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Tisztelt Részvényesek! 
  

Múlt pénteken a Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsát arra kértük, hogy tegye közzé 
határozati javaslatainkat a 2009. október 19-én sorra kerülő rendkívüli közgyűlésre.  
 

A benyújtott és immár közzétett javaslatok a Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsa 
személyi összetételének megváltoztatására irányulnak és tükrözik azt a törekvést, hogy az 
igazgatótanácson belül növekedjen az amerikai üzletemberek és pénzügyi szakemberek száma. Ennek 
indítékai a következők: 
 

2009. augusztus 11-én a Genesis Energy Befektetési Nyrt. és a  Cogenco International Inc., Denver, 
USA (Cogenco) adásvételi szerződést (SPA) kötöttek a Genesis Energy mindhárom leányvállalatának 
értékesítéséről. A szerződést a 2009. szeptember 15-én tartott rendkívüli közgyűlés jóváhagyta. A 
szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a Cogenco-nak legalább 50 millió USD tőkéje legyen és 
ehhez a Cogenco részvényeit legalább 10 USD árfolyamon jegyezzék le. A múlt héten egy luxemburgi 
alapkezelő, egy szintén luxemburgi, életbiztosításokkal foglalkozó társasággal közösen megerősítette, 
hogy megkezdték a “Solar Investment Fund guaranteed” alap létrehozását, amelyet a piacra az 
életbiztosítási szerződések részeként fognak bevezetni. Az „EURO MEDIUM TERM” közepes lejáratú 
befektetési jegyet kifejezetten a Cadizban, Spanyolországban építendő napelem gyár építésének 
finanszírozására hozzák létre. Az előkészítő munkákat előreláthatóan október közepére befejezik és a 
termék piaci bevezetése és így a tőkeszerzés folyamata azonnal elindulhat. A befolyó tőke áttételes 
módon a Cogenco International, Inc.-be kerül, hogy az 50 millió USD tőkére vonatkozó feltételnek eleget 
tegyen és hogy a pénz a Genesis Solar  España S.L., a Genesis Energy spanyol leányvállalatának 
rendelkezésére álljon. Ez a társaság közel áll az építési munkák megkezdéséhez és a Cogenco 
International, Inc. sikeres tőkejuttatásával elegendő sajáterővel fog rendelkezni ahhoz, hogy a már odaítélt 
spanyol állami támogatásokat igénybe vehesse. Várakozásaink szerint a tőkeszerzés sikeres lesz ennek 
eredményeképpen az SPA még ebben az évben hatályba lép.   

  
A Genesis Energy Befektetési Nyrt. eszközeinek a Cogenco International, Inc.-be, azaz az USA-ba 

történő akadálytalan átvitelében előnyösnek ítéljük azt a már meglévő amerikai támogatást, amely Genesis 
Energy-t segíti ebben a folyamatban és egyben hozzájárul a Cogenco International, Inc. részvényeinek 
valamely amerikai tőzsdére történő, már korábban javasolt bevezetéséhez.  
  

Annak érdekében, hogy a GENESIS Solar España S.L. napi operatív működtetésben valamint a 
Cogenco International Inc.,-el történő együttműködésben is megjelenjen a közvetlen amerikai képviselet, 
örömmel jelentjük be, hogy Damian J. Greco úr, aki jelenleg a Genesis Energy Befektetési Nyrt. 
igazgatótanácsának tagja, elfogadta új megbízatását, és 2009. október 19-től mint a spanyol leányvállalat 
társigazgatója fog tevékenykedni.  

