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Tisztelt Értéktőzsde! 
 

A tőzsdéjükön jegyzett, Genesis Energy Nyrt. (székhely: 1137 Budapest, Szent István 
krt. 18., cjsz.: 01-10-041020) részvényesének, az Acquisition Pro Limited igazgatójaként a 
következő bejelentést teszem Önök felé. 
 

Az Acquisition Pro Limited 2006 novemberében különböző ügyleteket kötött a zürichi 
székhelyű J & T Bank AG-val (volt IBI Bank AG), aki az ügyletek mögé biztosítékként 
értékpapírok óvadékba helyezését igényelte, amely kérésnek az Acquisition Pro Limited 
eleget is tett a tulajdonában álló Genesis Energy részvényekkel. 
 

2009. szeptember elején cégünkhöz e-mail érkezett a svájci pénzintézettől, miszerint a 
velük kötött ügylet kapcsán kénytelen voltak a náluk óvadékként elhelyezett 90.000 db 
Genesis Energy részvényt kényszerértékesíteni. Figyelemmel arra, hogy erről a tényről 
előzetesen az Acquisition Pro Ltd. semmilyen értesítést nem kapott a svájci banktól, ezért az 
Acquisition Pro Ltd. felszólította őket, hogy haladéktalanul küldjék meg írásban az ügylettel 
kapcsolatos valamennyi írásos dokumentációt és esetleges levelezésüket. 
 

A 2009. szeptember 28-án megküldött iratokból vált pontosan ismertté és 
dokumentálttá, hogy a bank az óvadékul elhelyezett 90.000 db részvényt 3 tételben 2009. 
július 22-én, július 28-án és július 31-én értékesítette, így azok már nem képezik az óvadék 
tárgyát. Az iratanyag áttanulmányozására az Acquisition Pro Ltd. megbízta dr. Koós Szabolcs 
ügyvédet, aki jogi véleményében megállapította, hogy a bank által teljes dokumentációként 
megküldött iratanyagban nem volt található semmilyen olyan előzetes felhívás, amelynek az 
óvadéki szerződés alapján meg kellett volna előznie a részvények likvidálását, így a bank 
eljárása jogsértőnek minősül. Az iratokban svájci jog és a zürichi bíróságok kerültek irányadó 
jogként és jogi fórumként kikötésre, így rövidesen az Acquisition Pro Limited megbíz egy 
svájci ügyvédet a megfelelő bírósági eljárás megindítására a részvények visszaszerzése iránt. 
 

Fentiek szerint tehát a Acquisition Pro Limited tulajdonában állt 90.000 db Genesis 
Energy részvény Acquisition Pro Ltd. szándéka ellenére értékesítésre került, amelyet ezúton 
bejelentünk Önöknek, azonban az Acquisition Pro Ltd. valamennyi szükséges lépést megteszi 
azok mielőbbi visszaszerzése érdekében. 
 
Budapest, 2009. október 6. 
 
 

Tisztelettel: 
 

dr. Makay Gusztávné s.k. 
          igazgató 
                Acquisition Pro Ltd. 
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