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Tisztelt Alkotmánybíróság!

Tárgy: Hiánypótlás a IV/1422-1/2019. számú ügyben

A Mölnlycke Health Care Kft. (s
továbbiakban: Indítványozó). ) 2019. július 11. napján - a Fővárosi Törvényszék útján -
alkotmányjogi panaszt nyújtott be a Kúria által Kf.VI.37.8I6/2018/8. szám alatt hozott
jogerős ítélete ellen.

Az alkotmányjogi panaszhoz, annak 1 . számú mellékletként csatolta a 2019. július 8. napján
kelt és  - mint akkor önálló cégjegyzésre jogosult - által aláírt
meghatalmazást a  részére.

A Tisztelt Alkotmánybíróság - a 2019. szeptember 13. napján kelt és ajánlott tértivevényes
postai úton 2019. szeptember 20. napján kézbesített - IV/1422-1/2019. számú hiánypótlási
felhívásásában rögzitette, hogy az Alkotmánybírósághoz 2019. szeptember 5. napján
érkezett az alkotmányjogi panasz indítvány, továbbá a 2019. szeptember 10-i teljes
cégkivonat alapján együttes aláirásijoggal rendelkezik.
Kérte, hogy az ügyvédi meghatalmazást - együttes aláirásra jogosultak aláirásával ellátva -
küldje meg, a kézhezvételtöl számított 30 napon belül.

A Tisztelt Alkotmánybiróság részére jelen hiánypótlási beadványunk 1. számú
mellékleteként csatoljuk a Mölnlycke Health Care Kft. 2019. szeptember 25. napján
kiadott hiteles cégmásolatát.

A hiteles cégmásolat 13/52. pont alatti bejegyzés alapján megállapitható, hogy 
 2019. július 8. napján, a meghatalmazás adásakor, továbbá az

alkotmányjogi panasz benyújtásakor önálló képviseletre volt jogosult, ennek
megfelelően írta alá a meghatalmazást.

A Tisztelt Alkotmánybírőság felhívásának eleget téve 2. számú mellékletként csatoljuk
azt a megerősítő meghatalmazást, melyet együttes aláirásra jogosultak irtak alá.
Jelezzük, hogy - miként azt a hiteles cégmásolat 13/49., 13/60., 13/61. és



13/63. bejegyzéseiből megállapítható - mind az eredeti meghatalmazás időpontjában, mind
jelenleg együttes cégjegyzésrejogosult.

Budapest, 2019. októberl.
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