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IDŐKÖZI VEZETŐSÉGI BESZÁMOLÓ
1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok

Cégnév:
Genesis Energy Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Rövidített cégnév:
Genesis Energy Nyrt.
Székhely:
1137 Budapest, Szent István krt. 18.
Alapszabály kelte:
1983. július 20.
Cégbejegyzés időpontja:
1984. július 17.
A társaság a Fővárosi Bíróságnál, mint Cégbíróságnál került bejegyzésre.
Cégjegyzék száma:
01-10-041020
Cégjogi forma:
Részvénytársaság
Hatályos alapszabály kelte:
2008.04.25
Utolsó cégbírósági bejegyzés száma, kelte és helye: 01-10-041020/164, 2008. május 13. Budapest
(A 2009. április 29-n tartott közgyűlés bejegyzése még nem történt meg)
A társaság időtartama határozatlan.
Az üzleti év megegyezik a naptári évvel mind az anyavállalat, mind a leányvállalatok esetében.
Választott könyvvizsgáló: Audisoft Kft. képviseletében dr. Mencz Julianna
A társaság a hirdetményeit a BÉT, a PSZÁF és saját céges honlapján teszi közzé.

2. A Társaság 2009. első negyedéves tevékenysége
Az elmúlt hónapokban kibontakozott világméretű gazdasági válság, valamint az a tény, hogy a Társaság
nem tudta megfelelő időben készpénzzé tenni pénzügyi befektetéseit, illetve kapcsolt vállalkozásokkal
szembeni követeléseit behajtani, likviditási problémákat okoz és jelentősen hátráltatja a tervezett első
napelem gyár létrehozásához szükséges finanszírozási csomag lezárását, illetve késlelteti a tervezett másik
két gyárral kapcsolatos előkészületi munkákat is.
A problémák megoldását jelentheti az, hogy a Társaság két leányvállalat kivásárlására
szándéknyilatkozatot kapott egy amerikai befektetőtől. A javasolt befektetés feltétele az amerikai partner
pénzügyi tranzakcióinak lezárása, valamint annak a részvénycserének az elfogadása, amelynek keretében a
Genesis Energy spanyol és szingapúri leányvállalatának teljes tulajdonjogáért cserébe a Társaság egy
amerikai vállalat részvény csomagját kapná. A tőkeinjekció zöld utat nyitna a spanyolországi Cadiz
közelében lévő El Puerto de Santa Maria-ban építendő, nagyméretű vékonyréteg technológiájú
napelemeket előállító üzem felépítéséhez.

3. A Társaság pénzügyi helyzete
A Társaság nem készít negyedéves konszolidált beszámolót és a holding egyedi mérlege nem auditált,
devizában fennálló követelései és kötelezettségei nem kerültek átértékelésre.
A Társaság pénzügyi helyzetében jelentős változás nem következett be. A 2008. év végi adatokhoz képest
a mérlegsorokon belül jelentős változás nem történt. A működéshez kapcsolódó arányaiban magasabb
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veszteség oka, hogy a két értékesítésre szánt leányvállalat vonatkozásában további költségaktiválásra nem
került sor.
A Társaságnak közel 1 milliárd Ft nagyságrendű követelése állt fenn a Genesis Capital Management (GCM)
tulajdonossal szemben. A GCM folyamatosan törlesztette értékpapír vásárlásából és tartozásátvállalásból
származó adósságait, azonban az időközben bekövetkezett pénzügyi válság következtében nem tudta
kötelezettségeit teljes mértékben teljesíteni. A GCM biztosítékot adott kötelezettségére, azonban
törlesztésre nem került sor az első negyedévben. Tekintettel arra, hogy a tervezett tőkeemelés
bekövetkeztéig a Társaságnak más bevételi lehetőségei korlátozottak, így a likviditási problémák tovább
súlyosbodtak.

4. Vállalatvezetés
A Társaság menedzsmentjében a 2008. december 31-i állapothoz képest nem történt változás. Az
Igazgatótanács összetétele a 2009. április 29-i Közgyűlés határozata alapján az alábbiak szerint változott
meg:
Edward Michael Andrew Mier-Jedrzejowicz / Elnök
Dr. Rényi Gábor
Dr. Eckardt Michael Bihler
Dieter Hentschel
Damian J. Greco
Dr. Fenyvesi József Bulcsú
Dr. Barcza Mihály
5. Portfólió
A Társaság portfóliójában a 2009. december 31-i állapothoz képest nem történt változás.
6. A kibocsátó nyilatkozata
A kibocsátó felelősséget vállal, hogy az Időközi Vezetőségi Beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és
állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése
szempontjából jelentőséggel bír.

Budapest, 2009. május 14.

Dr. Rényi Gábor
vezérigazgató
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