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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsa mai ülésén olyan döntéseket, hozott, amelyek 
jelentısen befolyásolják a folyamatban lévı zártkörő részvényjegyzést. 
 
A Genesis Energy Befektetési Nyrt. Igazgatótanácsa úgy határozott, hogy az eredetileg 2007. július 
13-ig meghirdetett zártkörő részvényjegyzés idıtartamát a kisrészvényesek számára 2007. augusztus 
3-án 9:00 órától 2007. augusztus 10-án, 16:00 óráig terjedı idıtartamra változtatja. A határozat 
értelmében a fıtulajdonos Genesis Investment Fund Limited számára a jegyzési idıszak 2007. 
augusztus 15-én 16:00 órakor zárul. A jegyzési idıszak módosításától eltekintve a jegyzés további 
feltételei változatlanok maradtak: 
 

• A jegyezhetı részvények száma: 1.204.657 db, egyenként 500 Ft névértékő törzsrészvény, 
túljegyzést a Kibocsátó 3.200.000 db részvényig fogad el. 

• A kibocsátási ár 2.800 Ft/részvény. 
• A Genesis Investment Fund Limited 1.204.657 db részvényre továbbra is jegyzési garanciát 

vállal. 
 
Azon jegyzések, amelyeket 2007. június 29-ig befizettek, automatikusan érvényben maradnak. 
 
Az Igazgatótanács a kisrészvényesek érdekeinek védelmében, az alábbi okok miatt döntött a jegyzési 
idıszak módosítása mellett: 
 

• Az eredetileg meghirdetett - kisrészvényesek számára biztosított - jegyzési idıszak lezárultát 
követıen (2007. június 29-tıl) a mai napig több olyan fontos, a Genesis Energy Nyrt 
részvényeinek értékét jelentısen befolyásolni képes hír jelent meg, amelyek ismerete a 
befektetık döntését potenciálisan megváltoztathatta volna. Mivel a Genesis Investment Fund 
Limited számára eredetileg 2007. július 14-ig állt fenn a jegyzés lehetısége, ezért a 
fıtulajdonos a kisrészvényesekkel szemben jelentıs információ elınnyel rendelkezett volna, 
ha a jegyzési idıszak nem kerül módosításra.  

 
 A részvények értékét potenciálisan jelentısen befolyásoló, 2007. június 29. után 
megjelent információk: 

 
� A BÉT a likvid papírok közé sorolta a Genesis Energy Nyrt. részvényeit. 
� A Singapore Thinfilm Photovoltaic Technologies Pte Ltd. többségi részesedésének 

megszerzése. 
� Technológiai megállapodás létrejötte az Infinite Technologies AG és a Genesis Energy 

Nyrt. között a napelem gyárak felépítéséhez és üzemeltetéséhez szükséges mőszaki és 
technológiai háttér biztosításáról. 

� A spanyol központi kormány által a Genesis Energy Nyrt. leányvállalatának, a 
Genesis Solar España S.L.-nek, nyújtandó állami támogatásról szóló pozitív 
döntés. A spanyol központi kormány által megítélt támogatásról a Genesis Energy Nyrt. 
menedzsmentje csak e közlemény megjelenést megelızıen röviddel értesült. A 
támogatás pontos feltételeirıl és összegérıl a spanyol központi kormány rövidesen 
hivatalosan is értesíti a Társaságot. 

 
A Genesis Investment Fund Limited az Igazgatótanács határozatával egyetért és azt elfogadja, 
valamint elfogadta az Igazgatótanács azon javaslatát is, hogy az újonnan lejegyzett részvényeket, 
amelyek csak a tızsdei bevezetést követıen válnak a tızsdén kereskedhetıvé, a Genesis Investment 
Fund Limited a jegyzés lezártát követıen a saját, már birtokában lévı, tızsdén is forgalomképes 
Genesis Energy Nyrt. részvényekre cserélje. 
 
Fenti döntéseket az Igazgatótanács a kisrészvényesek érdekeinek védelmében, a részvényjegyzés során 
az esélyegyenlıség és az információhoz jutás egyenlıségének biztosítása érdekében hozta meg.  


