az a szöveg előző részében található, egyetértésben módosították a cég TÁRSASÁGI
SZERZŐDÉSÉT a MEGNEVEZÉSRE, az IRÁNYÍTÁSRA és a VEZETÉSRE vonatkozóan,
amely módosítások az ELSŐ, A NEGYEDIK és a NYOLCADIK záradékban találhatóak. Ezek a
következőképpen szólnak:
ELSŐ: S..... K........ és B......... G............., mint egyedüli tagok, kinyilvánítják, hogy folytatják a
KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (KFT) működtetését …........ KFT néven.
NEGYEDIK: A társaság tőkéje 500 millió guaraniban lett megállapítva. Ez 500 egységnek felel
meg, ahol minden egység 1 millió guaranit ér. A társaság tőkéjét a tagok a következőképpen
jegyzik: 1. B............... G................ úr 50%-os tulajdonrésszel rendelkezik, amely 250 egységgel
egyenértékű, vagyis 250 millió guaraninak felel meg. S....... K........ úr szintén 50%-os
tulajdonrésszel rendelkezik, amely 250 egységgel egyenértékű, vagyis 250 millió guaraninak felel
meg.
NYOLCADIK: A társaság irányítása B.......... G........... úr feladat lesz, aki az ÜGYVEZETŐI
feladatokat és a társaság törvény előtti képviseletét is ellátja. Ezen ügyekben eljárhat személyesen,
vagy részleges vagy teljes meghatalmazást adhat a társaság képviseletére. Az ügyvezető köteles a
társaságot a törvény által előírt formában irányítani, jogi, kereskedelmi, polgári, adminisztratív és
munkaügyekben egyaránt. Élhet a azokkal a jogaival, amit a törvény és ez a társasági szerződés
biztosít a számára. Tilos neki a társaság tevékenységi körétől idegen ügyletekben elkötelezni magát,
valamint más kereskedelmi cégek ügyvezetőként való képviselete és harmadik félnek vagy
társaságnak kezességet vállalnia. Az ÜGYVEZETŐ eladhat, vehet, hitellel megterhelhet,
elzálogosíthat és ezeket töröltetheti a kereskedelmi tevékenység javainak minden osztályánál, ingó
és ingatlan javaknál egyaránt. Állami és privát bankokkal, valamint önálló szervezetekkel, cégekkel
és az állammal is köthet szerződéseket.
Az ELSŐ, a NEGYEDIK és a NYOLCADIK záradék módosult a társasági szerződésben. A többi,
nem módosított záradék továbbra is érvényben marad.
Az elővezetetteknek megfelelően a felek jelen átruházási iratban írásban rögzítik a tagi
hányadot és a „............ KFT” társasági szerződésének módosítását és benyújtják a megfelelő
hatóságoknak.
TANÚSÍTVÁNY: 4115259-es számú tanúsítvány, 2012. szeptember 6-i dátummal,
beérkezett 2012. szeptember 14-én. A hivatal nem talált eltiltást vagy egyéb kizáró okot B............
G............. és E..... A........ G......... B....... urak esetében, ezért jóváhagyta a szerződésmódosítást.
A 4115233 számú, 2012. szeptember 6-án kelt és a Kereskedelmi Kamara által 2012.
szeptember 20-án jóváhagyott tanúsítvány szerint a tulajdoni hányadok teher- és
korlátozásmentesek.
JELEN IRAT tartalmát megismerve a jelenlévők teljes egyetértésben elfogadják annak
minden részét.
KÖZJEGYZŐI TANÚSÍTVÁNY: A közjegyző megjegyzi a következőket: megkaptam a
megjelentek személyes szándéknyilatkozatát, akik személyesen megbizonyosodtak róla, hogy jelen
szöveg tartalma megegyezik az általuk kívánttal és ha lenne tőlük eredő helyesbítés, akkor azt
tartalmazza.
HANGOS FELOLVASÁS után a megjelentek jóváhagyták az irat tartalmát és mint akaratukkal
mindenben egyezőt aláírták előttem, M........ A............ A............. M............ D..... M.......... közjegyző
előtt.
Folytatódik a 4242156-os számú AO sorozatú biztonsági lappal.

