
EGyszEM Elyes NoNpRoFn xonlArolT FELEr-6ssEe 0 rAnslsAc
ru-lpir6 oKIRATA

Alapito okirat, amely abbol a c6lbol kerillt elfogaddsra, hogy a 2. pontban megjel1lt alapito a
gazdasdgi t6rsasdgokr6l szolo 2006. 6vi lV. t1rueny (Gt.) rendelkezesei szerint nem
i1vedelemszerzdsre irdnyulo gazdasilgi tev6kenys6g folytatasdra egyszem6lyes nonprofit
korl6tolt felel6ss6gfi tdrsasdgot alapitson, az alabbiak szerint.

l. A tlrsasig neve, sz6khelye
1.1. A t6rsas6g c6gneve: ZEUSZ MILF Nonprofit Korldtolt Feleloss6gri T6rsas6g
A t6rsasdg rdviditett c6gneve: ZEUSZ MILF Nonprofit Kft.
1.2, A t6rsas6g sz6khelye: 1 137 Budapest, Pozsonyi [t 14. fsz. 4.

2. A tlrsasig alapffia:
2.1. N6v: Petr6nyi Viktoria
Anyja neve. Tall6di Judit Aranka
Lakcim: 1039 Budapest,  Kir6lyok t i t ja 174. Aep. 1. |ph.3.  em.5. a.

3. A t{rcasig TeAOn szerintitev6kenys6gi kdre
3.1 . F6tev6kenys6g (nem jdvedelemszerz6sre ir5nyul6 tev6kenys6g):
90.04'08 Mriv6szeti l6tesitm6nyek mrikddtet6se
3.2. Kieg6szfto jelleggel folytatott Uzletszertj gazdas6gi tev6kenys6gi k6r:
90. 02'08 El6ado-m tjv6szetet kieg6szito tev6kenys6g

4. A tlrcas{g m0kdd6s6nek ld6tartama: hatirozatlan.

5. A tirsasig tdrzst6k6ie:
5.1. A t6rsas6g torzst6k6je 500.000,- Ft, azaz 6tsz6zezer forint amely 500.000,- Ft azaz
iltszAzezer Ft k6szp6nzb6l 6ll, amely a t6rzst6ke 11Oo/o-a.
Ebbol az alapit5skor befizetett osszeg 500.000,- Ft, a p6nzbelihozzSlArulss 100%-a.
A bejegyz6si k6relem cegbiros6ghoz t6rt6n6 benyfjt6s6ig a teljes p6nzbeli hozz6j6rut6st be
kell fizetni a t6rsas6g p6nzt6rAba.

6. A tag tdrzsbet6tie
6.1. Nev: Petrdnyi Viktoria
Tdrzsbet6t osszege: 500.000,- Ft
T6rzsbet6t 6sszet6tele:
a) K6szpenz: 500.000,- Ft

7. Uzletr6sz
7.1. A tdrsasSg bejegyz6s6t k6vet6en a tag jogait 6s a t6rsas6g vagyon6b6l ot megillet6
h6nyadot az Uzletr6sz testesiti meg. Az uzletr6szhez kapcsolodo vagyonijogok a t6rsai6got
illetik, mivel a t6rsas6g muik6d6se sor6n kepzod6tt nyeres6g a gazdasdgi t6rsas6g vagyonet
gyarapitja. A tagnak csak egy Uzletr6sze lehet.

8. Az iizletr6szek Struhizisa, felosztisa
8.1 . Az ltzletr6sz csak 6truhSzAs, a megszrlnt tag jogut6dl6sa 6s or6kl6s eset6n oszthato fel.
8.2. Ha az egyszemelyes tdrsas6g az uzletr6sz feloszt6sa vagy a t6rzst6ke emel6se folyt6n
0j taggal eg6szUl ki 6s igy tdbbszem6lyes t6rsas6gga v6lik, a tagok kotelesek az alapito
okiratot tdrsas6gi szerzod6sre modositani.
8.3. A t6rsas6g saj5t Uzletr6sz6t nem szerezheti meg.

9. A nyeres6g felosztis6nak tilalma
9'1' A tagot a tdrsasSgnak a Gt. 4. S (3) bekezd6s szerint a gazdasdgi tdrsas6g
tev6kenys6geb6l szlrmazo nyeres6g a tagok (r6szv6nyesek) k6z6tt nem oszthJto fel, az a
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gazdasAgi t6rsas6g vagyon6t gyarapitja. Nonprofit gazdas6gi t6rsasSg Uzletszertj gazdas6gi
tev6kenys6get csak kieg6szito jelleggel folytathat.

10. Az alaplt6i hatlrozat
10.1. A taggytiles hat5skdr6be tartoz6 k6rd6sekben az alapit6hatArozattal d6nt,6s err6l a
vezet6 tiszts6gvisel6t ir6sban 6rtesiti.
10.2. Az. alapito kiz6rolagos hat5skdr6be tartoznak mindazok a k6rd6sek, amelyeket a
torv6ny a taggytll6s kiz6r6lagos hat6sk6r6be utal, 6s amelyek nem tartoznak a nyeres6g
feloszt6sdnak tilalmi rendelkez6s6be.

11. Aztigyvezet6
11.1. A t6rsas6g elso Ugyvezetdje:
N6v: Petr6nyiViktoria
Anyja neve. Tallodi Judit Aranka
Lakcim: 1039 Budapest,  Kirdlyok0t ja 174.A6p. 1. |ph.3.  em.5. a.
Az Ugyvezetoi megbizatfls hatdrozott idSre sz6l:
A megbizat6s kezdo idopontja: 2009. februflr 27.
A megbizat6s lej6rta: 2011. februAr 27.

12. A tirsasig k6pviselete, c6gjegyz6s
12.1. Az tigyvezet6 a t6rsas5got 6n6ll6an k6pviseli. A t6rsasSg c6gjegyz6se akk6nt tdrt6nik,
hogy az Ugyvezet6 a c6g eloirt, el6nyomott vagy nyomtatott c6gszdvege al6 vagy fol6 a
nev6t a hiteles c6gal6ir6si nyilatkozatban illetoleg az Ugyved Sltal ellenjegyzett al6ir6s-
mint6ban foglalt al6ir6s6val egyez6en, 6n6lloan irja.

13. A tirsasig megsziin6se
13.1 . A t6rsas6g jogut6d n6lkUli megsz0n6se eset6ben - ha a t6rsasdg nem min6sUl egyben
k6zhaszn0 szervezetnek - a hitelez6k kiel6git6se ut6n fennmarad6 vagyon az alapit6t illeti
meg.

14. Egy6b rendelkez6sek
14.1. A jelen t6rsas6gi szerz6d6sben nem szab6lyozott k6rd6sekben a gazdas6gi
t6rsas6gokrol szol6 t6rv6ny, a t6rsas6gnak 6s tagjainak az ott nem szab6lyozott vagyoni 6s
szem6lyi viszonyaira a Polg6ri Torv6nyk6nyvr6l szolo 1959. evi lV. tdrv6ny rendelkez6seit
kell alkalmazni.

Kelt: Budapest, 2009. februlr 27.
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