
A fel szá mo ló több meg fe le lõ, azo nos ér té kû (a vé tel ár vo nat ko zá sá ban leg fel jebb 10%-kal el té rõ) pá lyá zat ese tén nyil vá nos ár -
tár gya lást tart, amely nek idõ pont já ról, he lyé rõl, sza bá lya i ról a bon tást kö ve tõ 3 mun ka na pon be lül ér te sí ti az érin tett ajánlat -
tevõket. A bá nat pénz – nyer tes pá lyá zó ese té ben – be szá mí tás ra, a töb bi pá lyá zó nak pe dig az ered mény hir de tés nap já tól szá mí tott
nyolc na pon be lül vissza uta lás ra ke rül. Nem jár vissza és el ve szí ti az aján la ti biz to sí té kot a nyer tes pá lyá zó, ha a szer zõ dés az ér -
dek kö ré ben fel me rü lõ ok ból nem jön lét re, vagy a nyer tes pá lyá zó a vé tel árat az elõ írt ha tár idõ ben nem fi ze ti meg, vagy a Cstv.
49/A. § (4) be kez dés sze rin ti aján la tot te võ pá lyá zó a fel szá mo ló ál tal el ren delt ár tár gya lá son ne ki fel ró ha tó ok ból nem vesz részt.

A ki író fenn tart ja ma gá nak a jo got, hogy meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban a pá lyá za tot ered mény te len nek nyilvánítsa.
A va gyon ele mek meg te kin té sé re a meg je le nést kö ve tõ en elõ ze tes idõ pont-egyez te tés alap ján van le he tõ ség. To váb bi in for má ció és 

rész le tes pá lyá za ti tá jé koz ta tó kér he tõ Ba kó Ani kó tól, hét fõ tõl csü tör tö kig 9 és 17 óra kö zött a 06 (70) 383-6082-es te le fon szá mon
vagy ba ko a ni ko@in vi tel.hu e-ma il cí men.

* * *

Az Ale xan der & Co. Kft. (Cg.: [01 09 709122]; 1042 Bu da pest, Ár pád út 57–59. I. 8.; adó szám: [10526237-2-41]), mint a Fõ vá ro si
Tör vény szék ál tal ki je lölt LI A TECH Gyár tó, Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.” (Cg.: [01 09 696935]; 1051 Bu da pest,
Arany J. u. 34.; adó szá ma: [12655274-2-42]) felszámolója,

nyil vá nos pá lyá zat

útján, egyben értékesíteni kívánja a felszámolás alatt álló társaság tulajdonában lévõ, alábbiakban ismertetett ingatlanokat és
ingóságokat:

1. Me zõ fal va kül te rü let, 0268/3. hrsz.-ú, 3464 m2 alap te rü le tû, „ki vett sa ját hasz ná la tú út” mû ve lé si ágú in gat lan 1/1 tu laj do ni
hányadát.

Az in gat lan becs ér té ke: 45 000 Ft.
Az in gat lant ter he lik:
– Ve ze ték jog (E-On Dél-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt. ja vá ra).
– Egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog (Kis vál lal ko zás-Fej lesz tõ Pénz ügyi Zrt. javára).
– Vég re haj tá si jog (Re al Fi nan ci ers Inc. ja vá ra).
– Vég re haj tá si jog (Las sel ber ger Hun gá ria Kft. ja vá ra).
– Vég re haj tá si jog (NAV ja vá ra).

2. Me zõ fal va, Se lyem ma jor, kül te rü let, 0269/7. hrsz.-ú, 2584 m2 alap te rü le tû, „ki vett ipa ri te rü let” mû ve lé si ágú in gat lan
1/1 tulajdoni hányadát.

Az in gat lan becs ér té ke: 1 665 000 Ft.
Az in gat lant ter he lik:
– Ve ze ték jog (E-On Dél-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt. ja vá ra).
– Egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog (Kis vál lal ko zás-Fej lesz tõ Pénz ügyi Zrt. javára).
– Vég re haj tá si jog (Re al Fi nan ci ers Inc. ja vá ra).
– Vég re haj tá si jog (Las sel ber ger Hun gá ria Kft. ja vá ra).
– Vég re haj tá si jog (NAV ja vá ra).

3. Me zõ fal va kül te rü let, 0269/11. hrsz.-ú, 2.9003 m2 alap te rü le tû, „ki vett ipa ri te rü let” mû ve lé si ágú in gat lan 1/1 tu laj do ni há nya dát.
Az in gat lan becs ér té ke: 23 400 000 Ft.
Az in gat lant ter he lik:
– Egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog (ERS TE Bank Zrt. javára).
– Ve ze ték jog (E-On Dél-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt. ja vá ra).
– Egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog (Kis vál lal ko zás-Fej lesz tõ Pénz ügyi Zrt. javára).
– Vég re haj tá si jog (Re al Fi nan ci ers Inc. ja vá ra).
– Vég re haj tá si jog (Las sel ber ger Hun gá ria Kft. ja vá ra).
– Vég re haj tá si jog (NAV ja vá ra).

4. Me zõ fal va kül te rü let, 0269/12. hrsz.-ú, 2.2998 m2 alap te rü le tû, „ki vett ipa ri te rü let” mû ve lé si ágú in gat lan 1/1 tu laj do ni há nya dát.
Az in gat lan becs ér té ke: 22 500 000 Ft.
Az in gat lant ter he lik:
– Egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog (ERS TE Bank Zrt. javára).
– Ve ze ték jog (E-On Dél-Du nán tú li Áram há ló za ti Zrt. ja vá ra).
– Egye tem le ges ke ret biz to sí té ki jel zá log jog (Kis vál lal ko zás-Fej lesz tõ Pénz ügyi Zrt. javára).
– Vég re haj tá si jog (Re al Fi nan ci ers Inc. ja vá ra).
– Vég re haj tá si jog (Las sel ber ger Hun gá ria Kft. ja vá ra).
– Vég re haj tá si jog (NAV ja vá ra).
Az in gat la nok együt tes becs ér té ke: 47 610 000 Ft.
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