ALAPITO

OKIRA,T

a gazdas:igit{rsasigokr6l szril62006.6vi IV. tiirv6ny (a tov:lbbiakban: Gt.),
az fllami vagyonr6l sz6l62007.6vi CVI. tiirv6ny (tovrlbbiakban: Vtv.), valamint a
kiilts6gvet6siszervekjogrill6sir6l 6s gazd6lkodis616lsz6ld,2008.6vi CV. tiin'6nv
alapjrin hatflyosftra 6s egys6ges
szerkezetbefoglalva
A Magyar Kozt6rsas6gIgazs6giigyiMinisztdriuma/1055 Budapest.Szalayu. 16./ -mint a
Magyar Allam kdpviseloje- az-lq8g. evi VI. torvdny. valamint a tarrosanailami tulajdonban
marad6v6llalkoz6i vagyon kezeleserolds hasznositAser6l
sz6l6 1992. evi LIII. ton'dny ds
annakvdgrehajtiis6ra
kiadotl f2611992.A/IIi. 28./ Korm. rendeleralapj6n.a BudapestiFaipari
V6llalatbol- mely a Magy'arAllam tulajdon6tkdpezi- 1gg3.december31-ikdn
egy-szem6lyes
korl:ltolt felel6ss6giitf rsas:igot
alapit az ald,bbiakszerint.
1. A t6rsas6gcdgneve:
'Iermelo
..BUFA" BudapestiFaipari
ds KereskedelmiKorl6toltFelelossdeu'I'6rsas6s
Roviditettce_qndv:
..BUFA" Kft.
Idegennvelvu elnevezesek:
..BUFA" GmbH. ..BUFA" Ltd
2. A t6rsas6gszdkhelr,'e:
1108Budapest.
Kozmau. 13.
3. A T6rsasiigtuiajdonosaa Mag.v-ar
Allam.
3.1.

A tulajdonosijogokat ds kotelezettsdgeket
jogszabiily'alapj6n a Nemzeti
Vagy'ongazdrilkodrisiTandcs (tov6bbiakban: Tan6cs) g,vakorolja a Nlagy'ar
Nemzeti Vagyonkezelo Zitrtkorien Mrik6do Rdszvenyl6rsas6g (1133
Budapest,Pozsonyirit 56.. Cg: 01-10-045784.
tov6bbiakban
NNV Zrt) ntjan.

3.2.

Az MNV Zn. ReszvdnyesiJogok Gyakorl6j6nak2812008.(X11.22.)sz6mir
hatftrozata.valamint a Tanacs 838/2008. (XII.29.) NVT sz6mu halinozata
alapjdn a tulajdonosijogokat ds koteiezettsdgeket
kiz6r6lagjogszab6l.vban.
valamint az MNV Zrt-vel kdtott 52T127978"szdmri szerzoddsbends SZT2797811.sz6mir m6dosit6sdbanfoglalt feltetelekkelds korl6toz6sokkala
Biintetds-vegrehajtds
Orsz6-uos
(1054 Budapest.SteindlImre
Parancsnoks6ga
utca8.) vag,vonkezelokdnt
g;-akorolja.

4. A tdrsasiigfotevekenysege
(TEAOR'08 szerint):
3 109'08 Egydbbritorg,v6rt6s
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5.A t6rsas6g1994.januiir 1-tol hatdrozatlanidore alakul. A BudapestiFaipari Vallalar
6ltal6nosjogutodja. A t6rsas6gtovribbra is koteies ell6tni mindazokat az eliteltek
fo-elalkoztatas6b6l
adod6feladatokat,amelveka jogelod v6llalatotis terheltdk.
5.1.

A t6rsas6gtizleti dve a napt6ri dwel azonos. Az elso i.izleti e\i az alapitds
napj6valkezdodikes 19921.
dv december31. napj6igtart.

