
Announcement 
  
The Board of Directors informs the shareholders of Genesis Energy Plc. that the following 
decisions were made on 7 November, 2007:  
 

1. The Board of Directors authorized the management to capitalize the Spanish and 
Hungarian subsidiaries in order to allocate initial funds for further development of the 
solar panel manufacturing projects.  

2. On the 5th of July, 2007 a memorandum of understanding was signed between 
Genesis Energy Plc. and STP Technologies Pte. Ltd. on the terms and conditions of 
acquiring majority of the fully owned subsidiary of STP Technologies Pte. Ltd. named 
STP Production Pte Ltd., in order to establish an Asian location for manufacturing 
thinfilm solar panels. The Board of Directors authorized the management to finalize 
the transaction of purchasing the majority of STP Production Pte. Ltd.  

3. The Board of Directors reviewed the present position of the negotiations with potential 
investors and encouraged the management to continue its efforts to find the most 
suitable solution for acquiring the required capital of about EUR 100 Million in order 
to realize the projects.  

  
 

Az Igazgatótanács tájékoztatása 
 
A Genesis Energy Nyrt. Igazgatótanácsának 2007. november 7-i ülést tartott és az alábbi 
határozatokat hozta: 
 

1.) Az Igazgatótanács felhatalmazta a menedzsmentet, hogy tıkeemelést hajtson végre a 
magyar és spanyol leányvállalatban annak érdekében, hogy elegendı kezdıtıke álljon 
rendelkezésükre a vékonyfilm napelem gyártó projektek folytatásához. 

2.) A Genesis Energy Nyrt és az STP Technologies Pte. Ltd. 2007. július 5-én 
együttmőködési megállapodást írt alá, amelyben rögzítették azokat a feltételeket, 
amelyek alapján a Genesis Energy Nyrt. többségi tulajdonrészhez jut az STP 
Technologies Pte. Ltd. 100%-os tulajdonában lévı STP Production Pte. Ltd.-ben. Az 
akvizíció célja, hogy ázsiai helyszínen hozzanak létre vékonyfilm napelem gyártó 
bázist. Az Igazgatótanács felhatalmazta a menedzsmentet, hogy véglegesítse és zárja 
le az STP Production Pte. Ltd. többségi tulajdonrészének megvásárlását célzó 
tranzakciót. 

3.) Az Igazgatótanács áttekintette a társaság befektetıkkel folytatott tárgyalásainak 
jelenlegi állását. Az Igazgatótanács támogatja a menedzsmentet a megkezdett 
befektetıi tárgyalások folytatásában, amelyek célja, hogy a Társaság a legmegfelelıbb 
módon tudja a projektek megvalósításához szükséges mintegy 100 Millió Euró 
tıkebevonást megvalósítani.    

 
 


