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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ 

 

A HUN Mining Igazgatótanácsa tájékoztatja részvényeseit, hogy a mai napon  egy Davies 

Corporation nevű céggel a leányvállalatok többségének értékesítésére vonatkozó főbb 

szerződéses tárgykörökre vonatkozó jegyzék (Term Sheet) aláírására került sor. Részben  a 

világszerte tapasztalható nehéz pénzpiaci körülmények következtében, részben a társaság 

külső partnereinek fizetőképessége miatt az elmúlt évben nem sikerült a bányászati 

leányvállalatok finanszírozását megoldani. A szerződéstervezet egy belső átszervezési 

folyamatot követően kerül véglegesítésre, melynek célja, hogy a szellemi termékek, 

földterületek, a Baritmix I.II. és III. sugárvédő nehézbeton alapanyag termékcsalád  és a 

kutatási jog az értékesítendő leányvállalatok vagyonának részét képezze, míg a Baritmix I.II. 

és III. sugárvédő nehézbeton alapanyag termékcsalád (ásványi eredetű termék) többsége a 

holding vállalatban, a HUN Mining Nyrt.–ben marad. A tranzakció letéti megállapodásokon 

keresztül bonyolódik, ezzel teljes biztonságot nyújtva a szerződő feleknek. Felek 

megállapodtak abban is, hogy közös erőfeszítéseket tesznek az anyaghányó harmadik fél felé 

a lehető legjobb piaci áron történő értékesítésére és a jelenlegi értékelési áron felüli 

nyereség megosztásában.  

Davies Corporation első lépésben a HUN Mining Nyrt 29% - os részvénycsomagjának 

megszerzését tervezi és ennek megfelelően szerződött a a HUN Mining Nyrt. legnagyobb 

jelenlegi tulajdonosával, a Servertech Inc. –el a tulajdonában lévő 15,475,931 darab HUN 

Mining részvényének megvásárlására. 

A fenti lépések összhangban állnak a 6GMobile holland telekommunikációs céggel korábban 

nyilvánosságra hozott tárgyalásokkal, mely szerint a 6GMobile részvényesei a HUN Mining 

részvények megvásárlására és a 6GMobile anyavállalatának HUN Mining Nyrt. részére történő 

értékesítésére törekszenek. Amennyiben ez megvalósul, új menedzsment felállítása válik 

szükségessé. A 6GMobile társaságot mozgató legfőbb erő Harry van Streun, aki a tervezett új 

Igazgatótanács elnöki pozícióját töltené be és a 6GMobile fő részvényese. A fentiekben 

jelzett tranzakciók elegendő forrást biztosítanak az új telekommunikációs stratégia 

megvalósítására. 

Az előszerződésben rögzített előlegek kifizetését és a kivásárlásra vonatkozó szerződések 

véglegesítését követően az Igazgatótanács közgyűlést fog összehívni a tranzakció 

részvényesek általi jóváhagyásának megszerzésére.  
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