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2007. július 5-én a Genesis Energy Befektetési Nyrt. valamint a Singapore Thinfilm 
Photovoltaic Technologies Pte. Ltd. együttmőködési megállapodást írtak alá, amelynek 
alapján a két vállalat közösen hozza létre vékonyfilm technológiájú napelem gyártó bázisát a 
délkelet-ázsiai régióban. Az aláírt megállapodás rögzíti azokat a közösen elfogadott elveket, 
amelyek alapján a Genesis Energy Befektetési Nyrt. meghatározó többségi részesedéshez 
jut a Singapore Thinfilm Photovoltaic Technologies Pte. Ltd.-ben.  
 
A Singapore Thinfilm Photovoltaic Technologies Pte. Ltd. elırehaladott tárgyalásokat folytat 
vékonyréteg technológiájú napelem gyártó üzem létrehozása érdekében Délkelet-Ázsiában. 
Az aláírt megállapodás alapján a Singapore Thinfilm Photovoltaic Technologies Pte. Ltd. a 
legszorosabb együttmőködésben, a meglévı gyártástechnológiai, fejlesztési és üzemeltetési 
tapasztalatainak átadásával járul hozzá a Genesis Energy Befektetési Nyrt. 
Spanyolországban, Magyarországon és Ázsiában felépítendı napelem gyárainak 
fejlesztéséhez, építéséhez és mőködtetéséhez.    
 
 
 

Special Information 
 
 
On the 5th of July a document of understanding was signed between Singapore Thinfilm 
Photovoltaic Technologies Pte. Ltd. (STP) and Genesis Energy Investments Plc Budapest 
(GEI) .This document serves to manifest the agreement of STP and GEI regarding the 
establishment of an Asian location for the manufacturing of thin film photovoltaic modules. 
The purpose of this agreement is to set forth the principal terms of the acquisition of a 
majority in STP by Genesis Energy Investments.  
 
STP is in the process to negotiate favourable conditions for the establishment of a 
manufacturing site for photovoltaic modules in South East Asia. As part of the agreement 
STP will contribute with its expertise to the development, construction and operation of 
Genesis Energy Investments photovoltaic manufacturing plants in Spain, Hungary and Asia 
as well.  
 
 

Außerordentliche Mitteilung 
 
 
Am 5 Juli haben Singapore Thinfilm Photovoltaic Technologies Pte. Ltd. (STP) und Genesis 
Energy Investments Plc. Budapest (GEI) eine Vereinbarung unterzeichnet. Dieses Dokument 
beschreibt die Abmachungen, die STP und GEI bezüglich des Aufbaus einer 
Fabrikationsstätte für Dünnfilm Photovoltaik Module in Südostasien getroffen haben. Zweck 
der Vereinbarung ist die Festlegung der Bedingungen für eine Akquisition der Mehrheit an 
STP durch Genesis Energy Investments.  
 
STP verhandelt derzeit günstige Bedingungen für den Aufbau einer Fabrikationsstätte für 
Dünnfilm Photovoltaik Module in Südostasien. Teil der Vereinbarung ist auch die 
Unterstützung des Aufbaus und der Entwicklung der Produktionsstätten von Genesis Energy 
in Spanien, Ungarn ebenso wie in Asien durch die STP.  
 
 


