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Az Igazgatótanács rendkívüli tájékoztatója 
 
 2010. március 27-én a  Genesis Solar Corporation (“Genesis Solar”) zártkörű tőkeemelés keretében 
megvalósuló részvényvásárlási szerződést (“PPA”) kötött a Vital Source S.A. vállalattal. A szerződés szerint 
a Genesis Solar 3.500.000 törzsrészvényét 10 USD részvényenkénti áron vásárolja meg a  Vital Source S.A. 
A megállapodás alapján a Vital Source S.A. kötelezettséget vállalt a 35.000.000 USD vételár egy összegben 
történő kifizetésére, amelynek a határideje legkésőbb 2010. június 30-a. A Genesis Solar kötelezettséget 
vállalt arra vonatkozóan, hogy a tőkeemelésből befolyó összegből 25.000.000 Euróval (körülbelül 
33.745.000 USD-vel) felemeli a Genesis Solar España, S.L. alaptőkéjét.  
 

Az Igazgatótanács 2010. március 16-án közzétett közleményének megfelelően, valamint a Genesis 
Energy Nyrt. (“GEI”) és a Genesis Solar között érvényben lévő részvény-üzletrész adásvételi szerződés 
(SPA) alapján a három leányvállalatra és a know-how-ra vonatkozó tranzakciónak 2010. április 19-ig kell 
lezárulnia. A tranzakció 2010. április 19-i lezárásának érdekében a Genesis Solar-nak be kell fejeznie a 
szükséges vállalatátvilágítási folyamatot és ugyanezen időpontig a Genesis Energy-nek biztosítania kell a 
leányvállalatok auditált éves beszámolóit. Amennyiben a vállalatátvilágítási folyamat nem teljes körűen 
fejeződne be a jelzett időpontig, a tranzakció lezárása mégis meg fog történni, de az üzletrészek és a 
részvények cseréje a Genesis Solar által elfogadott dokumentumok átadásával egyidejűleg bizalmi kézen 
keresztül jön létre. Az előbbiekben leírt tőkeemelés mellett a spanyol leányvállalat további 9 millió Euró 
tőkeemelésben részesül a Genesis Energy-ben végrehajtani tervezett tőkeemelésen keresztül. Ezt a 
részvényt ugyanaz a Vital Source S.A. jegyzi, amely vállalat a jelen tájékoztatóban közzétett PPA szerződést 
kötötte a Genesis Solar-al. A Vital Source S.A. által aláírt két párhuzamos szerződés jól mutatja a Vital 
elkötelezettségét a megújuló energia szektorba történő befektetések terén.      

 
A Vital Source S.A. igazgatója, Thomas Geraets úr erről a következőképpen nyilatkozott: “Nagyon 

örülünk, hogy a Genesis-el az együttműködésünk tovább erősödik, amelyet az is mutat, hogy nem csupán 
a spanyolországi vállalatot jelenleg birtokló holding vállalatba fektetünk be, hanem  partnerként jelentős 
tőkeinjekciót hajtunk végre a jövőben az Egyesül Államok-ban működő anyavállalatban is. A cégünk által 
Brazíliában folytatott bioetanol projektek számára elektromos energiára van szükség, amelyet a jövőben a 
Genesis által gyártott napelem modulokkal szándékozunk biztosítani. A minél hatékonyabb 
együttműködés érdekében szoros munkakapcsolatot kívánunk kialakítani a cégeink között. Ezért is 
kötöttük meg a jelentős jövőbeli tulajdonosi pozíciónkat biztosító megállapodást a Genesis-el és ezt az 
elkötelezettségünket a cégcsoportunkon belüli biztosítékokkal is megerősítettük.  

 
 A tervezett és elhatározott tőkeemelések megvalósulásával a spanyol projekt elegendő tőkével 
fog rendelkezni ahhoz, hogy a Genesis Solar España S.L. felépítse a gyártócsarnokot, le tudja hívni a 
korábban megítélt állami támogatásokat, valamint további kedvezményes állami kölcsönökhöz jusson.    
 
 A jelenleg elérhető adatok alapján a GEI Igazgatótanácsának értékelése szerint az SPA és a PPA 
lezárása után a GEI a Genesis Solar legnagyobb részvényesévé válik. Az aláírásra került PPA további 
tőkebevonásra nyújt lehetőséget a Genesis Solar számára, hogy a megújuló energia szektorban tervezett 
további terjeszkedését finanszírozni tudja.  
 
Budapest, 2010. április 1. 
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