
A Primestone Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1024 
Budapest, Lövőház utca 39. 4. em.; cégjegyzékszáma: 01-10-049079; a továbbiakban: Társaság) a kollektív 
befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi 
XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 167. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettségre hivatkozással az alábbiakat teszi közzé:  
  
A Társaság egyedüli részvényese 2018. május 31. napján a következő határozatokat hozta:  
 
1/2018. (V.31.) számú határozat: Az Alapító a jelen határozattal hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság 
könyvelése, valamint részére számviteli és adóügyi szolgáltatások ellátása vonatkozásában a Társaság és a Real 
World Bt. (székhelye: 3214 Nagyréde, Gyöngyösi út 12., cégjegyzékszáma: 10-06-024093) között fennálló, 
2016. november 17. napján kötött megbízási szerződés 2018. május 31. napjával közös megegyezéssel 
megszüntetésre kerüljön és felhatalmazza Csoma András Gyulát és Salamon Adorján Csabát a megbízási 
szerződés megszüntetésének aláírására. Az Alapító hozzájárul a megszüntetett szerződésből eredő, a 
megszűnés napjáig fizetendő pénzügyi kötelezettségek Társaság általi teljesítéséhez. Az Alapító az ezen 
szerződés vonatkozásában a 2018. április 27-én tett nyilatkozatát – melyben kijelentette, hogy a REAL 
WORLD Bt. e szerződés alapján végzett tevékenységével kapcsolatosan vele szemben igénye nincs és ilyen 
igényt a Társaság sem fog érvényesíteni a REAL WORLD Bt.-vel szemben – a megszűnés napjáig terjedő 
időre fenntartja és megerősíti.  
 
 
2/2018. (V.31.) számú határozat: Az Alapító a jelen határozattal hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság 
könyvelése, valamint részére számviteli és adóügyi szolgáltatások ellátása vonatkozásában a Társaság 
határozatlan időre 80.000,- Ft/hó + áfa (könyvelés, számviteli és adóügyi szolgáltatások) 40.000,- Ft/hó + áfa 
(MNB jelentések teljesítése) díjazás mellett megbízási szerződést kössön a Tanácsadó Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 14., adószáma: 23095605-2-42) és felhatalmazza Csoma 
András Gyulát és Salamon Adorján Csabát a megbízási szerződés aláírására.  
 
 
3/2018. (V.31.) számú határozat: Az Alapító hozzájárul a Társaság és Kobulniczky Tamás (anyja neve: Dr. 
Kovács Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Szeréna út 2/D 2 7) közötti, vezérigazgatói munkaszerződés 750.000,- 
Ft személyi alapbérrel, határozatlan időtartamra való megkötéséhez és felhatalmazza Csoma András és 
Salamon Adorján Csabát a munkaszerződés aláírására. 
 
 
4/2018. (V.31.) számú határozat: Az Alapító hozzájárul, hogy Csoma András Gyula és Salamon Adorján 
Csaba Társasággal fennálló munkaszerződése Kobulniczky Tamás (anyja neve: Dr. Kovács Mária; lakcíme: 
1025 Budapest, Szeréna út 2/D 2 7) vezérigazgatói, teljes tevékenységirányítói és a befektetéskezelési 
tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedését irányító személy funkciójának 
engedélyezését követő nappal közös megegyezéssel megszüntetésre kerüljön és felhatalmazza Kobulniczky 
Tamást a munkaszerződés megszüntető megállapodások aláírására. 
 