6. A t6rsas6gtorzstokeje:
6.1.

A t6rsas6g
torzstokdje278.790.000,Ft"
azazKettSszdzhelvennyolcmil li6 -hdtsz6zkilencvenezerforint.
amely34.290.000.Ft.
azazHarmincnegymillio-kettosz6zkilencvenezer
forint kdszpdnzbol
ds 244.500.000.Ft.
azaz Kettosz6zneg-vvenneg,vmiIIi o-o tszazezer fo rint
ertdkrinem pdnzbelibetdtbol6ll.

A

tdrsasdg torzsbetetje a jelen

vagyonmdrlegben kimutatott

ds

alapit6 okirat mellekletdt kdpezo
ugyancsak a

melldkletdt

kdpezo

vag,vonlelt6rban rdszletezett penzeszkozdkbol ds egydb nem pdnzbeli
eszkozokbolrill.
6.2.

Az alapito a torzstokdt fiegyzett tokdt) az alapitlssal egi,'idejrilega tiirsas6g
rendelkezdsdre
bocs6tia.

7.A t6rsas6gfogvatartottakkotelezo foglalkoztatfstra ldtrehozottgazd6lkod6szervezet.
eg.vbenbtintetes-vegrehajt6si
szerv. E minosdgdbenfeliigyeleti szerve a Biinretdsvdgrehajt6s
orsz6gosParancsnoksdga
(1054Budapest.steindl Imre u. 8.).
8.A tnlajdonosijogok ds kotelezettsdgekgyakorl6ja az igy'vezetdskorebe tal:rozoa16bbi
dontdsihataskoroketelvonia:
8.1.

A t6rsas6g
tulajdonritkdpezotermofoldekelidegenitese.
cserdje.

8.2.

A t6rsas6gtulajdon6t kdpezo tennof-oldekmu'o'elesi6g6nak megvdltoztat6sa.
m6scdluhasznosit6sa.
megterhelese"

--'J

.'

8 . 3 . Stratdgiaidontdsekmeghozatala.krilonos tekintettel a termeldsszerkezetdnek
megv6ltoztat6s6ra.
iizletdgakmegszrintetesdre.

8 . 4 . A 25 miiii6 forint - nvilviintarteisszerinti. egyedi - nett6 drteket meshalado
t6rgyi eszkoz,ds valamennl,iingatlandrt6kesitdse.

8 . 5 . A t6rsas6gt6rg,vdvetmegelozodvi netto 6rbevdteldnek2}o/o-tn
vagy a tdrsasag
torzstokdjdnek1/3-6tmeghalad6dftdkri- osszevontanszdmftotthitelellom6nv
feletti - hitelszerzodds
meskotdse.

8 . 6 . A tdrsasdg- a szttmvttelrolszol6 2000. dvi C. torvdn,v23. $-a szerintieszk6zok
(tov6bbiakban:vagyon) terhdre adott - osszevontansz6mitott kotelezettsdgvdllaliisa. ha a torzstoke 1/3-6t vagy' 50 milli6 forintot meghalad6osszegr-i.
illetve ingatlanterh6readott kotelezettseg-v6llaliis
eset6nosszeghat6rra
tekintet
n6lktl.

8 . 7"

Mindennemi keziziio e alapft6sa.

8.8.

A tiirsasdg5 dvet meghalad6idotartamrakotendo. vagy' - sajat tevdkenysdg
keretebenelo6llitott term6k vagy szolg6ltatdsdrtdkesftdsekivdteldr-el- nett6
100 milli6 forintot meghaladodrtdkriszerzoddseinek
- kiiloncjsenv6llalkozasi.
megbiz6si. kooper6ci6s. epitdsi. bdrmunka, bdrleti. egyiittmrikoddsi
megkotdse.idedrtveaz eloszerzoddst
ds a keret-mesdllapod6st
is.

8.9.

A btintetds-vdgrehajt6si
gazdas6gitdrsasdgokrdszdrevd,elegespenzitadds.

