
Tájékoztatás székhelymódosításról 

 

Az ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1097 Budapest, Ecseri 

út 14-16.; cégjegyzékszám: 01-10-142160; a továbbiakban: „Társaság” vagy „Kibocsátó”) a 

vonatkozó jogszabályoknak és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Xtend Általános 

Üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket, hogy a 

Kibocsátó 2022. november 30. napján elhatározott székhelyváltozását az eljáró cégbíróság a 

13-10-042351/44 számú végzésével a mai napon bejegyezte.  

 

A fentiek alapján a Társaság  

 

új székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. 

új cégjegyzékszáma: 01-10-142160 

új adószáma: 32004319-4-43 

 

A Kibocsátó jelen tájékoztatással egyidejűleg közzéteszi a módosításoknak megfelelő 

Alapszabályát és a cégbíróság fentiekben hivatkozott végzését. 

 

 

Budapest, 2022. december 12. 

 

 

 

ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 



2022. 12. 12. 9:31 Végzés
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Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cg.13-10-042351/44

 

V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál Cg.13-10-042351 cégjegyzékszámon bejegyzett
ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.;
adószáma: 32004319-4-13) cégügyében a bíróság a cég kérelme alapján elrendeli az alábbi változások
bejegyzését:

5. A cég székhelye
5/1. 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103.

A változás (törlés) időpontja: 2022/12/01
Törlés kelte: 2022/12/12

5/2. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.
A változás időpontja: 2022/12/01
Bejegyzés kelte: 2022/12/12

8. A létesítő okirat kelte
8/7. 2022. november 30.

A változás időpontja: 2022/12/01
Bejegyzés kelte: 2022/12/12

A kérelemnek helyt adó változásbejegyzési 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.

A per megindításának a végzés meghozatalának napjától számított harminc napon belül van helye. A határidő
elmulasztása jogvesztéssel jár.

A cég 50.000,- Ft eljárási illetéket és 3.000,- Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton megfizetett.

A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a kérelem
formanyomtatványa; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; a jogi képviselő
meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a
legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a
székhelyhasználat jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat; illeték megfizetésének
igazolása; közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; illeték megfizetésének igazolása; a kérelem
formanyomtatványa; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege; a jogi képviselő
meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása; változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a
legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult szervnek a változás alapjául szolgáló határozata; a
székhelyhasználat jogszerűségéről szóló legalább teljes bizonyító erejű magánokirat; illeték megfizetésének
igazolása; közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása; a kérelem formanyomtatványa.

Budapest, 2022. december 12.

dr. Butyka Mária s.k.

törvényszéki bíró
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Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-142160/2

VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-142160 cégjegyzékszámú (korábbi cégjegyzékszám: 1310042351)
ASTRASUN Solar Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, Ecseri út 14-16.) elnevezésű cég
cégjegyzékében a 2006. évi V. törvény 54. § (3) bekezdés alapján a cégjegyzékadatokat elektronikusan átvette és a
24. § (1) bekezdés a) pontja alapján bejegyezte (törölte) az alábbi adatokat:

49. A cég cégjegyzékszámai
49/1. Cégjegyzékszám: 13-10-042351

Vezetve a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Törlés kelte: 2022/12/12

49/2. Cégjegyzékszám: 01-10-142160
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Bejegyzés kelte: 2022/12/12

60. Európai Egyedi Azonosító
60/1. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.13-10-042351

Törlés kelte: 2022/12/12

60/2. Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-10-142160
Bejegyzés kelte: 2022/12/12

Készült: Budapest, 2022. december 12.


