
 
TÁJÉKOZTATÁS 

 

az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. - korábbi neve: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. az 

elnevezés változása cégbírósági bejegyzés alatt áll - Egyszemélyi Részvényese által 2017. július 4-

én hozott határozatairól 

 
 
Az Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt. – korábbi neve: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. - az 

elnevezés változása cégbírósági bejegyzés alatt áll - (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14. III. em., 

cégjegyzékszám: 01-10-044149) jogszabályi kötelezettségének eleget téve tájékoztatatásul 

közzéteszi a Társaság Egyszemélyi Részvényese, az Amundi Asset Management (székhely: 

75015 Párizs, Pasteur boulevard 90, Franciaország, cégjegyzékszám: 437 574 452 RCS Paris) által 

2017. július 4-én hozott határozatainak tartalmi kivonatát: 

 

 a Társaság Egyszemélyi Részvényese, mint az „Amundi” védjegy jogosultja kifejezett 

hozzájárulását adta a Társaság számára az „Amundi” név és logó használatára 2017. július 4-i 

hatállyal 

 Az Egyszemélyi Részvényes határozott a Társaság elektronikus levelezési címének (email cím) 

változásáról. A Társaság elektronikus levelezési címe 2017. július 4. napjától: 

alapkezelo@amundi.com 

 Az Egyszemélyi Részvényes határozott a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság cégnevének módosításáról  

 Az Egyszemélyi Részvényes a Társaság vezető tisztségviselőit (Igazgatóság és Felügyelő 

Bizottság tagjait) pozíciójukban megerősítette 

 A Társaság Egyszemélyi Részvényese kijelölte a Társaság új könyvvizsgálóját, megállapította 

díjazását és felhatalmazta az Igazgatóságot a szerződés-kötésre 

 Az Egyszemélyi Részvényes elvégezte az Alapszabály teljes körű felülvizsgálatát és elfogadta a 

Társaság Igazgatósága által előterjesztett Alapszabály módosítását 

 Az Egyszemélyi Részvényes határozott a Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság hivatalos közzétételi helyének, honlap címének (www.amundi.hu) 

módosításáról 

mailto:alapkezelo@amundi.com
http://www.amundi./


 
 

 Az Egyszemélyi Részvényes felkérte a Társaság Igazgatóságát, hogy tegye meg a szükséges 

jogi lépéseket a hatóságok felé a változások átvezetése, hatályba léptetése érdekében 

 Az Egyszemélyes Részvényes felhatalmazást adott a Társaság Igazgatóságának, hogy a 

névváltozás miatt megkezdhesse a hatáskörébe tartozó, a helyi termékek átnevezéséhez – 

„Pioneer” név „Amundi”-ra - szükséges és kapcsolódó engedélyezési és egyéb eljárásokat 

 

 

Kelt.: Budapest, 2017. július 4. 

 

 

Amundi Befektetési Alapkezelő Zrt.  

korábbi neve: Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.  

az elnevezés változása cégbírósági bejegyzés alatt áll 

 


