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Az Igazgatótanács rendkívüli tájékoztatója 

 
Az Igazgatótanács 2010. március 23-án elfogadott 1/2010 (III.23) számú határozatában 
rögzítette a Genesis részvényesek számára a jövőben megnyíló részvénycserére 
vonatkozó részletes feltételeket. A már korábban aláírt, módosított, elfogadott és 
közzétett részvény-üzletrész adásvételi szerződés (SPA) valamint a 2010. március 16-án 
az új befektetőkkel aláírt szerződés alapján a Genesis Energy részvényesei számára, egy 
később meghatározandó időpontban megnyílik az a lehetőség, hogy Genesis Energy 
részvényeiket Genesis Solar Corporation részvényekre cseréljék. Az Igazgatótanács az 
alábbiakban részletezett feltételeket határozta meg a jövőbeli részvénycserére 
vonatkozóan: 
 

- A részvénycsere lehetőség jövőbeni megnyílásának alapfeltétele, hogy a GSC 
részvényei be legyenek vezetve valamelyik amerikai tőzsdére 

- A részvénycsere időpontjának meghatározására később kerül sor, de az 
mindenképpen a GSC részvények amerikai tőzsdei bevezetésének időpontját 
követő időpont lesz. 

- A GEI és GSC részvényeket 1:1 arányban lehet majd kicserélni, függetlenül attól, 
hogy a részvények a csere időpontjában éppen milyen áron forognak a tőzsdei 
forgalomban 

- A részvénycserén kizárólag azok a részvényesek vehetnek részt, akik a GEI 
tulajdonosi megfeleltetésének időpontjában, azaz 2010. április 7-én regisztrált 
részvényesei a Genesis Energy-nek. 

- A tulajdonosi megfeleltetést a KELER Zrt. végzi. Az Igazgatótanács felhívja 
minden kedves részvényesének figyelmét arra, hogy kizárólag azok a 
részvényesek vehetnek részt a későbbi részvénycserében, akik a KELER Zrt. 
által 2010. április 7-ei fordulónapra vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés 
szerint a GEI részvényesei és részvényesi mivoltukat, azaz saját nevüket (nem 
a letétkezelőét) és a tulajdonukban lévő részvények számát a KELER Zrt. 
2010. április 7-i tulajdonosi megfeleltetése minden kétséget kizáróan 
igazolja.  

 
 
Ezért kérjük minden kedves részvényesünket, akik a jövendő részvénycserében részt 
kívánnak venni, hogy értesítsék az értékpapír számlájukat vezető bankot vagy egyéb 
pénzügyi szolgáltatót, hogy a 2010. április 7-i fordulónapon a KELER Zrt. által végzendő 
tulajdonosi megfeleltetéshez biztosítsák és erősítsék meg részvényesi mivoltukat a 
tulajdonukban lévő részvények számának közlésével együtt. A KELER általi tulajdonosi 
megfeleltetés szerinti részvényesek és a tulajdonukban lévő részvények száma teljes 
körűen bevezetésre kerül a GEI részvénykönyvébe. A részvénykönyvben rögzített adatok 
alapján a bejegyzett részvényesek maximum annyi darab részvény kicserélésére lesznek 
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jogosultak, ahány darab részvénnyel 2010. április 7-én a részvénykönyvi bejegyzés 
szerint rendelkeztek. 
 
 
Budapest, 2010. március 24.  
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