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A Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsának rendkívüli 
közleménye 

 

• Megtörtént a Genesis Solar Corporation-nel kötött részvény adásvételi 
szerződés (SPA) előzetes zárása 

Az Igazgatótanács ezúton tájékoztatja a Társaság részvényeseit arról, hogy a Genesis 
Solar Corporation-nel 2009. július 24. napján kötött, majd 2009. november 24-én, 
később pedig 2010. január 19-én és 2010. május 12-én többszörösen módosított és 
egységes szerkezetbe foglalt részvény adásvételi szerződés (”Konszolidált Szerződés”) 
szerint a tranzakció előzetes zárására 2010. június 21-én sor került. A szerződő Felek az 
általuk záráskor teljesítendő szolgáltatásokra vonatkozó dokumentumokat a 
szerződésnek megfelelően letétbe helyezték. 
 

• Alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzésének kezdeményezése  
 
Az Igazgatótanács ezúton tájékoztatja a részvényeseket arról is, hogy a Társaság éves 
rendes közgyűlésének 6/2010 (IV.19.) számú határozatával elhatározott nem pénzbeli 
hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló zártkörű alaptőke-emelés végrehajtásához 
kapcsolódóan a tőkeemelésben részt vevő, dél-afrikai bejegyzésű Logical Mining CC, 
Pinning Properties CC, Calypso Mining CC, Mohikan Development CC, valamint a 
svájci bejegyzésű Vital Source S.A. a Társaság rendelkezésére bocsátotta a nem 
pénzbeli hozzájárulás teljesítéséhez kapcsolódó valamennyi dokumentumot, így a 
Társaság a mai napon kezdeményezte a 21.580.140.000 Ft, azaz mintegy 78 Millió 
Euró összértékű alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését. 
 
A tőkeemeléssel több, korábban elhatározott üzleti cél is megvalósul.  
 
Egyrészt a Társaság a Vital Source S.A. által a jelenlegi tőkeemelés során juttatott 9 Millió 
Euró értékű vagyonnal tovább tőkésíti spanyol leányvállalatát, a Genesis Solar España 
S.L.-t. Az Igazgatótanács véleménye szerint a Vital Source S.A. által teljesített tőkeemelés 
megerősíti a svájci partner elkötelezettségét a napelem projekt sikerre vitelében, így a 
várakozások szerint a Vital Source S.A. a Genesis Solar Corporation-ben is végrehajtja a 
korábban már bejelentett zártkörű tőkeemelést, amelyet követően a Társaság és a 
Genesis Solar Corporation között létrejött részvény adásvételi szerződés végleges zárása 
is megtörténhet. A két tőkeemelés lehetővé teszi a Genesis Solar España S.L. számára, 
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hogy előnyös finanszírozási konstrukció kialakításával felépítse a tervezett napelem 
gyárat Spanyolországban, El Puerto de Santa Mariában.  
 
Másrészt pedig a Logical Mining CC, a Pinning Properties CC, a Calypso Mining CC és a 
Mohikan Development CC által végrehajtott tőkeemelés a Genesis Energy jövőjét 
meghatározó új üzleti profilt hoz a Társaság életébe és megkezdődhet a már korábban 
nyilvánosságra hozott tervek szerint a rudabányai bányák újbóli megnyitása, további új 
külszíni fejtésre alkalmas bányák nyitása, valamint a feltárt értékes ásványvagyon 
kitermelése és feldolgozása.  
 
 
Budapest, 2010. június 23. 
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