 .070.000,-Ft,

azazKettoszivhetvenh6tmilli6-hetvenezetforint,
amely 10.580.000,- Ft,
azazTizmilli6-otszfuznyolcvanezerforintk6szp6nzb6l
es266.490.000,- Ft,
azazKettlszivhatvanhatmilli6-n6gyszitzkilencvenezerforint
6rt6kti nem p6nzbeli bet6tbol

A

611.

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

tarsas6g tdrzsbet6tje

vagyonm6rlegben

vagyonleltarban r€szletezett p6nzeszkdzdkbol
eszkcizcikb6l 6ll.

6s egy6b nem

plnzbeli

-4

6.2.

Az

alapit6 a tdrzst6k6t (egyzett t6k60 az alapitdssal egyidejileg a t6rsas6g

rendelkez6s6re bocs6tj a.
7.

A tarsastry fogvatartottak k<itelez6 foglalkoilatdstrra l6trehozott gazd6lkod6 szervezet,
egyben btintet6s-v6grehajt6si szerv. E nrin6s6g6ben feliigyeleti szerve a Biintetdsv6grehajt6s Orszdgos Parancsnoks6ga (10:54 Budapest, Steindl Imre u. 8.).

8.

foglaltakon tfil a tdrsasdg leglfdbb szervdnek
hatdskiirdbe tartozik az aldbbi kirddsekben valti diintis meghozatala:2
8.1. A Tdrsasdgntil osztaldk-, illetve a kdt, egymdst kdvetf szdmviteli tdrviny

A Ptk. 3:109. g (2) ds (3)

bekezddsdben

szerinti beszdmoldjdnak elfogaddsa kdzdtti iddszukban ddntds
o s zt al d k e I dl e g

8.2.

Ttirsasdgndl

az

tizetd s r 61.

a kdrfeladat eltdttisa miatt

megsz{intetisire pdtbetizetis elrendelds

keletkezett vesztesigek kezeldsdre,

e.

8.3, A Tdrsasdgfeliigyelfibizottsrig tagiainak megvdlasztdsa ds visszah{vdsa;
8.4. Az iigyvezetfire ds a feliigyelflbizottstigi tagokra vonatkoui Javadulmazdsi
Szabdlyzat jfvtihagydsa, melyet uz erroT safld di)ntdstdl szdmltott harminc

napon beliil a cdgiratok kiizd letit'be kell helyezni.

8.5. A Ttirsasdg

cdgnevdnek, szdkhelydnek, iegyzett tdkdidnek

fftevd k enys dg dn e k

8.6. A

ds

me gv dlto ztatds: a,

Tdrsasdg alapttd okirutdnali olyan tartalmrt mddosftdsa, amely a

i o go kat h dtrdny o s an 4rinth eti ;
A Tdrsasdg vigelsuimoldssal firteinf jogutdd ndlkiili megsziintetdse.
rds ze s e dd s h e z k ap cs o 16 dd

8.7.
8.8. A Tdrsasdg dtalakultisu.
8.9. A Tdrsasdg tdrzstdkdjdnek felemeldse, annak jogszabdlybun
k ii t e I e z6 I e s zdllitd

s

rdgzftett nem

a.

8.10. Az elfvtistirldsi iog gyakorldsa a T'drsasdg tiltal.
8.11. Az elfvtistirldsra iogosult szemdly kiieli)ldse;
8.12.

A

Tdrsasdg iizletrdszdnek kivii,ldlld szemdlyre tdrtdnf dtruhdztisdndl a

b e le e g1t e zds

8.13.

me g adds a.

A Ttirsasdg iizletrdszdnek

feloszttistihoz vul6 hoadjdrulds 6s uz iizletrdsz

bevonds dnak elrendelds e.

is

az uralmi
szerzfidds tervezetdnek tartalmirdl val6 ddntis, az urulmi szerzddis

8.14. Az elismert vdllalatcsoport litr,ehoztisdnak elfikdszitdsdrdl
terv e zetdn e k j 6v dh a gy ds a.

t
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A

8.15.

