KÖZZÉTÉTEL

A DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideó u. 3/B,
cégjegyzékszám: 01-10-045744; nyilvántartja: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság; MNB
tevékenységi engedély szám: E-III/42/2008), a kollektív befektetési formákról és kezelőikről
szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 167. § (1) bekezdés j) pontja és a (2) bekezdése
alapján előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve ezúton teszi közzé, hogy a
cégjegyzékben nyilvántartott adatok között a cég könyvvizsgálójának újraválasztása történt.

Budapest, 2018. március 19.

Dialóg Befektetési Alapkezelő Zrt.

Melléklet:
Cégbírósági végzés: Cg.01-10-045744/82. számú
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Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cg.01-10-045744/82

VÉGZÉS
A Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál Cg.01-10-045744 cégjegyzékszámon bejegyzett
DIALÓG Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest,
Montevideó u 3. B. ép.; adószáma: 14044955-1-41) cégügyében a bíróság a cég kérelme
alapján elrendeli az alábbi változások bejegyzését:

8.
8/15.

A létesítő okirat kelte
2018. március 1.
Bejegyzés kelte: 2018/03/09

14.
14/3.

A könyvvizsgáló(k) adatai
Moore Stephens Wagner Könyvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
HU-2900 Komárom, Erdélyi u. 4.
Cégjegyzékszám: 11-09-002699
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
ifj. Wágner Vilmos (an.: Csizmadia Aranka)
2900 Komárom, Száva utca 14.
Jogviszony kezdete: 2013/05/01
Jogviszony vége: 2018/05/01
A változás (törlés) időpontja: 2018/03/01
Törlés kelte: 2018/03/09

14/4.

Moore Stephens Wagner Könyvizsgáló Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
2900 Komárom, Erdélyi utca 4.
Cégjegyzékszám: 11-09-002699
EUID: HUOCCSZ.11-09-002699
A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai:
ifj. Wágner Vilmos (an.: Csizmadia Aranka)
2900 Komárom, Száva utca 14.
Jogviszony kezdete: 2018/03/01
Jogviszony vége: 2020/05/01
A változás időpontja: 2018/03/01
Bejegyzés kelte: 2018/03/09

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.
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A per megindításának a bejegyző végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított
harminc napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A cég 15000 Ft eljárási illetéket és 3000 Ft közzétételi költségtérítést elektronikus úton
megfizetett.
A fenti adat(ok) bejegyzése és közzététele a következő okirat(ok) alapján történt: a közgyűlés
összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a közgyűlés jelenléti íve; a közgyűlés
jegyzőkönyve (kivonata); a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának
igazolása; a könyvvizsgálatot ellátó személy elfogadó nyilatkozata, ha a könyvvizsgáló
szervezet; a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege.
Budapest, 2018. március 9.

Dr. Márton Szabolcs Tamás s.k.
bíró
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