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Tárgy: Baritmix export állása Akkuyu
Törökországba. Tájékoztatás!

dr. Rényi Gábor Hun Mining Nyrt. hitelezői választmány
elnöke

Tisztelt Uraim!

Az Önök előtt ismert Baritmix nehéz beton alapanyag export szerződés realizálása érdekében
a török energetikai minisztérium 2018 05 23-24.-én Isztambulban a beszállítók részére tájékoztatást
adott az Akkuyu atomerőmű 4 db blokkjának a beruházásáról.
Tájékoztattak arról, hogy a beruházás intenzíven folyik, melyet 2018 01 02.ám elkezdtek, Putyin és
Erdogán elnökök már a nukleáris létesítmények alapkövét is - virtuálisan – cca. 1,5 hónapja lerakták.
A ma érvényes ütemezés szerint 2018 szeptember hónap végén október hónap elején kerül sor a nehéz
betonozási munkák megkezdésére.
Mint ismeretes a Rudabánya-Kazincbarcika vasút rekonstrukcióját 2 - 3 hónap alatt végzik el, ami azt
jelenti, hogy várhatóan 2018 06 25 – 30 között meg kell kezdeni a vasút építését, hogy a szeptember
végi vasúti kiszállítást meg lehessen kezdeni. A vasút rekonstrukciós építését a Solar Power LTD
finanszírozza és a MÁV a szállítási költségből engedményezi a cca. nettó 600 000 000 .- Ft beruházás
költségét.
A szerződés szerint az export szállítás megkezdése előtt 8 nappal meg kell érkezni a beszállítók részére a
foglalók átutalása és a kiszállítás ütemében a folyamatos termék ellenértékének a kifizetése átutalással.
A Solar Power LTD 2018 08 25-30 között tudja a Hun Ásványfeldolgozó KFT részére a 15 m € - Fővárosi
Törvényszék Cégbírósága által engedélyezett halasztott fizetésű tőkeemelést – átutalni.
A Hun Ásványfeldolgozó KFT 8 napon belül a Hun Mining Nyrt hitelezőit és a felszámoló költségeit – a
Fővárosi Törvényszék engedélyével – 100%-on kifizeti és egyetlen hitelezőként kérni fogja a felszámolás
visszafordítását.
A Fővárosi Törvényszék jogerős végzése után – a törvények szerint - 30 nap után rendkívüli közgyűlést
hív össze a Hun Ásványfeldolgozó KFT és a közgyűlésen új IT-ét, IT elnököt és vezérigazgatót választ
meg.
6 hónapi konszolidáció után – várhatóan – a Frankfurti tőzsdére kéri a felvételét a Társaság.
Tisztelettel kérem a Felszámoló biztos urat és a hitelezői választmányt, hogy a fentiek alapján
tevőlegesen járuljanak hozzá a fenti ütemezés alapján a meglévő Hun Mining Nyrt fa. meglévő
vagyonának a megóvásáért.

A meglévő 1.290.000 tonna Baritmix-I vagyon export értékesítése a ROSZATOM felé biztosítja a teljes
konszolidációt és a tőzsdei felfutást.
A korrekt együttműködés érdekében kérem tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjenek és a 2.290.000
tonna Baritmix-I nehéz beton alapanyagot ne tegyék fel árverezésre az EÉR Gouverment rendszerbe,
mert akkor meghiúsul a felszámolás visszafordításának az esélye.
Kérem tájékoztatás elfogadásáról írásbeli értesítésüket!
Köszönjük az együttműködést!

Budapest 2018 05 30

Tisztelettel:

…………………………………………………………….
Pólus Péter
Solar Power LTD igazgató

dr.Hetényi Géza and Tsa Liquidator KFT
dr. Árpád Csaba is a liquidator
dr. Gábor Rényi Hun Mining Plc
President of the comitee of lenders

………………………………………………………………..
Varga István
Hun Ásványfeldolgozó KFT ügyvezető igazgató

Subject: Baritmix export status Akkuyu
in Turkey. Information!

Dear Sirs!
In order to realize the pre-existing Baritmix heavy concrete feedstock export
contract, the Turkish Ministry of Energy provided information to suppliers on the investment of 4
blocks of the Akkuyu Nuclear Power Plant in Istanbul on 2018-05-23-24.
They informed me that the investment was going on intensively, which began 2018 01 02.
President Putin and Erdogan have already laid the foundation stone for nuclear facilities virtually - cca. 1.5 months ago.
According to the current schedule, the heavy conctrete works will begin at the end of
September, 2018, or the beginning of October.
As is known, the Rudabánya-Kazincbarcika railway reconstruction will be completed in 2 to 3
months, which means that railroad construction has to start between 2018-06-25-30, so that
railroad delivery at the end of September can be started. The reconstruction of the railway is
financed by Solar Power LTD and the MÁV assigns from the transport costs approx. net cost of
investment of 600 000 000 HUF.
According to the contract, 8 days prior to the commencement of the export transaction, the
payment of the continuous product must be received by the transferor to the transferor and at
the time of delivery.
Solar Power LTD will be able to transfer the deferred capital at 2018 08 25-30 increase
authorized by Hun Mineral Processing KFT to the 15 million € - Municipal Court of Registration
of the Budapest Municipal Court.

Within 8 days, Hun Mining Plc.will pay 100% of the credits and all of diferent costs wth the
parmission of the Creditors of Hun Mining Plc and ask for a reversal of the liquidation as a
single creditor.
After the final judgment of the Municipal Court of Budapest, according to the law, after 30 days
the Hun Mining Plc convenes an extraordinary general meeting and the new IT, IT president
and CEO will be elected at the general assembly.
After 6 months of consolidation, the Company is expected to be admitted to the Frankfurt Stock
Exchange.
I would like to ask the Commissioner for Liquidation and the Creditors Committee for the above
to make an active contribution to the existing Hun Mining Plc tree based on the above schedule
to preserve the existing assets of HunMining Plc.

The sale of the existing 1,290,000 tonnes of Baritmix-I assets to ROSZATOM provides full
consolidation and stock market uplift.
For the sake of fair cooperation, please accept my information and do not auction the 2,290,000
tonnes of Baritmix-I heavy concrete as an auction into the EÉR Gouverment system because
the chances of reversal of liquidation will fail.
Please acknowledge receipt of your written notification!
Thank you for the cooperation!
Budapest 2018 05 30
Sincerely:
…………………………………………………………….
Pólus Péter
Solar Power LTD CEO

………………………………………………………………..
Varga István
Hun Ásványfeldolgozó KFT CEO