Tdrsasdg

riltal gazddlkodd

szervezet alap[tdsa vagy megsziintetdse,

gazddlkodti szemezetben riszesedds megszerzise vagy dtruhdTdsa, illetve
ezekre irdny ul6 szdndiknyilutkozat tdtele ;

8,16, A Tdrsusrig tulajdondt kipezd termfftldek elidegen{tdse, cserdjel
8.17, A Tdrsasdg tulajdondt

kdpezd ternnfJbldek m{iveldsi rfgdnak megvdltoztatdsa,

mds cdW hasznosfttiso, megterheldse.

8.18.

A

stratdgiai ddntdsek meghoir,atala, kiildnds tekintettel

a

termelds

szerkezetdnek me gvdltoztatdsdra, fizletdgak megs{intetdsdre.

8.19. A Tdrsasdg

ds az uralkodd tag kdz1tti vdgleges pdnzdtadds.

8.20. A 25 millif forint

tdrgi

- nyilvdntartds szerinti, egyedi -

nettd drtdket meghaladf

eszkdT, tovtibbri valamennyi ingatlan ds gdpjdrm{i vtisdrldsdnuk ds

d rt { k e s {td s d n e k j 6v ti h aglt ds a.

8.21.

A

Tdrsasdg

-

a szdmvitelrdl sztild 2000. dvi C. tdrvdny 23. $-a szerinti

- dsszevontan szdmttott
kdtelezettsdg vtillaldsnak jivdhagydsa, ha a mindenkori uni6s
eszkiizdk (tovtibbiakban: vagyon.) terhdre adott

kdzbeszerzdsi 4rtdkhatdrt meghaludd dsszegfi, illetve ingatlan terhdre adott
kdtelezettsdgvtillalds esetdn dssleg,hatdrra tekintet ndlkiil.

8.22.

A

Tdrsasdg ds mdsik biintetds-vdgrehajtdsi gazdasdgi tdrsasdg kdziitti

vdgleges

pinzdtadds.

8.23. A Tdrsasdg
8.24.

A

dves keresetti)megdnek meghatdrozdsa.

Tdrsasdg riltul kidolgozofi Sartmviteli Politika ds Szervezeti M{ikdddsi

S zabdlyzat, a feliigyelfbizotts rig

iigyrendj dnek j dvdhugltds a.

8.25. A Tdrsasdg mds gazdasdgi szervezettel vald konzorciumi tagsdga, vagy erue
ir dny uhi s zdn dd knyilatko zatu tdtele,

8.26.

A

Tdrsustig iizleti tervdnek, dve:s beszdmoldjdnak jdvtihugydsa, az

b e s ztimo

ld

k d ud t dt e

li h e z s ziik s i g e s h at ti r o zat k i a drf s a.3

8/A. A 8.2. pontban meghatdrozott ptitbeJizetds
(jegyzett

tfke) 70%-tit. A

dves

dsszege nem haladhatja meg

a tiiratfke

pdtbefizetdst egy iizleti ivben legfeljebb egyszer lehet

A ptitbeftzetdst egy i)sszegben, az elrendelisdt kiivetf kilencven napon
beliil, banki dtutaldssal kell teljesfteni. A tdrsasdg a pdtbeJizetdst kit egyenlf
elrendelni.

rdszletben kiiteles visszaJizetni. Az egyes rdszletek a pdtbeJizetds elrendeldsdt kdvet6, a
pdtbeJizetds dsszegdnek feldndl nagyobb mtirtdk[I pozitfv eredmdnnyel

eseddkesek,

3
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a
l

airul6 kdt dvben

mdrleget elfogadd tulajdonosi hatdrozat meghozataldtdl szdmftott
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-6kilencven napon betiil, A pdtbeJizetds u ttiirutdkit (iegyzett tfkdt) nem ndveli ds a
viss zajizet ds i g a t e k d t d tt

9. A

ta

rt ald kb an k e r iil

t6rsas6g legf6bb szerve rdszlre

a

e I s zrimo

his r a.a

hat6skcirebe tartoz6

iigyek eloterjesillse

az

iigyvezeto kOtelezetts6 ge,
10.

