
A Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábbi cégneve: Primestone 
Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság; székhelye: 1051 Budapest, Vörösmarty 
tér 5. III. 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. június 19. napján a következő határozatokat hozta: 
 

 
1/2018. (VI.19.) számú határozat: Az Alapító a Társaság cégnevét Capstone Befektetési Alapkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, rövidített cégnevét pedig Capstone Befektetési Alapkezelő Zrt.-re 
módosította. 
 
 
2/2018. (VI.19.) számú határozat: Az Alapító döntött idegen nyelű cégnév létesítéséről azzal, hogy a Társaság 
idegen nyelvű cégneve Capstone Asset Management Private Limited Company, idegen nyelvű rövidített 
cégneve pedig Capstone Asset Management Plc. 
 
 
3/2018. (VI.19.) számú határozat: Az Alapító a Társaság székhelyét a 1051 Budapest, Vörösmarty tér 5. III. 
emeletre módosította. 
 
 
4/2018. (VI.19.) számú határozat: Tekintettel arra, hogy Csoma András a vezérigazgatói, Salamon Adorján 
Csaba pedig a cégvezetői tisztségéről 2018. június 19. napján lemondott, az Alapító a Társaság új 
vezérigazgatójának 2018. június 19. napjától határozatlan időre, önálló cégjegyzési joggal Kobulniczky Tamást 
(születési idő, hely: 1969. március 26., Hatvan; anyja neve: Dr. Kovács Mária; lakcíme: 1025 Budapest, Szeréna 
út 2/D. 2. em. 7.) jelölte ki azzal, hogy vezérigazgatói tisztségét munkaviszony keretében, 750.000,- Ft 
munkabér ellenében látja el.  
 
 
5/2018. (VI.19.) számú határozat: Az Alapító döntött honlap létesítéséről. A Társaság honlapja 
www.capstone-fund.hu azzal, hogy amennyiben Ptk. a Társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen 
közzé, a Társaság e kötelezettségének ezen a honlapon tesz eleget. 
 
 
6/2018. (VI.19.) számú határozat: Az Alapító a Társaság elektronikus kézbesítési címét a 
földvarig@gmail.com-ra módosította. 
 
 
7/2018. (VI.19.) számú határozat: Az Alapító elfogadta a Társaság – az 1/2018. (VI.19.), a 2/2018. (VI.19.), a 
3/2018. (VI.19.) és a 4/2018. (VI.19.) számú határozataiban foglaltaknak megfelelő – változásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt, módosított alapszabályát azzal, hogy a változások vastag dőlt betűvel kerültek jelölésre. 
 
 
  
 
 