8.10. A t6rsas6ggal
munkaviszon;-ban
6116
dolgoz6kdveskeresetfejlesztdse.
8.11. A t6rsas6g
rizletiterveinekj6v6hagy6sa.
8.12. A t6rsas6g6ltal kidolgozott Szdmviteli Politika ds SzervezetiMtikodesi
Szab6Iyzatj ov6hagydsa.

8/A. 8/A. Ket. egymdsl koveto sz6mviteli torvdn.v..
szerinti besz6mol6 elfogaddsakozdtti
idoszakbana tulajdonosijogok es kotelezettsdgek
g1'akorlojaosztaldkeloleg
fizeresdrol
hatarozhat.

8/8. A kozfeladat e1l6t6samiatt keletkezettvesztesdgekkezelesdre.megszuntetdsere
a
tulajdonosi jogok ds kotelezettsdgekgvakorloja p6tbefizetdstrendelhet el. A
potbefizetdsosszegenem haladhatjameg a torzstoke (egyzett toke) 70%-ai. A
potbefizetestegy iizleti dvben legfeljebb eg).szerlehet elrendelni.A potbefizerdsreg)-
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osszegben,az elrendeldsetkoveto kilencven napon beltil banki 6tutal6ssalkell
teljesfteni.A tdrsas6ga p6tbefizetdstkdt egyenlo reszletbenkoteles visszaftzetni.
az
egyesreszleteka p6tbefizetdselrendeldsetkdveto, a potbefizetesosszegenekfeldnel
nagyobbm6rtdkti pozitiv eredmenny
el ztrulo kdt dvbenesedekeseka mdrlegetelfogad6
tulajdonosihatitrozatmeghozatalitol szfmiLottkilencven napon behil. A p6tbefizetes
a
torzstokdt(egyzett tokdt) nem noveli es a visszafizetesiga lekcitcjtttarlalekban
kerr.il
elszSmol6sra.
9'A tulajdonosijogok es kotelezettsdgek
gyakorl6jareszerea hat6skor6be
tartozoiisvek
eloterjeszt6se
az rigyvezetokotelezettsege.
10.A tdrsasdg i.igyeinek ir6nyit6s6r6l jogszabdly, alapito okirat es ezeken
alapul6
hatitrozatokds dontesekkereteikozott az igyvezetogondoskodik.
10.1. A t6rsas6gtigyvezetoje:
nev:

B6dis S6ndor

lakcim:

I 14r Budapest.
Bon,vh6di
u. I r 2. B dpriretI/r.

10.2. Az tigyvezetdmegbizatdsa201L januitr t . napjirtrit201L december3 l . napjdig
tart.
10.3. Az iigyvezetot a vonatkozo jogszabrilyokszerint vagyonnyilatkozat-teteli
kcitelezettsds
terheli.
1L A t6rsasiryotaz iigyvezetokepviseli.
I 1.1. Az igyvezeto az iigyek meghathrozottcsoporljairanezve a gazdasitgit6rsasrig
munkav6llaloitkepviselerijoggal ruhdzhatjafel.
11.2. A t6rsas6gcdgjegyzdse:
Az igyvezeto a t6rsas6gcdgneveheza sajrit- az al6ir6sicimpdldfnynak megfelelonevaltir 6stttcsatoIi a.
12.A t6rsas6gn6lh6romtagrifeltigyelobizotts6gmukodik.
12.1. A fehigyelobizotts6g
tagfai:
1. ndv:
lak6hely:

FrankTibor
1237Bud,apest,
Ujteleput 7..lV lll.
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2. ndr,':
lak6hely:

LantosJ6zsef
1195Budapest,
J6kaiutca26lb,

12.2. A feliigyelobizottsdg
MagyarNemzetiVagvonkezeloZrt.6ltal delegdlttagja:
nev:

Ad6m Imre

lak6hely:

1085Budapest.
Ulloi it16lb.Ivti9.

