
Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész):
– Ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 85 000 000 Ft ke ret összeg ere jé ig. Egye tem le ges: ter he li még a pak si, 4710/40., 4696/A.,

4710/49. hrsz.-ú in gat la no kat is. Jo go sult: Budapest Bank Zrt.
– Vég re haj tá si jog 26 200 000 Ft fõ kö ve te lés és já ru lék ere jé ig. Jo go sult: Bu da pest Bank Zrt.
– Ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 57 460 440 Ft ke ret összeg ere jé ig. En ged mé nye zés és kö ve te lés biz to sí tá sa jog cí men. Jo go sult:

Nem zet kö zi Ku ta tá si, Fejlesztési és Tanácsadó Kft.
– Jel zá log jog 7 516 537 Ft köl csön és já ru lék ere jé ig. Jo go sult: Gsext Hun ga ry Be fek te té si, Va gyon ke ze lõ és In gat lan for gal ma zó Kft.
In gat lan ál la po ta: át la gos.

2. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem meg ne ve zé se: mû hely és iroda.
Tí pus: egyéb he lyi ség.
Te rü le te: 413,3 m2.
Ál la po ta: át la gos.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: tel je sen köz mû ve sí tett.
Te her men tes: nem.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
Becs ér ték: 35 000 000 fo rint.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Paks.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 4710/41/A/2.
In gat lan pos tai cí me: 7030 Paks, 4710/41/A/2. hrsz.
Mû ve lé si ág: egyéb he lyi ség.
Te rü let nagy ság: 413,3 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): mû hely és iroda.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: RE NIM PEX-DU NA CEN TER Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.”, 1067 Bu da pest, Eöt vös u. 23.
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Az in gat lan ter hei (tu laj do ni lap III. rész):
– Ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 85 000 000 Ft ke ret összeg ere jé ig. Egye tem le ges: ter he li még a pak si, 4710/40., 4696/A.,

4710/49. hrsz.-ú in gat la no kat is. Jo go sult: Bu da pest Bank Zrt.
– Vég re haj tá si jog 26 200 000 Ft fõ kö ve te lés és já ru lék ere jé ig. Jo go sult: Bu da pest Bank Zrt.
– Vég re haj tá si jog 5 975 375 Ft adó tar to zás és já ru lé kai ere jé ig. Jo go sult: NAV.
– Ke ret biz to sí té ki jel zá log jog 57 460 440 Ft ke ret összeg ere jé ig. En ged mé nye zés és kö ve te lés biz to sí tá sa jog cí men. Jo go sult:

Nem zet kö zi Ku ta tá si, Fejlesztési és Tanácsadó Kft.
– Jel zá log jog 2 764 608 Ft és já ru lé kai ere jé ig, kö zös költ ség tar to zás jog cí men: „Cen ter” társasház.
In gat lan ál la po ta: át la gos.

3. té tel:
A pá lyá zat ban sze rep lõ va gyon elem meg ne ve zé se: ki vett ipartelep.
Tí pus: ki vett ipar te lep.
Te rü le te: 258 m2.
Ál la po ta: át la gos.
Köz mû ve sí tett ség fo ka: tel je sen köz mû ve sí tett.
Te her men tes: nem.
Tu laj do ni há nyad: 1/1.
Becs ér ték: 10 000 000 fo rint.
Az in gat lan in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai:
A tu laj do ni lap I. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Te le pü lés ne ve (ahol az in gat lan fek szik): Paks.
In gat lan fek vé se: bel te rü let.
Hely raj zi szám: 4710/49.
In gat lan pos tai cí me: 7030 Paks, 4710/49. hrsz.
Mû ve lés alól ki vett te rü let ese tén an nak el ne ve zé se: ki vett ipartelep.
Te rü let nagy ság: 258 m2.
Az épü let fõ ren del te tés sze rin ti jel le ge (la kó ház, üdü lõ, gaz da sá gi épü let stb.): ki vett ipartelep.
A tu laj do ni lap II. ré szé ben fel tün te tett ada tok:
Tu laj do nos ne ve, cí me: RE NIM PEX-DU NA CEN TER Ke res ke del mi és Szol gál ta tó Kft. „f. a.”, 1067 Bu da pest, Eöt vös u. 23.

A lh. fszt. 3.
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