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A HUN MINING Nyrt. 2013. évi éves jelentése a társaság üzleti tevékenységéről

A HUN MINING Nyrt. Közgyűlése 2013. évben az Igazgató Tanács összetétele stabilizálódott, csak
azok a tagok kaptak bizalmat, akik elkötelezettek a Rudabánya külszíni bányászat és a bányászati
feldolgozó ipar újra nyitásában.
. Az új igazgatótanács tagjai között számos tag volt található a korábbi igazgatótanács tagjai közül és
voltak olyan személyek, amelyek az új igazgatótanácsban már nem kaptak bizalmat, szerepet.
Ez a változás jelentős következményekkel járt a társaság életében. Az új igazgatótanács két fő
stratégiai célt jelölt meg, amelyet a társaságnak - mint projekt cégnek - okvetlenül végre kell hajtania
a túlélés érdekében.
1. A gazdasági tevékenység – mint projektcég-volumenéhez igazítani a társaság operatív
működését, apparátusát, költségrendszerét. Ez magába foglalta az indokolatlan
szolgáltatások megszüntetését, a magas költségű szolgáltatási szerződések felmondását. A
kialakított szervezet a működés minimum követelményeinek teljesítéséhez maradt elegendő.
2. A másik, egyben a fontosabb stratégiai célul tűzte ki a társaság igazgatótanácsa, hogy a
társaság számára megfelelő likviditást biztosító befektetőt találjon.
3. A 70 m € tőke emelést biztosító befektetőt meg is találtuk, aki LOI Letter of Interest
formában jelezte befektetési szándékát, de szigorú feltételhez kötötte a befektetési
összegének- készpénzes tőke emelés- lehívhatóságát:
a, PSZAF feltételeinek maradéktalan teljesítése az új részvénycsomag bevezetéséhez,
b, likviditás saját erőből történő helyreállítása a cca. 2 m € nagyságrendű konszolidáció
megvalósítása Baritmix-I nehéz beton alapanyag eladásából.
c, RK Bányatársaság KFT bányászati kutatási jogának meghosszabbítása 2016 12 05.-ig.
Fentiek teljesítése után LOI Letter of Intend kiállítására kerül sor a banki igazolással a
rendelkezésre álló pénzeszköz nevesített igazolásával.
A stratégiai céloknak alárendelve az igazgatótanács megbízta a társaság operatív vezetését, amely a
társaság vezérigazgató-helyetteseiből és két igazgatótanácsi tagból állt, a potenciális befektetők
felkutatásával és számukra a megfelelő projektismertetők elkészítésével. A megismert befektetői
körökkel folytatott tárgyalások kapcsán hangsúlyosan előtérbe került az a befektetői igény, amely a
társaság múltjának és a bányászathoz köthető projekteknek az elhatárolását követelte. Egyértelmű,
üzleti szempontból átlátható és a szokásos bányászati iparágakban megszokott és ismert kockázati
elemektől eltérő további kockázatoktól mentesített koncepcióalkotást vártak el a vállalkozásban
részvételüket jelző pénzügyi és/vagy szakmai befektetői csoportok. Mindez megkövetelte a társaság
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teljes átvilágítását. Az elindított vizsgálatok számos tisztázatlan történést derítettek fel a társaság
korábbi életében. A vizsgálatok eredményeiről a társaság közzétételei és bizottsági jelentései
részletes tájékoztatást adnak.

