Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete
Elnök

I.sz.: 055/2020
PRIMAVANTIS TRADING DMCC
Dentons Réczicza Ügyvédi Iroda neve Tisztség A képviselet módja
Thomas Graham Day
igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
Nicholas Andrew Harris
igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)
Vámos Zoltán
igazgatósági tag (vezető tisztségviselő)

Tisztelt Mr. Day, Mr. Harris, Mr. Dear Mr. Day, Mr. Harris, and Mr.
Vámos!
Vámos!
Szeretnénk Önöket arról tájékoztatni,
hogy Önök által irányított A.R.J.
Ruhagyár Zrt. - amely fő részvényese a
PRIMAVANTIS TRADING DMCC
(AE 903 -A DUBAI JBCI, Plot No: JLTPH1-G2A, Jumeirah ) – munkavállalói a
mai napig nem kapták meg elmaradt
munkabérüket,
nem
rendezték
munkajogi helyzetüket, így jelenleg is
több mint százan a cég alkalmazottai.
A dolgozók az Igazgatóság, amelynek
Önök is a tagjai, felelőtlen magatartása
miatt
nem
kaphatják
meg
a
jogszabályokban
meghatározott
díjazásukat,
jelenleg
a
cég
a
bérelszámolásokat sem küldi meg
részükre megfelelően.

We would like to inform you, that the
employees of the A.R.J. Ruhagyár Zrt. whose
main
shareholder
is
PRIMAVANTIS TRADING DMCC
(AE 903 -A DUBAI JBCI, Plot No: JLTPH1-G2A, Jumeirah) – and controlled
and managed by you, have not received
their arrears of wages, they have not
settled their employment status, so there
are still more than a hundred employees
of the company.
The employees may not receive their
statutory remuneration due to the
irresponsible conduct of the Board of
Directors, of which you are also a
member, and currently the company
does not send them payroll statements
properly.

A cég vezetésének felelőtlen magatartása Due to the irresponsible behavior of the
miatt a dolgozók a munkanélküli Board of Directors, employees also do
ellátásokhoz sem jutnak hozzá.
not have access to unemployment
benefits.
A munkavállalók a magyarországi The employees are also members of the
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Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók
Szakszervezete tagjai is, ezért tagjaink
képviseletében, második alkalommal
kérjük, és felszólítjuk Önöket a
jogellenes helyzet rendezésére.

Hungarian
Mining,
Energy
and
Industrial Workers' Trade Union,
therefore, on behalf of our members, we
ask you for a second time and call you to
settle the illegal situation.

Tájékoztatjuk Önöket, amennyiben ez
nem
történik
meg,
újra
a
nyilvánossághoz,
nemzetközi
szakszervezeteinkhez
fordulunk
segítségért.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy
mint a cég igazgatósági tagjai, korlátlan
és egyetemleges felelősséggel tartoznak
a cég ügyeinek viteléért, és ha a levelünk
kézhezvételét követő 15 napon belül
nem teszik meg a szükséges lépéseket a
jogellenes helyzet megszüntetésére,
akkor
kezdeményezzük
kötelezettségeik elmulasztása miatt -,
mint a cég vezető tisztségviselőinek a
magyar törvények szerinti felelősségre
vonását.

We would like to inform you, if this
does not happen, we will turn to the
public and our international trade unions
for help again.
We would like to inform you too that, as
members of the Board of Directors, you
have unlimited and joint and several
liability for the conduct of the
Company's affairs, and if you do not take
the necessary steps to rectify the illegal
situation within 15 days of receiving this
letter holding the Board of Directors
accountable under Hungarian law.

Válaszukat és mielőbbi intézkedésüket We are waiting for your urgent answer,
várva,
and prompt action.
Üdvözlettel

Best regards

Budapest, 2020. 08. 25.

Rabi Ferenc
elnök

Sulyokné Kruspán Rozália
alelnök