A

trirsasdg tigyeinek ifunyithsir6l jogszab6ly, alapitS okirat

6s ezeken alapul6

hat6rozatok 6s ddntdsek keretei kdzdtt aziigyvezeto gondoskodik.

10.1. A trirsas6g tigyvezetdje:
nev Laczk6 L6rrint
ad6azonosit6

jel: 8394334466

lakcim: 2475 K6poln6sny6k, Vasvfri u 2912.
szi.ilet6si hely 6s id6: Sziksz6,I97zl. december 19.

anyjasziilet6si neve: Koz6k Matia

10.2. Azigyvezetomegbizathsa2}l1.janu6r 01-1612018. december 3l.napiSigtatt.
10.3.

Az

igyvezetot

a vonatkozo

jo11szab6lyok szerint vagyonnyilatkozat-t5teli

kdtelezetts6s terheli.

I

1.

A triras6g k6pviseletdre (a c6gjegyz6sre)

a t6rsas

11.1. A c6gjegyz6sre jogosult szemdly

69igyvezetdje jogosult.

cegJegyzdsi

joga

<in6116.

A

c6gjegyzns :6gy

tcirt{nik, hogy az i.igyvezeto az elilirt, el6nyomtatott vagy nyomott cegnev al6
az alirirdsi cimp6ld6ny (al6ir6s-mirLta) szerint nev6t 6n6ll6an aliitia.

11.2. Azigyvezet6 k6pviseli a tarsas6got harmadik szemdlyekkel szemben, valamint
a bir6s6gok 6s m6s hat6s6gok el6tt, e jogkcir6t az igyek meghat{rozott
csoportj6ran6zveatfursashgdolgo;z6irahtrvhhzhatia.

|2.

A tfu sas 6 gn6l haromtagri

fe lii

gyel6b izottshg nnikci dik.

12.L A feliigyelobizotts6g
1. n6v:

lak6hely:
2. n6v:
lakohely:
I2.2. A feliigyel6bizotts6g

ndv:
lak6hely:
4 Hat6lyos 20l5 jrinius

l. napj6t6l

tagfai:

Dr. KiszelY

I'>6l

2475 KfipolnLiisny6k, Bart6k B6la u. 36.

Dr. Buzg6 J(izsef
8083 Csakvdrr, V6rtes utca 3.

Magyar Nemzeti Yagyonkezel6 Zrt. iital delegirlt tagja:
Dr. B6lizs S:zabolcs
7400 Kaposrz6r, N6meth Istv6n fasor 12.
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12.3. A feliigyelobizotts6g tagjainak meg;bizat6sa2018. augusztus 31. napjtigtart.
I2.2. A feliigyelobizotts6g tagjait a vonatkoz6 jogszab6lyok szerint
vagyo nnyi I atko zat-tete

I2.3. A

li

kcitelezett

s

6

g terheli.

feliigyel6bizotts6g kdrds6re a yezeto tiszts6gvisel6k 6s a t6rsas6g vazeto

6ll6sri munkav6llal6i 15 napon belril irSsban kcitelesek felviligositrist adni

a

tiirsasiigot 6rinto b6rmely k6rddsrol.

13. A tdrsasdg kdnywiagdldja':
EX ASSE Kiinywiagdlf, Ad6-ds Pdnziigyi, Gazdasdgi

cegnev:

T an dc s a d 6 Ald s zv d nyt dr s as d g

szikhely:

1027 Budapest, Fd u. 71.,

MKVK nyilv. suim:

JT 000118

13.1. A kdnywiagdhi neviben

il/I.

szemdlyesen eljrird bejegyzett

kdnywiagtiki6:

ndv:

Fiedler Gdbor

lakdhely:

2500 Esztergom, Gyurgyalag u, 3.

MKVK nyilv. szdm: 000255

13.2.

