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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
ÚJ BEFEKTETŐ, LOI / Letter of Interest /szándéknyilatkozat aláírása készpénzes tőke emelésről

A Hun Mining Nyrt. Igazgató Tanácsa tájékoztatja a részvényeseit, hogy az IT egy éve tartó
befektetői tárgyalásait – bíztató előjelek után – siker koronázta.
A BEFEKTETŐ előzetes feltétele az volt- mivel igen értékesnek tartotta a Rudabánya Bányászati
Potenciálját- a Hun Mining IT felé, hogy az IT és az operatív menedzsment:
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-

Végezze el a Társaság teljes gazdasági és pénzügyi átvilágítását és hozza meg a szükséges
vezetői döntéseket a teljes transzparencia megteremtéséért.

-

Vizsgálja ki a korábbi vagyonvesztéseket elkövető IT tagok felelősségét és a felelősök
megnevezésével állítsa helyre a befektetési bizalmat.

-

A vizsgálat lezárása során egy sor bűntető feljelentésre is sor került a korábbi IT tagok
felelősségének a megállapítására.

-

Távolítsák el a Társaság Igazgató Tanácsából és a menedzsmentből a régi Solar projektek
destruktív tagjait, akik a felelőtlen gazdálkodásukkal csőd közeli helyzetbe juttatták a
Társaságot.

-

Változtassanak nevet a korábbi zavaros Solar tevékenységektől való teljes elhatárolódás
miatt,

-

Az IT hajtsa be a 12,8 m € követelését ADÓSÁTÓL a Genesis Capital Management LTD-től
Herald Jahnssentől és Peter Jacobsttól és kapcsolt vállalkozásaitól / GIF, GCM, GTF, /és
állítsa helyre a Társaság likviditását.

-

A GCM LTD és kapcsolt vállalkozásainak felelős vezetőit vonassa felelősségre fedezetlen
váltók kibocsátásáért, váltókkal elkövetett csalásért. Tájékoztassa a Saint Vincent &
Grenadiers sziget kormányzóját és hatóságait a GCM LTD és kapcsolt vállalkozásainak
váltókkal való visszaéléseiről.

-

Vonja be a vizsgálatba az INTERPOLT, mert több országon átívelő váltókkal elkövetett
csalásról, adóslevelek / DEBENTURÁK /szándékos eltüntetéséről van szó a magyar és
külföldi részvényesek, a HUN MINING Nyrt részvényeseinek a kárára.
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-

A megtisztulási folyamat befejeződött. A részletes vizsgálati eredmények a BÉT-en közzé
lettek téve, melyet dr. Rényi Gábor / volt pénzügyekért felelős IT alelnök / kisrészvényes a
közgyűlésen 1 % feletti részvényesi jogán megtámadott, de az elsöprő részvényesi többség
dr. Rényi Gábor szerecsen mosdatását leszavazta és döntésével helyt adott a dr. Rényire
terhelő közlemények nyilvánosság előtt tartását.

-

A lezárt vizsgálati jelentések alapján a régi IT tagjai és az operatív menedzsment tagjai
majd a hatóságok előtt fognak számot adni:

a, Gazdálkodásukról, számot kell adniuk a 2007 tőke emelés eltüntetéséről,
b, A felelőtlen hitelezésekről, a csődhelyzetben lévő Genesis Enery Nyrt a
részvényese GCM LTD részére hitelt adott.
c, Az eltűnt adós levelekről / Debenturák / , hogy elkerüljék a lejárt fizetési
határidőket és jogszerűtlenül átütemezzék sorozatosan
2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 / 8 éven keresztül / a fizetési
kötelezettségeiket.
d, Korábbi cég alapítónak dr. Rényi Gábornak
az egyedi előnyét és érdekét szolgáló, a - Társaság tevékenységével és
érdekeivel teljesen ellentétes – a jelenlegi IT előtt eltitkolt ALAPÍTVÁNYI
tevékenységéről.

e, dr. Rényi Gábor sajátjaként kezelte a teljes pályafutása alatt az általa alapított:

-
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Novotrade Nyrt-ét,
Genesis Energy Nyrt-ét,
Genesis Mining Nyrt-ét, majd a megtisztulásért küzdő
Hun Mining Nyrt-ét 2012 02 27.-i IT tagságából történő vissza hívásáig.
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A Befektető türelmesen kivárta a vizsgálatok lezárását, elfogadta az IT Audit Bizottság és az
Operatív menedzsment jelentését a közgyűlés határozatainak közzé tétele után zöld utat
adott a LOI, LETTER OF INTEREST aláírásához.