12"3. A feltgyelobizottsdg
tagjainakmegbizatdsa20ll.augusztus
31. napjdigtart,
12.4. A

feliig,v-elobizotts6g tagjait

a

vonatkoz6

jogszab6lyok

szerint

vagyonnyilatkozat-tdteli
kotelezettsdgterheli.
12.5" A feltigyelobizottsdg
kdrdsdrea vezeto tisztsdgviselokds a tiirsasagvezeto
6ll6sii munkav6llal6i 15 napon beltil ir6sban kdtelesek felvildgosft6st adni a
tarsas6gotdrinto b6rmely kdrdesrol.
13. A t6rsasag
konyvvizsgdl6ja:
cd-endv:

EX ASSE Kon,v*wizsg6l6.
Ad6-ds Pdnztigyi.Gazdas6gi
TanScsad6Rdszvenyt6rsasdg

szekhelv:

1027Budapest.
Fo u. 71.. illI .

MKVK n.v*ilv.
szam:

JT 000118

13.1. A konyvvizsgdl6nevdbenszemdlyesen
elj616bejeg.vzett
konvwizsg6lo:
nev:

FiedlerG6bor

lak6hely:

2500 Esztergom,Gy'urgyalag
u. 3.

MKVK nvilv. szdm'.

000255

13.2. A konyvvizsg|lomegbizatisaa 2009-esgazdas6gidr.tola 2013-asgazdasdgi
evetlezdr6tulajdonosidontdsig,de legkesobb2014"mdjus31-ig s261.
14. A t6rsasages tagja kozott szok6sosnagys6grendua szerzodes.mel,v--nek
nett6 efi.ekeaz
dvi 100 ezer forintot nem haladja meg, ds a v6siirolt termdk vagy szolgaltat6suzleti
ajanddkcelj5ra kenil beszerzdsre.
15" A megvalasztdssal.
illetve a kinevezdsselkapcsolatosiigyek kiveteler,ela tulajdonosi
jogok es kotelezettsdgg,v*akorl6ja
a hat6skordbetartoz6 dontdsekkapcs6nkoteles az
iigvvezetoi s a feliig;"elobizotts6g
vd1emdn1,6t
megismemi.

-o'\.

I 6. A tdrsas6gelektronikuseldrhetosege
(honlapja):
http :i/rvrvrv.bufa.hLri
16.1. A t6rsas6gsajdthonlapj6nteszi kozzeazonkozlemdnyeit.melyek kozz6tdteldre
a Gt. kozvetleni.ilkotelezi.
16.2. A t6rsas6ga saj6t honlapjrin teszt kozze - alapit6si engedelykivdtelevel - a
gazdas6gitevdkenysdgefolytat6s6hozsztiksdgeshat6s6giengeddlyeit"
16"3. At6rsas6gkdzerdekuadataia sajrithonlapj6nkenilnekkozzdtdtelre.
17. Az alapito okiratban nem vagv nem teljes reszletessdggel
szab6lyozottkdrddsekbena
Gt.. a t6rsas6gnakds tagjrinakaz ot|.nem szab6lyozottvagyoni ds szemdlyiviszon.vairaa
Polg6ri forvdnykdnyvrolsz6lo 1959.dvi IV. torveny, akizfuolasos6llami tulajdonb6l
ad6d6 saj6toss6gokkapcs6n pedig a Vtv. es az tilamhiutaLt6sr6lsz6lo 1992. evj
xxxvIII.

torvdny mindenkorhatdlyosrendelkezdseiaz ir6nl,'ad6ak.

Az Alapito Okiratot elolvas6sds eftelmezdsut6:n,mint az akaratiivalmindenbenmege,evezo
jogn."-ilatkozatota .jogszeni fblhatalmaziis bir-tokdban irta a16,a tulajdonosi jogok ds
kotelezettsd
gek g-v"akorl6j
a.
Budapest,2010.december31"

A Mag-v"ar
Allam, mint Tulajdonos nev6bena
Biintet6s-v6grehaj
tds Orszigos Parancsnoks:iga
Va g.v"onkezel6
k6pviselet6ben

Dr. Kiik6nyesiAntal bv. altfbornagyorszigos parancsnok

Ellenjeg_y-ezte:

