
ALAPSZABÁLY 

 

Első Hazai Energia-portfolió 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Végelszámolás Alatt 

 

 

1. A társaság neve, székhelye 

 

1.1. A társaság cégneve:  Első Hazai Energia-portfolió Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végelszámolás Alatt 

 

1.2. A társaság székhelye: 1163 Budapest, Cziráki utca 26-32. II/144. 

 

 

2. A társaság részvényesei 

 

2.1. A társaság a részvényeseit a részvénykönyvben tartja nyilván. A részvénykönyv tartalmazza a részvényesek nevét, 

lakóhelyét vagy székhelyét, részvénysorozatonként a részvényesek részvényeinek vagy ideiglenes részvényeinek 

darabszámát és tulajdoni részesedésük mértékét. 

 

2.2. A részvénykönyvet a társaság igazgatósága vezeti. Az igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A 

részvénykönyvet úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen minden változtatás, módosítás, törlés vagy javítás, 

illetőleg az adatot bejegyző személye, valamint a bejegyzés jogalapja és időpontja. 

 

2.3. A részvényes a társasággal szemben részvényesi jogait akkor gyakorolhatja, ha őt a részvénykönyvbe bejegyezték, 

azonban a részvénykönyvbe történő bejegyzés elmaradása a részvényesnek a részvény feletti tulajdonjogát nem érinti. 

 

 

3. A társaság tevékenységi köre(i) 

 

3.1. Főtevékenység: 

 

 64.99 M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés (főtevékenység) 

 

3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): 

 

35.14 Villamosenergia kereskedelem 

66.12 Értékpapír- és árutőzsdei ügynöki tevékenység 

68.20 Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

70.10 Üzletvezetés 

82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

35.23 Gázkereskedelem 

 

 

4. A társaság működésének időtartama 

 

A társaság időtartama: határozatlan. 

          

 

5. A társaság alaptőkéje 

 

5.1. A társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) 117.490.688,-Ft, azaz száztizenhétmillió-négyszázkilencvenezer-

hatszáznyolcvannyolc forint. 

 

5.2. A társaság alaptőkéje 519.512 db., azaz ötszáztizenkilencezer-ötszáztizennkettő darab A sorozatú, 1 szavazatra 

jogosító, egyenként 224,-Ft, azaz kétszázhuszonnégy forint névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvényből, és 

5.000 db., azaz ötezer darab B sorozatú, 10 szavazatra jogosító, egyenként 224,-Ft, azaz kétszázhuszonnégy forint 

névértékű, névre szóló dematerializált szavazatelsőbbségi részvényből áll. 

 

5.3. A részvények előállítása dematerializált formában történik. 

 

5.4. A részvények kibocsátási értéke megegyezik a részvények névértékével. 



 

 

6. A részvény átruházásának korlátozása 

 

A részvények átruházásához a társaság beleegyezésére nincs szükség. 

 

 

7. A nyereség felosztása 

 

7.1. A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára tekintettel kifizetést a társaság 

fennállása alatt a Ptk-ban meghatározott esetekben és a tárgyévi adózott eredményből, illetve szabad 

eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. A felosztható és a közgyűlés által felosztani 

rendelt eredményből a részvényest a részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. 

 

7.2. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a részvénykönyvben 

szerepel. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. 

 

 

8. A közgyűlés 

 

8.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. 

 

8.2. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a társaság székhelyére. 

 

8.3. A társaság a közgyűlésre szóló meghívót a közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően, a társaság 

honlapján teszi közzé. 

 

8.4. A közgyűlés írásbeli döntéshozatallal is határozhat. 

 

8.5. A közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit a közgyűlés megkezdéséig a 

részvénykönyvbe bejegyeztek. A közgyűlésen minden egyes A sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatot, minden egyes 

B sorozatú szavazatelsőbbségre jogosító részvény 10 (tíz) szavazatot testesít meg. A határozatképesség 

megállapításánál minden egyes A sorozatú törzsrészvény 1 (egy) szavazatot, minden egyes B sorozatú 

szavazatelsőbbségi részvény 10 (tíz) szavazatot ér. 

 

8.6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 

felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti 

napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A nem 

határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet 

hosszabb, mint huszonegy nap. 

 

8.7. A közgyűlés határozatait egyszerű többségével hozza, amennyiben a Ptk. másként nem rendelkezik. 

 

 

9. A végelszámoló, a képviselet 

 

9.1. A társaságot a végelszámoló képviseli. 

 

9.2. A végelszámoló: 

 

Név: Fodor László 

Anyja neve: Balogh Julianna 

Lakcím: 1144 Budapest, Füredi utca 19. III/13. 

A végelszámoló megbízatása határozatlan időre szól. 

 

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 17. napja. 

 

 

10. Cégjegyzés 

 

10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

 

Név: Fodor László végelszámoló 



   

11. Felügyelőbizottság 

 

11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására nem kerül sor. 

 

12. Könyvvizsgáló 

 

12.1. A társaság könyvvizsgálója: 

Cégnév: REPORT & AUDIT Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft. 

Cégjegyzékszám: 09-09-006577 

Székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. 

 

12.2. A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:  

Név: Gyapjas István könyvvizsgáló 

Lakcím: 4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 54. 

Anyja neve: Balogh Irén 

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. április 17. 

A megbízatás lejárta: 2019. április 30. 

 

13. A társaság megszűnése 

 

13.1. A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a részvényeseket 

illeti meg. 

 

14. Egyéb rendelkezések 

 

14.1. Azokban az esetekben, amikor a Ptk. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e 

kötelezettségének a honlapján (www.ehep.hu) tesz eleget. 

 

14.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Budapest, 2018. április 17. 

 

 

Alulírott dr. Földvári Attila ügyvéd (Georgi – Földvári – Oláh Ügyvédi Iroda; 1055 Budapest, Szent István körút 15. 

IV/2.), az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2018. április 17. napján megtartott 

közgyűlésének [■]/2018. (IV.17.) számú határozatával elfogadott fenti alapszabályt szerkesztettem és ellenjegyzem. 

 

 

Budapest, 2018. április 17. 

 

 

 

 

 

 

dr. Földvári Attila 

ügyvéd 

kamarai azonosító szám: 36060203 


