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                                                            Rendkívüli tájékoztatás 

 

     A Hun Mining Nyrt vezérigazgatója tájékoztatja a részvényeseket, hogy a stratégiai cca. 4 millió tonnás 

Baritmix-I sugárvédő, nehéz beton készletének adás-vételi szerződései továbbra is aktívak. 

A Vevő fizetési szándékát- a napokban közzé tett 2014 12 15.-i határidőre történő halasztott fizetést-  a 

mai napon a tőzsdei blogokban leírt zavarkeltő cikkek miatt  - ismételten megerősítette. 

A Vevő el kívánja szállítani a teljes 4 millió tonnás  készletet vasúton és a Dunán folyami és tengeri  

hajókon a  5 különböző országban épülő atomerőművek építéséhez. 

4 milliós tonnás mennyiség elszállítása - a hazai és az európai vasúti és hajózási kapacitást figyelembe 

véve- igen komoly logisztikai feladat. 

A Vevő a nyilvánvaló szállítási  garanciák biztosítása után kezdheti el a pénzügyi teljesítést, mert ha ezek 

nem teljesülnek az értékes sugárvédő nehéz beton itt ragadhat Magyarországon. 

A Hun Mining Nyrt operatív menedzsmentje – ha csúszásokkal is- de teljesíti a 4 millió tonnás Baritmix-I 

sugárvédő nehéz beton exportjának  / belső anyagmozgatási-rakodási- vasúti-hajó szállítási / szállítási 

feltételeit.    

A 4 millió tonnás stratégiai sugárvédő nehéz beton teljes speditálási  költségét – szerződés szerint- a Vevő 

fizeti. 

 A Rudabányán tervezett külszíni fejtésű barit bánya nyitása az üzleti tervek és a hatósági engedélyek 

alapján 2015 12 08.-ig megtörténik. 

 Baritmix-III szuper nehéz beton alapanyag , ami szintén az atomerőművek nehéz betonozásának igen 

fontos stratégiai alapanyaga a külszíni bányákból folyamatosan exportra szállítható lesz 2016-tól. 

A kitermelhető Baritmix-III szuper nehéz beton alapanyag földtani készlete cca. 6 m tonna. 

 

Meg kívánom nyugtatni a T. részvényeseket, hogy a Hun Mining Nyrt 4 év agónia után – az 

atomenergetikai programok világszerte 2-3 év csúszásban vannak a nemzetközi politikai események 

miatt-  még ebben az évben talpra fog állni és vissza fogja nyerni a befektetők bizalmát! 
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