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Meghatalmazfs
fllami tulajdonrfl t6rsas6gi r6szesed6shez kapcsol6d6 tagsigi jogok gyakorlSs6ra
R6szv6nytirsasig (sz6khely: 1133
Budapest, Pozsonyi :6:56; Cg.: 01-10-045784, ad6szttma: 140773210-2-44; KSH si;ama: 140773406420-114-01; k6pviseli: M6rton Plter vez6rigazgat6, a tov6bbiakban: MNV Zrtt.) az MNV Zrt.
Igazgat6shgilnak 46512012. (IX.10) IG sz6mri hathrozatilban fbglalt felhatalmaz6s alapj5n frgyelemmel a nemzeti vagyonr6l s2616 201I. 6vi CXCVI. torv6ny 8. $-6nak (7) bekezd6s6re,
uulu-itrt az flllamr vagyonr6l sz6l6 2007. 6vi CVI. tdrv6ny 29. $-6nak (3) 6s (5) belkezd6s6re - jelen

A Magyar Nemzeti Vagyonkezel| Zirtkdriien Miikiid6

nyilatkozzrttal

meghatalmLzzL
a Biintet6s-v6grehajtis Orszigos Parancsnoksfgit (sz6khely: 1054 Budapest, llteindl Imre utca
8., PIR torzsszdm; 752028, statisztikai sz6mjel: 15752026-8423-312-01, ad6igwzgatSsi azonosit6
szhm: I5752026-2-5I, a tovribbiakban: Megbizott), hogy az MNV Zrt-vel SZT-4'I.645 szhm alatt
megkcitott, hatirozatlanidore sz6l6 Megbizisi Szerzdd6sben foglaltak alaplfin

t a Masvar

v6ben eliS
nev6ben 6s helvett

akorl

az Annamajori Mez lgazdasigi 6s Kereskedelmi Korlitolt Felel6ss6gii Trirsasfg (sz6khely:
247I Baracska, Annamajor, c6gjegyz6kszitm: 07-09-003060, a tov6bbiakban: Tjirsasig) jelenleg
277 O7O eFt n6v6rtdkii, l}}yo-os tulajdoni artnyt 6s 100%-os szavazati arhnyt megtestesfto illami
tulajdonri t6rsas6gi r6szesed6s6hez kapcsol6d6 tags6gi jogokat a Tarsas6g fel6 a tag
m e gh at alm

azottj ak6nt gyakoro lj a.

a Magyar Alamot k6pvisel6 MNV Zrt.

nev6ben 6rs helyett v6llalt
kotelezetts6gek teljesit6s6re a Tiirsasrig fel6 a Megbizott koteles, ennek megfelll6en a Tarsas6g
6llami tulajdonri i6szesed6s6hez kapcsol6d6, a Magyar Ailam tagot terhelo r:setleges fizet6si
kotel ezetts6 geket Me gbizott saj 6t forrasaib6l telj esiti.

A

Megbizott reszerol

A Megbizott az MNV Zrt-vel megkdtcitt Megbiz5si Szerz6des alapjfun hatilrozatlan idore kapott
megbizdst a Tilrsasfg mindenkori 511ami tulajdonri tdrsas5gi r6szesed6s6vel kapcsolatos tagi
(r6szv6nyesi) meghatalmazotti feladatok ellSthsdra azzal,hogy az elthez sztiks6gesi meghatalmaz6st
az MNV Zrt. evente. minden 6vben a kovetkezo 6v szeptember 30. napj6ig terjedti hat6llyal adja ki
a Megbizott r6sz6re.
Jelen megh atalmazts ennek

megfeleloen2}l1. szeptember 30. napj6ig hat6lyos.
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