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A Társaság rövid bemutatása 
 
Cégnév:  NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő 

Részvénytársaság 
Rövidített cégnév:  NUTEX Nyrt 
Székhely:  1147. Budapest, Telepes u. 53. 
Cégbejegyzés időpontja: 1996. május 29. 
Bejegyző bíróság:  Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 
Cégjegyzékszám:  01-10-043104 
Cégjogi forma:  Részvénytársaság 
Adószám:  12143890-2-42 
Statisztikai számjel:  12143890-2110-114-01. 
A társaság időtartama:  határozatlan 
Üzleti év:  megegyezik a naptári évvel 
 
Választott könyvvizsgáló:   MOBILCONSULT Kft.  
 
A társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde, és a saját honlapján teszi közzé. 
 
NUTEX Nyrt egy, az emberi egészség szolgálatában álló nemzetközi vállalatcsoport 
anyavállalata. Leányvállalatai között szerepel a Kanadában bejegyzett, kiemelkedő minőségű, 
innovatív táplálék-kiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals Ltd., az egyedülálló, 
prémium kategóriás táplálék-kiegészítő és kozmetikai termékeket forgalmazó Organic 
Mission Magyarország Zrt., valamint a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati 
segédeszközök és más egészségmegőrző termékek kiskereskedelmét végző két budapesti 
gyógyszertár.  
 
A Társaság részvényei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Részvények „B” kategóriájába 
bevezetésre kerültek. 
 
A tárgyévi tevékenység ismertetése 
 
A NUTEX Nyrt a 2010-es évben jelentős változásokon ment keresztül.  
 
A 2008 évi stratégiai döntéseknek megfelelően a korábbi gyártási és kereskedelmi 
tevékenység 2009-ben kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett termékekkel 
kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta.  
 



A fentiek hatására a Társaság egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek tevékenysége 
befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének koordinálása. 
 
A Társaság 2009. december 28-án megtartott rendkívüli közgyűlése döntött a cég szétválással 
történő átalakulásáról, melynek során a Társaságból egy korlátolt felelősségű társaság (a H-1 
Holding Kft) vált ki. A szétválást a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2010 február 22-én 
bejegyezte. 
 
A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős 
folyamatok: 
 
A Társaság 2010. október 10-i rendkívüli közgyűlésének az alaptőke leszállítására, illetve az 
alaptőke felemelésére vonatkozó határozatait a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a 
fordulónap után jegyezte be a cégjegyzékbe. 
 
A Társaság 2010. december 19-i rendkívüli közgyűlésének határozatait a Fővárosi Bíróság 
mint Cégbíróság szintén a fordulónap után jegyezte be a cégjegyzékbe. 
 
A várható fejlődés: 
 
A Társaság fejlődése döntően új akvizíciók megvalósításával, illetve a leányvállalatok 
terjeszkedése útján történhet.  
 
Kutatás és kísérleti fejlesztés: 
 
A Társaságnál kutatás, illetve kísérleti fejlesztési tevékenység 2010-ben nem zajlott. 
 
Telephelyek bemutatása: 
 
A Társaságnak nincsenek telephelyei. 
 
A vállalkozás által folytatott foglalkoztatáspolitika: 
 
A Társaság minimális alkalmazotti létszámmal dolgozik. 
 
A környezetvédelemmel kapcsolatos információk: 
 
A Társaság tevékenységét nem befolyásolták környezetvédelemmel kapcsolatos események. 
A Társaság irodai tevékenysége során figyelmet fordít a környezeti szempontok 
érvényesülésére. A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos támogatásban nem részesült. 
 
Jegyzett tőke összetétele és egyéb társasági jogi kérdések: 
 
A Társaság cégbíróságon bejegyzett alaptőkéje a fordulónap 80.780.000 db, egyenként 6 Ft 
névértékű, dematerializált „A” sorozatú törzsrészvényből (jegyzett tőkén belüli arány: 95,8%) 
és 3.500.000 db, egyenként 6 Ft névértékű, dematerializált „B” sorozatú, szavazatelsőbbségi 
jogot biztosító elsőbbségi részvényből (jegyzett tőkén belüli arány: 4,2%) állt.  
 
 
 



A Társaság 2010. október 10-i rendkívüli közgyűlésének az alaptőke leszállítására, illetve az 
alaptőke felemelésére vonatkozó határozatait, valamint a Társaság 2010. december 19-i 
rendkívüli közgyűlésének az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatait a Fővárosi Bíróság 
mint Cégbíróság a fordulónap után jegyezte be a cégjegyzékbe. 
 
A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes a névérték tízszeresének 
megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat. Munkavállalói részvényesi rendszer által 
előírt irányítási mechanizmus a Társaságnál nem működik.  
 
A vezető tisztségviselők kinevezéséről, visszahívásáról, illetve a Társaság alapszabályának 
módosításáról a közgyűlés 3/4-es többséggel dönt.  
 
A vezető tisztségviselők jogosultak a Társaság alaptőkéjét legfeljebb 2.000.000.000 Ft-tal zárt 
körben vagy nyilvánosan megemelni.  
 
 
Budapest, 2011. március 30. 
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