Az EU tagországbeli szakmai Befektető a mögöttes USA, Los Angelesi pénzügyi befektető
cégcsoportot képviselve 2013 06 06.-án aláírt egy előzetes szándéknyilatkozatot , egy LOI-t/ LOI
Letter of Interest /, melyben szándékát fejezte ki a Hun Mining Nyrt.-ben:
-------------------------------------- 70 m € készpénzes tőke emelés -------------------------------lebonyolításával új 500 Ft /db részvény kibocsátását kezdeményezni.

Az új részvények bevezetésével egy időben kerül sor a 2 éve húzódó un. dél-afrikai bányász
befektetők apporttal történt tőke emelés részvényeinek a tőzsdei bevezetésére is, teljesítve a
PSZAF által a bevezetéshez szükséges feltételeket:
-

likviditás helyreállítása,
felszámolási veszélyhelyzetek megszüntetése,
PSZAF büntetések kifizetése,
közgyűlés által elfogadott mérleg és eredmény kimutatás IFSR
szerinti auditációját 2011-2012 évekre.

A Társaságunk által bemutatott üzleti tervek finanszírozása összesen 228 m € nagyságrendben 3 év
alatt kerül sor Rudabányán és térségében:
-

Rudabánya bányák és feldolgozó üzemek újra indítása a Gorhan &Partner UK London által
készített terv szerint
a, 2013, 2014 és 2015-ban 4 m € költséggel a bányászati kutatási fúrások tovább folytatása
és a kutatási eredmények dokumentálása, a környezetvédelmi engedélyezés lezárása és
bányatelkek fektetésével lezárul a bányászati engedélyezési eljárás.
b, 2013- 2014-ben a JORC nemzetközi minősítő szervezet a rudabányai bányászati kutatási
eredményeket igazolja, a valós bányászati potenciált igazoló JORC minősítés lesz a
feladata.
A tervezett JORC minősítés cca. 2 m € költségét a befektető biztosítja melyben az eddigi
kutatási eredményeket a már közzé tett cca. 7 milliárd € értékű bányászati potenciál mellett
60-65 %-os összes költséget figyelembe véve 2-2,8 milliárd € nettó nyereség biztosítható.
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c, A tervezett új munkahely teremtés cca. 1000 főt jelent a régióban.

A BEFEKTETŐ a HUN MINING üzleti tervébe kéri beemelni- befektetési feltételkéntaz alábbiakat:
-

RECSKI rézbányák teljes akvizíciójának vizsgálatát, a bányák újra nyitását előkészíteni a
koncesszió megvásárlásával, az előzetes befektetési keret összeget 250 m € nagyságrendben
kívánja finanszírozni.

-

RECSK-Rudabánya közös bányászati termékeket feldolgozó kombinát tervezését,
engedélyezését és kivitelezését az elérhető legmagasabb termék feldolgozásági fok elérésével:
a, katódréz előállítása,
b, réz színpor előállítása,
c, ezüst és arany termékek előállítása / ipari és kereskedelmi / dúsítása és finomítása mellett.

A BEFEKTETŐ kifejezett szándékát fejezte ki a külföldi, elsősorban dél-afrikai , távol keleti arany
bánya projektek akvizíciójára és arany bányák megvásárlását, termelés elindítást és a termékek
magas feldolgozási fokán, azok áru tőzsdei értékesítését.

A HUN MINING Nyrt operatív menedzsmentje a fenti LOI szándéknyilatkozat alapján a rendkívüli IT ülés döntése után - rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezi a tőke
emelés és új részvények kibocsátásának a részvényesek általi megszavazására.

Budapest 2013 06 09
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