Az átvilágítással párhuzamosan fontos feladatot jelentett a bevétellel nem rendelkező társaság
költségeinek csökkentése és a társaság likviditásának biztosítására való törekvés. A társaság számos
kísérletet tett a társaság egyes vagyonelemeinek érétkesítésére, zálogosítására, faktorálasára. A
társaság tulajdonában lévő speciális nyersanyag készletek értékesítését is több alkalommal
megkísérelte a társaság. Számos tárgyalás folyt a valós alkalmazási területekre történő értékesítésre.
Ezen építési projektek azonban várhatóan csak 2014/2015-ben, jó esetben 2013 végén realizálódnak.
Kisebb volumenű értékesítésre is történtek tárgyalások. Ezek alkalmazási területe részben
ismeretlen, részben építőipari jelegű. A lehetséges vevők fizetési képessége és pénzügyi eszközeik
eredete nem elégítette ki egy nyílt részvénytársaságra vonatkozó szabályozás feltételeit. Nagyobb
volumenű értékesítésre ezeken a területeken sajnos nem volt lehetőség, mivel a gazdaságos szállítási
körön belül nincs olyan építőipari projekt, amely képes lenne számottevő mennyiségű nyersanyagot
felvenni, amely a jelen esetben az alaklazást tekintve jelentősen kisebb hozzáadott érétket képviselt,
mint amelyre az anyag képes, így a szándékolt átvételi ár is ehhez mért volt.
A társaság birtokában lévő un. saját váltók, amelyeket a társaság un. SOLAR leányvállalatainak
elidegenítése kapcsán megállapodott ellenértékét voltak hivatottak biztosítani, mint pénzügyi
instrumentumok számos pénzügyi társaságnál kerültek bevizsgálásra. A saját váltók jogi szempontból
feltétel nélküli tartozás elismerést jelentenek, gazdaságilag azonban harmadik személyek számára
kevés pénzügyi garanciát jelentenek, így faktorálásuk, értékesítésük, pénzügyi instrumentumként
velő felhasználásuk harmadik félnél nem járt eddig sikerrel. Mivel azonban a kibocsátó kapcsolt
vállalkozásban van jelentős pénzügyi alapkezelőkkel, a társaság továbbra is behajthatónak látja
követeléseit (bár ennek idő és költségvonzata még nem átlátható.) 2013 során a kibocsájtóval számos
tárgyalást folytatott a társaság, amelyek folytatását szakjogászok bevonásával társaságunk jogi útra
terel. Az ezt célzó eljárások már megindultak. Ezek természetét az eljárások sikeressége érdekében a
jelen jelentésben nem részletezzük. Fontosnak tartjuk azonban megjegyezni, hogy a 2013.
szeptemberi lejárati idővel kibocsájtott váltók, amelyek korábbi, 2007. üzleti érve visszavezethető
adósságelemek ellentételezésére és biztosítására szolgáltak mintegy 3 millió kanadai dollár és 1,5
millió euro értékben; jelentős behajthatósági potenciállal rendelkeznek. A társaság vezetősége
mindent megtesz annak érdekében, hogy a társaság ezen követelései behajtásra kerüljenek és a
kibocsájtó által korábban ígért finanszírozás helyett a bányászati projekt megvalósítását szolgálják a
továbbiakban.

Jelen jelentésünk ugyancsak nem tér ki a társaság szerepét különböző alapítványokban, valamint a
Magyar Postával és a SUN Books Kft-vel és kapcsolt társaságaival kapcsolatban. Ezen ügyekkel
részletesen foglakoztak a társaság vezérigazgatója és auditbizottsága által indított vizsgálatok és ezek
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eredményéről a társaság közleményei és bizottsági jelentése részletesen foglakozik. Említést
érdemel, hogy ezekben az ügyekben a vezérigazgató hivatalból megtette a megfelelő feljelentéseket
az illetékes nyomozati szerveknél és szakhatóságoknál.

A felsorolt területek feltárása hozzájárult a társaság környezetének átláthatóvá tételéhez, amely a
potenciális befektetők részéről alapvető fontosságú követelményként jelentkezik.

A HUN MINING operatív munkájának vezetője, Varga István, akit társaság később vezérigazgatójává
választott a 2013 üzleti év során 22 befektetői csoporttal vette fel a kapcsolatot és folytatott érdemi
tárgyalásokat. A társaság környezetének tisztulásával az érdeklődő befektetők elkötelezettsége a
projektekben való részvétel iránt nőtt. Javaslatukra felvetődött az eddig tőzsdére be nem vezetett
részvények tőzsdei bevezetése, valamint a londoni szaktőzsdén való jelenlét erősítése. A szűkös
finanszírozási lehetőségek, mint külső finanszírozók elérhetősége miatt a folyamatok bár elindultak
és haladnak, sebességük meglehetősen lassú. A befektetők részéről továbbra is követelmény a
társaság múltjának, az abból eredő kockázatok elhatárolása a bányászati projekttől.