 
Genesis Energy Befektetési Nyrt. korábban számos megállapodást kötött, úgymint a technológiai 

know-how megvásárlását a STP Technologies Pte. Ltd.-től valamint műszaki-technológiai szolgáltatási 
szerződést az Infinitive Technologies AG-vel, amelyet többek között Dieter Hetschel úr és Dr. Eckardt 
Bihler úr, a Genesis Energy Befektetési Nyrt. jelenlegi igazgatótanácsi tagjai biztosítottak. Véleményünk 
szerint a Genesis Energy Befektetési Nyrt. a legjobb döntést hozta, amikor az üzleti tervek és az állami 
támogatások elnyeréséhez szükséges beadványok elkészítése folyamán, amely a jelenleg folyó 
végrehajtási szakaszhoz elvezetett, az üzleti tervek megvalósításához szükséges döntéshozatali és vezető 
műszaki tanácsadói jogkörrel ruházta fel őket.     

 



GENESIS Energy Befektetési Nyrt.
Szent István krt. 18.

Budapest

 1137
        

_________________________________________________________________________________________________________ 
2 

A Genesis Energy Befektetési Nyrt. jelenlegi pénzügyi helyzetének ismeretében, 
elkötelezettségünk valamint a vállalat költségeinek csökkentésével szembeni érzékenységünk 
bizonyítékaként azt kérjük a részvényesektől, hogy a Genesis Energy Befektetési Nyrt. igazgatótanácsának 
létszámát öt főre csökkentse, beleértve az Audit Bizottság három tagját is.  

 
Továbbá arra kértük Dr. Rényi Gábort, a vállalat vezérigazgatóját és alapítóját, hogy az 

elkövetkezendő közgyűlésen, mint lehetséges fórumon fontolja meg lemondását igazgatótanácsi 
tagságáról és vezérigazgatói tisztségéről, miután az alaptevékenység menedzselése a leányvállalatokba és 
természetesen az Egyesült Államokba fog átkerülni. Rényi úr előzetesen pozitívan reagált a Genesis Energy 
és vele, valamint cégeivel fennálló szerződéseit érintő egyezségre vonatkozóan. Az ezzel kapcsolatos 
tárgyalások közel vannak azok lezárásához. Már most legnagyobb tiszteletünket fejezzük ki a vállalat 
érdekében kifejtett 26 éves munkájával kapcsolatban, nagyra értékeljük vezetői kvalitásait valamint azt a 
kreatív és innovatív módot, ahogy a vállalati ügyeit irányította. 

 
A közeli jövőben, amikor a Cogenco International, Inc. megszerzi a három leányvállalatot, a 

Genesis Energy Befektetési Nyrt. a továbbiakban nem fog operatív tevékenységet folytatni, hanem csupán 
a Cogenco International Inc. részvényeit fogja birtokolni. Ennek fényében a jövőben nincs szüksége a 
vállalatnak a jelenlegi nagyságú menedzsmentre, hanem áttekintjük és megfontoljuk egy megfelelően 
csökkentett létszámú stáb és az ehhez szükséges feltételek létrehozását. Ezáltal a Genesis Energy mentesül 
minden további kötelezettségtől és lehetővé válik a vállalat lehetséges legkorábbi végelszámolása. Ennek 
során a Cogenco részvények szétosztásra kerülhetnek a Genesis Energy részvényesei között, miután a 
Cogenco részvények valamelyik amerikai tőzsdén már bevezetésre kerültek.   

 
  A javasolt további határozati javaslatok, amelyek közzétételre kerültek, a Társaság Alapszabályának 
kismértékű módosításával vannak kapcsolatban. Ezek célja, hogy lehetővé tegyék a Genesis Energy 
Befektetési Nyrt. minél praktikusabb operatív működtetését és biztosítsák a vállalati döntéshozatal 
Magyarországtól távoli helyekről történő zavartalan folyamatát. 
  
Reméljük, hogy találkozunk az elkövetkezendő rendkívüli közgyűlésen, ahol a részvényesek részéről 
felmerülő további kérdésekre is készséggel válaszolunk. 
 
2009. október 4. 
 
 
Peter H. Jacobs        
Igazgató 
Genesis Investment Funds Ltd. 
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