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HUN MINING Igazgató Tanácsának tájékoztatója 2012. május 2.-i 

közgyűlés napirendi pont kiegészítéseivel kapcsolatban. 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) 

bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, a HUN Ásványfeldolgozó Kft. 

mint a Társaság részvényese, a Társasághoz a megadott határidőn belül juttatta el a 

2012. május 2-ára összehívott közgyűlés napirendjének kiegészítését. 

 

 

Tárgy: Közgyűlési napirendi pontok kiegészítése a HUN Mining Nyrt. 2012. 

május 2-án tartandó éves rendes közgyűlésére. 

 

Tisztelt Igazgatótanács! 

Tisztelt Elnök Úr! 

 

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 300. §-ának (1) 

bekezdése alapján, hivatkozással a Gt. 217. §-ára, a 2012. május 2-án tartandó 

közgyűlés napirendi pontjainak kiegészítését kérem. 

 

1, A legutóbbi Hun Mining Nyrt. Közgyűlésen, Hangácson Nagy Pál Zoltán 

kisbefektető kérdést tett fel a levezető elnökhöz, dr. Rasztovits Zsolthoz, miszerint a 

Genesis Capital Management / GCM / társaság teljesítette-e a vállalt pénzügyi 

kötelezettségeit a Hun Mining Nyrt. felé. A levezető elnök a kérdésre nem válaszolt 

érdemben, mivel az utóbbi időszakban már nem volt rálátása a társaság pénzügyeire. 

Dr. Weinzierl Tamás IT tag tájékoztatása szerint a GCM szerződéses kötelezettségét 

határidőre nem teljesítette, ezzel jelentősen hozzájárulva a társaság likviditási 

gondjaihoz.  

 

Fentiek miatt kéri a Hun Ásványfeldolgozó KFT – mint főrészvényes -, és egyben 

javasolja a közgyűlésnek, hogy tárgyalja meg a kialakult helyzetet, és ha szükséges, 

a Genesis Capital Management vezetője ellen – Herald Jahnssen úr ellen – minden 

törvényes eszközzel járjon el, és ha bűncselekmény gyanúja áll a büntető feljelentés 

megtételére tegyen javaslatot. 

 

Határozati javaslat: 

 

A közgyűlésen adjon számot az IT a Genesis Capital Management 

esetleges mulasztása miatt kialakult helyzetéről, és amennyiben 
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bűncselekmény gyanúja áll fenn, akkor az IT tegye meg a szükséges jogi 

lépéseket, beleértve a büntető feljelentés lehetőségét is.   

 

2, A gazdasági beszámoló után, a kialakult csőd közeli helyzetben, tűzze napirendre a 

Társaság azt a lehetőséget, hogy csődvédelmet kér az Adósok  tartozásainak 

behajtásához . 

 

Határozati javaslat: 

 

A közgyűlés a napirend megtárgyalása után javasolja az IT-nek a csődvédelem 

kérését, illetve nem javasolja a csődvédelem kérését. 

 

A fenti határozati javaslatokat a meglévő, a részvényesek számára ismert (nyilvános) 

információk alapján tettem. Amennyiben új adat, körülmény merült fel – amelyek 

esetleg okafogyottá tennék a határozati javaslatokat -, kérem azokat a napirendi 

pontok tárgyalása előtt ismertessék, hogy a jelenlévő részvényesek az információk 

teljeskörű ismeretében dönthessenek. 

 

Budapest, 2012. április 12. 

 

 

HUN MINING Nyrt. Igazgató Tanácsa 


