Tisztelt Koncesszió Gyakorló!
A ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a
továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) ezúton tájékoztatja Önt, hogy a dohánytermékek kiskereskedelmi
jogosultságára vonatkozó - 2013. május 6. és 2013. augusztus 20. közötti időszakban megkötött koncessziós szerződésekben foglalt adatok és kötelezettségek folyamatos teljesítésének utólagos
ellenőrzését az ND Nonprofit Zrt. a koncessziós szerződés VII. 39.) pontja alapján megkezdi.
Kérjük, hogy a jelen levelünkben foglaltak teljesítése érdekében forduljon jogi képviselőjéhez!
Az ellenőrzés jelen szakasza a koncessziós szerződést Koncessziót gyakorlóként aláíró gazdasági
társaságokra (a továbbiakban: Koncessziós társaságokra) terjed ki az alábbiak szerint:
A koncessziós pályázati kiírás III.2.2. pontja alapján a pályázat nyertesének a koncessziós
szerződés aláírását követő 90 napon belül igazolnia kell az alábbi feltételek teljesülését:
1. A pályázat nyertese az Európai Unió tagállama, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes állam területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság korlátlanul
felelős tagja.
2. Az 1 pont szerinti gazdasági társaság létesítő okiratában tevékenységi körként feltüntetésre került
a „4726’08 Dohányáru-kiskereskedelem”.
3. Az 1 pont szerinti gazdasági társaság létesítő okiratában szerepel a tagok nyilatkozata, melyben
kötelezik magukat, hogy a koncessziós szerződés tartalmát érintően, azzal ütközően a
későbbiekben nem módosíthatják a létesítő okiratot.

Az ND Nonprofit Zrt. ezúton kéri, hogy a fenti kötelezettségek ellenőrzésének lefolytatásához
jogi képviselője útján a koncessziós szerződésszámra való hivatkozással az ND Nonprofit
Zrt. részére e-mailben az alábbi okiratokat megküldeni szíveskedjen:
-

-

elektronikus cégeljárás keretében az illetékes cégbírósághoz benyújtott bejegyzési
kérelmet/változásbejegyzési kérelmet, és annak mellékleteit tartalmazó es3 formátumú eaktát, továbbá
elektronikus cégeljárás keretében a cégbíróság által megküldött bejegyző végzést
tartalmazó es3 formátumú e-aktát.

Ezen es3 formátumú dokumentumok a cégiratok elkészítésében közreműködő jogi képviselők
rendelkezésére állnak. Kérjük, hogy a jelen levelünkben foglaltak teljesítése érdekében forduljanak
a koncessziós társaság alapításához, vagy a változások bejegyzéséhez szükséges társasági
iratokat készítő és a cégbírósági eljárásban való közreműködéssel megbízott ügyvédhez.
Az es3 akták abban az esetben alkalmasak az előírt feltételek igazolására, ha a társaság létesítő
okirata legalább a bejegyzési/változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi, továbbá a létesítő
okiratban a tagok nyilatkozata - melyben kötelezik magukat, hogy a koncessziós szerződés
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tartalmát érintően, azzal ütközően nem fogják későbbiekben módosítani a létesítő okiratotegyértelműen megtalálható.
Az e-mailt kérjük, hogy szerzodeskotes@nemzetidohany.hu email címre, az okiratok es3
mellékletként történő csatolásával jelen levelünk megküldését követő 15 napon belül megküldeni
szíveskedjenek. Az email tárgyaként a megkötött koncessziós szerződés számát feltétlenül
szíveskedjenek feltüntetni.
Tájékoztatjuk, hogy a koncessziós szerződés 38.) pontja értelmében a Jogosult/Koncessziót
gyakorló bármelyike által szabályszerűen átvett küldeményt úgy kell tekinteni, hogy az mindkettejük
részére szabályszerűen kézbesítésre került. Erre tekintettel jelen levelünk Koncessziót Gyakorló
részére történő megküldése egyben a Jogosult részére történő kézbesítésnek is tekintendő.
Tájékoztatjuk, hogy a fenti igazolási kötelezettség határidőn belül történő teljesítésének
elmulasztása esetén a koncessziós szerződés 32.) a) pontja értelmében a Koncesszióba adó
jogosult a koncessziós szerződés azonnali hatályú felmondására.
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