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A Genesis Energy Nyrt. rendkívüli tájékoztatása 
 
 
 
A Társaság Igazgatótanácsa ezúton tájékoztatja a részvényeseket, hogy 2010. augusztus 17-én a 
következő szervezeti döntéseket hozta.  
 
Az Igazgatótanács két, a menedzsment működését közvetlenül felügyelő alelnököt választott 
Varga István és dr. Rényi Gábor személyében. Varga István, mind mérnöki, mind közgazdasági 
diplomával rendelkező szakember. Jelentős gyakorlatot szerzett ipari létesítmények tervezése, 
kivitelezése és működtetése terén. Később önálló hajózási vállalatokat alapított. 2006 óta 
tulajdonosi és vezetői minőségben elsődlegesen bányászati és bányatermék feldolgozásával, a 
bányászati tevékenység tervezésével, engedélyezésével és irányításával foglalkozik.  
 
A korábbi vezetési gyakorlattól eltérően a Társaság operatív vezetését a fenti naptól kezdődően 
az Igazgatótanács által kinevezett menedzsment látja el. Az Igazgatótanács a vezérigazgatói 
tisztség betöltésére dr. Rasztovits Zsolt Edgárt kérte fel, aki a felkérést elfogadta.  dr. Rasztovits 
Zsolt Edgár, vegyészmérnök, széles körű tapasztalatokkal rendelkezik ipari beruházások 
megvalósításában, a projekt menedzsment területén, kereskedelmi képviselet felállításában és 
működtetésében. Több multinacionális cégnél töltött be vezetői pozíciót. 
 
Az Igazgatótanács döntött arról is, hogy 2010. augusztus 23-ától a tőzsdei kapcsolattartói 
feladatokat – a szükséges technikai háttértámogatással – dr. Rasztovits Zsolt Edgár vezérigazgató 
látja el. 
 
A vezérigazgató mellett két további vezető tisztségviselő megbízatásáról is döntött az 
Igazgatótanács. Kunovits Jenőt vezérigazgató-helyettesi pozíciójában megerősítette, míg Zádorné 
Prazsák Gabriellát – aki 2009. novemberéig már korábban több éven át ellátta ezt a feladatot és 
ezt követően is a Társaság működésében konzulensként részt vett – pénzügyi vezérigazgató-
helyettessé nevezte ki. 
 
Zádorné Prazsák Gabriella ezúton bejelenti, hogy korábbi vezetői feladatkörének lezárását 
követően Genesis Energy Nyrt. részvényeket szerzett és jelenleg 124 993 db tőzsdére bevezetett 
törzsrészvényt birtokol. 
 
Tekintettel arra, hogy az Audit Bizottság az Igazgatótanáccsal közös ülést tartott, a fenti napon 
tagjai közül dr. Weinzierl Tamást megválasztotta elnökének. dr. Weinzierl Tamás ügyvéd, 
gazdasági és társasági jog területén jártas külkereskedelmi szakjogász. Több neves állami és 
magán társaság jogi képviseletét látja el, sok éves bírósági gyakorlattal is rendelkezik.  
 
 
 
Budapest, 2010. augusztus 18. 
 


		jeno.kunovits@genesisenergy.eu
	2010-08-18T13:51:01+0100
	Budapest
	Kunovits Jenõ
	Közzététel - A digitális aláírás a NetLock Kft. NLPDSA termékével készült.