A potenciális befektetői körökkel folytatott tárgyalások alapot adnak arra, hogy a jelenlegi nehéz
gazdasági helyzet ellenére a társaság jövőjét pozitívan ítélje meg a menedzsment.

A finanszírozási háttér kialakításával tér nyílik a megfelelő társaság struktúra kialakítására. Addig a
társaság fő célja a költségek alacsony szinten tartása és a társasági vagyon védelme, a vagyon
értékének megőrzése.

A társaság operatív rendszerének minimális szinten tartása sajnálatosan együtt jár működési
hiányosságokkal és az egyes követelményeknek való megfelelésben bekövetkező késedelmekkel. A
társaság igyekszik ezen hiányosságokat minimalizálni és a késedelmeket orvosolni.

A befektetői tárgyalások előre haladtával lehetőség nyílik olyan befektetési programok befogadására,
amelyek egyes részterületek finanszírozására szorítkoznak. Ezek célja, hogy a szűkös források
célzottan kerüljenek elköltésre, amelyek így a befektetések és a társaság vagyonának értéknövelését
szolgálják a lehető legnagyobb mértékben. Legfőbb célunknak tartjuk a társaság geológiai
kutatásainak folytatását, amelyek a nemzetközi bányászati iparban elfogadott szabványok mentén
történnek, és amelyek így alkalmasak a bányászati potenciál ércféleségeként történő
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meghatározására. Az eddigi előzetes adatok alapján szakértőink véleményére alapozva állítjuk, hogy
a társaság programjában szereplő területek ércvagyona jelentősen gazdagabb a korábban
kimutatottaknál és így a projektek értéke (apport) is nagyságrendekkel nagyobb. A kutatási jelentés
elkészítésének célja, hogy ezt a véleményt egzakt módon meghatározza. A kutatások jelenlegi állásról
a társaságnak 2013 december 6-ig jelentés kell adnia a szakhatóságok részére, hogy az addigi
eredmények alapján a társaság jogadományait közvetlen bányászati jogokra válthassa. A társaság
nagyobb részvénycsomagokkal rendelkező részvényesei elkötelezettek a kutatási program
folytatásában és a kutatást végző vállalkozások részére valamint a további célzott pénzügyi forrást
biztosítók részére részvénycsomagokat tettek letétbe, adtak át és továbbiak letételére készek. A
vezetőséget ez jelentősen megerősíti abban a meggyőződésében, hogy a jelenlegi gazdasági helyzet
ellenére a vállalkozás folytatható és jelentős tartalékokkal rendelkezik.
A bányászati projekt a mai gazdasági körülmények között nem képzelhető el érc- és ásványfeldolgozó
kapacitás létesítése nélkül, amelyek nagyobb hozzáadott értékű, jobban feldolgozott termékeket
nyújt a piac számára. Társaságunk is számos lehetőséget kínál ezen a téren is a leendő befektetői
részére.
A Társaság két leányvállalatát érte felszámolási eljárás:
-

Pólus Kincs Zrt,
Rudagipsz-Mix Zrt, mely társaságok vagyona lehetőséget adhat a felszámolások vissza
fordítására a nehéz beton értékesítése után.

Az atomenergetikai, lézer, vízlépcső és atomhulladék tárolók beruházásai 2014-2015-2016 években
jelentős mennyiségű- mintegy 2 millió tonna nehéz betont igényelnek- mely árbevétel stabilizálja a
Cégcsoport működését, mintegy 5 Mrd Ft árbevételhez juttatva a Társaságot.
A Társaságunk rendelkezik cca. 3 millió tonna – per, teher és igény mentes áru készlettel -Baritmix –I
készlettel, amely készlet folyamatos értékesítése biztosítja a cégcsoport további működését.

Budapest, 2014. április 20.

A HUN MINING Nyrt. Igazgatótanácsa
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