Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága
Cg.20-09-075247/4

VÉGZÉS
A Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága a(z) Evangélium365 Kiadó Korlátolt
Felelősségű Társaság kérelmére, egyszerűsített cégeljárás keretében elrendeli a cég
bejegyzését a Cg.20-09-075247 számú cégjegyzékbe az alábbi adatokkal:

1.

Általános adatok
Cégjegyzékszám:20-09-075247
Cégforma:
Korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve:
2016/08/30

2.
2/1.

A cég elnevezése
Evangélium365 Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

3.
3/1.

A cég rövidített elnevezése
Evangélium365 Kiadó Kft.

5.
5/1.

A cég székhelye
8865 Tótszentmárton, Rákóczi Ferenc utca 61.

8.
8/1.

A létesítő okirat kelte
2016. augusztus 17.

902.
9/1.
9/2.

A cég tevékenysége
5811 '08 Könyvkiadás
Főtevékenység.
4761 '08 Könyv-kiskereskedelem

9/3.

4762 '08 Újság-, papíráru-kiskereskedelem

9/4.

4763 '08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme

9/5.

4778 '08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

9/6.

4791 '08 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem

9/7.

5814 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

9/8.

5819 '08 Egyéb kiadói tevékenység

11.
11/1.

A cég jegyzett tőkéje
Megnevezés Összeg
Összesen

13.
13/1.

Pénznem

3 000 000 HUF

A képviseletre jogosult(ak) adatai
Dr. Jakopánecz Eszter (an.: Rezsek Mária Irén)
Születési ideje: 1984/10/11
8865 Tótszentmárton, Alkotmány utca 33.

Adóazonosító jel: 8430173277
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2016/08/17
13/2.

Horváth István Sándor (an.: Gáspár Magdolna)
Születési ideje: 1969/08/18
8900 Zalaegerszeg, Móricz Zsigmond utca 26.
Adóazonosító jel: 8374842776
A képviselet módja: önálló
A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)
A hiteles cégaláírási nyilatkozat vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta
benyújtásra került.
Jogviszony kezdete: 2016/08/17

20.
20/1.

A cég statisztikai számjele
25741498-5811-113-20.

21.
21/1.

A cég adószáma
Adószám: 25741498-2-20.
Adószám státusza: érvényes adószám
Státusz kezdete: 2016/08/29

45.
45/1.

A cég elektronikus elérhetősége
A cég honlapja:
http://www.evangelium365.hu
A cég kézbesítési címe:
evangelium365@gmail.com
A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.

49.
49/1.

A cég cégjegyzékszámai
Cégjegyzékszám: 20-09-075247
Vezetve a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.

1.
1/1.

A tag(ok) adatai
Horváth István Sándor (an.: Gáspár Magdolna)
Születési ideje: 1969/08/18
8900 Zalaegerszeg, Móricz Zsigmond utca 26.
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/08/17

1/2.

Dr.Jakopánecz Eszter (an.: Rezsek Mária Irén)
Születési ideje: 1984/10/11
8865 Tótszentmárton, Alkotmány utca 33.
A tagsági jogviszony kezdete: 2016/08/17

E 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. (2006. évi V. tv. 65. § (1) bekezdés.)

A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított
harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
Ha jogszabály valamely gazdasági tevékenység gyakorlását hatósági engedélyhez köti, a
társaság e tevékenységet a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg (Ptk. 3:97.§ (1)
bekezdés).
A 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének I-II. pontjában felsorolt okiratok vonatkozásában a
jogi képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozott, hogy a csatolt okiratok törvényességi
szempontú vizsgálatát elvégezte.
A bejegyzési kérelemhez csatolt, valamint a 2006. évi V. tv. 3. számú mellékletének I-II.
pontjában meghatározott okiratokat a 2006. évi V. tv. 37. § (2) bekezdés rendelkezése szerint
a jogi képviselő őrzi.
A társaság a kérvényen 50.000.-Ft eljárási illetéket és 5.000.- Ft közzétételi költségtérítést
elektronikus úton megfizetett, melyből 5.000.- Ft közzétételi költségtérítés az igazságügyért
felelős miniszter által vezetett minisztériumtól visszaigényelhető a 22/2006. (V.18.) IM.
rendelet 10. § (1) bekezdés e./ pont alapján.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: létesítő
okirat; tagjegyzék; a székhely, telephely, fióktelep használatának jogszerűségéről szóló okirat;
a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll eltiltás hatálya alatt;
ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta - Horváth István Sándor; ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta - Dr. Jakopánecz Eszter; a pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli
hozzájárulás befizetéséről.
Az okirat(ok) a cég cégjegyzékét vezető cégbíróságon megtekinthetők.
Zalaegerszeg, 2016. augusztus 30.

Simon Andrea s.k.
bírósági ügyintéző

