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RENDKÍVÜLI BEJELENTÉS 

A Genesis Energy Befektetési Nyrt menedzsmentje a következő kiegészítő tájékoztatást teszi 
közzé a Társaság Igazgatótanácsának tőkeemelésre vonatkozó döntésével kapcsolatban.  

 2009 áprilisában a Genesis Energy Befektetési Nyrt. („GEI”) és a Cogenco International, Inc. 
(“Cogenco”) közös szándéknyilatkozatot („Nyilatkozat”) írt alá. A Nyilatkozat azt a javasolt 
feltételrendszert tartalmazza, amelyek teljesülése esetén a Cogenco megvásárolja a GEI-nek a Genesis 
Solar España S.L. („GSE”) és a Genesis Solar Singapore Pte. Ltd. („GSS”) leányvállalatokban lévő teljes 
üzletrészét a Cogenco jelentős mennyiségű saját részvényeinek fejében. A GEI és a Cogenco folyamatos 
tárgyalásokat folytatnak, hogy a Cogenco a GSE és GSS üzletrészeit megvásárolja. Az akvizíciós 
tárgyalásokat a felek kiterjesztették a Genesis Solar Magyarország Kft („GSH”, összefoglalóan a 
továbbiakban „Napelemgyártó leányvállalatok”) megvásárlására is, valamint 2009. június 30-án 
megállapodtak, hogy a Nyilatkozat érvényességét 2009. július 31-ig meghosszabbítják. A GSH a GEI 
100%-os tulajdonában lévő leányvállalat, amely high-tech vékonyfilm technológiájú napelemek 
gyártásával kapcsolatos tervezési, engedélyezési és finanszírozási tevékenységet folytat. Az 
elképzelések szerint a gyár Magyarországon, Budapest közelében létesülne. 

A Cogenco és a GEI tervei szerint a Cogenco-nak lehetősége nyílik arra, hogy a GEI 
tulajdonában lévő Napelemgyártó Leányvállalatok összes részesedését megvásárolja. A GEI a 
Cogenconak megvételre ajánlja a GSS-ben lévő kisebbségi üzletrészt is a GEI és a Genesis Investment 
Funds közötti erre vonatkozó előzetes megállapodás alapján. Továbbá, a Cogenco kísérletet tesz arra, 
hogy a GSE-ben lévő és a GSE igazgatójának, mint magánszemélynek a tulajdonában álló 2%-ot el nem 
érő kisebbségi részesedést is megvásárolja. 

A Cogenco akkor tud végleges kötelezettséget vállalni a Napelemgyártó Leányvállalatok 
megvételére, amennyiben harmadik féltől a projekt finanszírozásának céljára legalább 50 millió USD 
összegben jelentős kiegészítő forráshoz jut. A GEI a végső megállapodásra vonatkozóan tárgyalásokat 
folytat és visszavonhatatlan kötelezettségvállalást akkor tesz, ha a Cogenco számára a finanszírozás 
rendelkezésre áll. A Cogenco-ban a napokban egy német befektető által végrehajtott 2,7 millió USD 
nagyságrendű tőkebefektetés egyik célja, hogy a GSE előkészítő munkálatait finanszírozza. 

Ha a felek a Napelemgyártó Leányvállalatok Cogenco általi és a Cogenco GEI által elvégzett 
sikeres átvilágítását követően a végleges szerződés feltételeiben megállapodnak, mind a Cogenco, mind 
GEI egy időben nyilvánosságra hozzák a szerződés lényeges feltételeit a jelenleg meghosszabbított 
Nyilatkozat időbeli hatályán belül. 

A Cogenco terveivel kapcsolatban a részvényesek további információt szerezhetnek az amerikai 
Értékpapír és Tőzsde Felügyelet, a SEC honlapján a Cogenco által a mai napon nyilvánosságra hozandó 
bejelentésből (SEC FORM 10K filing). 

 

Budapest, 2009. július 10. 

Dr. Rényi Gábor  

  vezérigazgató 
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