
GENESIS Energy Befektetési Nyrt.
Szent István krt. 18.

Budapest

 1137
        

 
 

A Genesis Energy első napelem gyárának finanszírozásához szükséges 40 millió 
Eurós átváltoztatható kötvény formájában történő befektetés 

 
 

Genesis Energy Befektetési Nyrt. (Genesis Energy) átváltoztatható kötvény 
kibocsátására vonatkozó szerződést írt alá a GEM Global Yield Fund-dal (GEM), amely 
lehetővé teszi a Genesis Energy számára, hogy az átváltási feltételek szerint 
egyoldalúan kezdeményezze a kötvények részvényre történő átváltását. A szerződés 
szerint a GEM kötelezi magát a Genesis Energy által kibocsátott új részvények 
lejegyzésére. Egyúttal arra is kötelezettséget vállalt, hogy 40.000.000 Euró  
keretösszegig vásárol új részvényeket, amennyiben a társaság a kötvények  maximum 
3.500.000 db részvényre való átváltoztatását kezdeményezi egy előre meghatározott 
képlet szerint számolt ár alapján. A Genesis Energy–nek lehetősége van arra, hogy 
bizonyos korlátozások mellett irányítsa a befektetés nagyságrendjét és időpontját. 
Tekintettel arra, hogy a lehívások időzítése a Genesis Energy  kizárólagos hatáskörébe 
tartozik, a tulajdonosoknak lehetősége nyílik arra, hogy az esetleges jövőbeni 
áremelkedésből előnyt élvezzenek és a társaság minél kevesebb új részvényt 
bocsásson ki. A minimális átváltási ár 11,43 Euró. 
 

A Genesis Energy célja, hogy a fenti konstrukció keretében befolyó összeget első 
gyárának felépítésére fordítsa Spanyolországban. A társaság a közeljövőben rendkivüli 
közgyűlést fog összehívni az átváltoztatható kötvények és a feltételes tőkeemelés 
megszavazása érdekében. 
 

A GEM csoportról 
 

A GEM 1993-ban alakult amerikai magánbefektetői csoport, amelynek irodái 
vannak New Yorkban, Londonban és Pekingben. A GEM mindeddig 205 tranzakciót 
bonyolított le 29 különböző országban. A GEM ellenőrzött, kisebbségi és tőzsdei 
befektetéseket kezel 2,7 milliárd USD nagyságrendben. A GEM csoport tevékenysége 
az USA-ban és több más országban az iparágak lehető legszélesebb skáláját öleli fel, 
beleértve a gáz és olajipari szektort is. A tranzakciók során minden tőke-hitel 
konstrukcióban a befektetésért törzs- vagy elsőbbségi részvényt kapott. A GEM csoport 
az esetek többségében a teljes finanszírozást biztosítja  vagy vezető befektetőként lép 
fel. További információ elérhető a www.gemny.com oldalon. 
A Genesis Energy, akinek részvényeit a budapesti tőzsdén jegyzik és több német 
tőzsdén forgalmazzák, célul tűzte hogy első lépésként három napelemeket gyártó 
üzemet építsen. További információ a www.genesisenergy.eu  oldalon található 
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