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Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a mai 
napon az MNB telefonon megkereste a Társaságot a soron következő, határozatképtelenség 
folytán 2017. 02. 16. napja helyett 2017. 02. 27. napján megtartásra kerülő közgyűlésének 
napirendjével kapcsolatosan.  
 
A Társaság Igazgatósága haladéktalanul megtárgyalta és írásban megválaszolta a kérdéseket. 
Tekintettel arra, hogy a közgyűléssel kapcsolatos hatósági megkeresés a részvényesek 
érdeklődésére is számot tarthat, álláspontját ezúton nyilvánosan is közzéteszi.  
 
Az Igazgatóság tájékoztatta MNB-t arról, hogy nincs sem módja, sem szándéka a soron 
következő közgyűlésének napirendjéről az alábbi napirendi pontot és határozati javaslatokat 
levenni.  
 

 2. Napirendi pont:  
Az E-Star CDR srl 100%-os üzletrészének és a vállalatcsoport E-Star CDR srl-rel szemben fennálló 
követeléseinek értékesítése összesen minimum kétmilliárd-ötszázmillió forint ellenérték fejében, illetve 
peren kívüli egyesség megkötése Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával minimum kétmilliárd-
ötszázmillió forint összegben. 
 
Határozati javaslatok:  
 
1: A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport 
utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star CDR 
srl-rel szemben fennálló követelései értékesítése tárgyában lehetséges vevőkkel tárgyalásokat 
kezdeményezzen és folytasson. Vevővel történő jövőbeli eladási ár nem lehet kevesebb összesen 
(üzletrész és követelések) kétmilliárd-ötszázmillió forint ellenértéknél. Közgyűlés már most előzetes 
jóváhagyását adja az E-Star CDR Kft. üzletrészének és vele szemben fennálló követeléseinek jövőbeli 
esetleges értékesítésére, azonban kétmilliárd-ötszázmillió forint alatti értékesítési árat nem támogat, 
ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl 100%-os üzletrésze és a vállalatcsoport E-Star 
CDR srl-rel szemben fennálló követelései kétmilliárd-ötszázmillió forint alatt történő értékesítését. A 
jelen határozat meghozatalát követően a kétmilliárd-ötszázmillió forint összegű jóváhagyás évi 20% 
mértékű kamatos kamattal növekedik. 
 
2: A Közgyűlés döntsön akként, hogy felhatalmazza a Társaság Igazgatóságát arra, hogy a vállalatcsoport 
utolsó romániai projektjét működtető E-Star CDR srl peren kívüli egyesség megkötése céljából 
Gyergyószentmiklós Város Önkormányzatával tárgyalásokat folytasson és esetleges megállapodás 
esetén kétmilliárd-ötszázmillió forint, a Város által vállalt ellenérték megfizetése esetén a jövőbeli 
perektől elálljon, azonban kétmilliárd-ötszázmillió forint alatti peren kívüli egyességet nem támogat, 
ezért megtiltja a Társaság Igazgatóságának E-Star CDR srl ezen összeg alatti egyességkötését. A jelen 
határozat meghozatalát követően a kétmilliárd-ötszázmillió forint összegű jóváhagyás évi 20% 
mértékű kamatos kamattal növekedik.  
 

Mint az Társaság korábbi közleményéből ismert, a fenti napirendi pont és határozati 
javaslatok részvényesi indítványként kerültek előterjesztésre. A fentiekre tekintettel az 
Igazgatóság nem lát lehetőséget és okot arra, hogy azokat ne bocsássa a közgyűlés elé 
megtárgyalásra.  



 
A Társaság kérte az MNB írásbeli tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy a fenti, gazdasági és 
társasági jogi kérdés miként került az MNB vizsgálati fókuszába.  
 
Igazgatóság  
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 