A kiinywiagdld

megbfzatdsa 20t15.

jfinius [-tdl a 2018-us gazdasdgi ivet

lezdrf talajdonosi ddntdsig, de legtbdsfbb 2019. mdjus 3t-ig suil.7

14. A trirsasrig

6s tagja kcizdtt szok6sos nagys6grendi

a szerz6d6s, melynek nett6 lrteke az

6vi 100 ezer forintot nem haladja meg, 6s a v6s6rolt term6k vagy szolgilltatds izleti
aj

6nd6k celjftra kertil besze rzdsre.

15. A megvillaszt6ssal,

illetve a kinevez6ssel kapcsolatos i.igyek kiv6tel6vel a tulajdonosi

jogok 6s kcitelezetts6g gyakorl6ja a hat6ski)rebe tartozo dcint6sek kapcs6n k<iteles

az

igyv ezeto 6 s a feliigyel6bizotts6g v61em6ny6 t me gi smerni.
1

6. A t6rsas6g elektronikus

el6rhetos6ge (honlapja):

www.annamajor.hu
16.1.

A t6rsas6g saj6t honlapjinteszik6zz6 azonkozlem6nyeit, melyek kozzet6telere

a

Ptk. kdzvetleniil k<itelezi.

16.2.

A

tiirsasrig

a sajitt honlapj6n teszi k6zze -

alapit6si enged6ly kiv6tel6vel

gazdashgi tev6kenys6 ge folyatilshhoz szi.iks665es hat6srigi enged6lyeit.
16.3. A t6rsas6g kciz6rdekri adatai a sajit honlapj6n keriilnek kdzzetetelre.

'Hatrilyos 2015. jrinius
" Hat6lyos 2015.

1.

napj6t6l

jfnius l, napjdt6l

'Hatiilyos 2015. jrinius

l

napjdt6l

-

a

-817,

Az alapitti okiratban nem, vagy nem teljes riszletessdggel szabdlyozott kdrddsekben a

Potgdri T1mdnykdnyvrdl sztilL tdwiny (Ptli.), a kiairdlagos dllumi tulaidonbdl adddd
sajdtosstigok kapcsdn pedig a nemzeti vagyonrdl szdhi tdrviny, az dllami vagyonrdl

suil6 tdrvdny (Vagyontv.), a kdztulajdonbam dlld gazdasdgi tdrsasdgok takardkosabb
mfikdddsirdl szrfhi thrvdny, uz tiltamhdztartrisrdl sztild tdrvdny
vdgrehajtds Orszdgos Parancsnoksdga 12/14/2015.
h

Az

sL

Tint;,

ds a Biintetds-

hatdrozatdnak mindenkor

atrtlyo s ren delke zd s e i az irtiny add ak.8

Alapit6 Okiratot elolvas6s 6s 6rtelmez6s ut6rr mint az akarat|val mindenben megegyezo

jognyilatkozatot

a

jogszeru felhatalmazSs birrtok6ban

irta al6 a tulajdonosi jogok

6s

kcitelezettsd gek gyakorl6j a.

Budapest, 2015.

jfnius

1.

A Magyar Allam mint liulajdonos nev6ben
j o ggyakorlis ra m e gh atalmzzott
Biintet6s-v6grehajtis Orsz;fgos Parancsnoksiga
6ltal kijeliilt Uralkod6 Tag

Bv.

HoldingKft.

l{lllBdrpe*,
iigyvezetf igazgatfi

Steindl tmrcutca 10.
Ad6szim: 25120064-2- 4l
Oefigyzaks?An: 0l -(D-200937
(2.',)

Ellenjegyzem:
r..;1.

.068

i.

t Hat6lyos 2015. jrinius L napjrit6l

