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Rendkívüli tájékoztatás 

                                                                   

A társaság operatív vezetése napirendre tűzte a PSZÁF 2012. 08.17.én kelt, V-PJ-III. 4/2012. 

sz. végzésének az értelmezését. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kívánjuk, hogy ugyanazon 

tényállás alapján a kisbefektetők érdekeit védő hatóság ugyan megszüntette a piacfelügyeleti 

eljárást, azonban ismeretlen tettes ellen - tőkebefektetési csalás gyanújával - folyamatban 

van egy nyomozás. Ezen eljárásban - az ártatlanság vélelme alapján - sem a tőkebefektetők, 

sem a társaság bármelyik tisztségviselője addig nem marasztalható el, amíg a bűnösségét be 

nem bizonyítja a hatóság. 

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy ugyanazon tényállás alapján, ugyanazon bizonyítékok 

megvizsgálásával jutott a PSZÁF arra az eredményre, hogy a TEBÉSZ által indított 

piacfelügyeleti eljárás megszüntetésre került.  

Ezen eljárásban - ahogy a nyomozás során is - meghallgatásra kerültek azok az auditorok, 

akik a társaságba befektető dél-afrikai cégek apportját 5 szinten is megvizsgálták. 

(leányvállalati apportálás belső könyvvizsgálat, külső független könyvvizsgáló / aki 16 éves 

ércbányászati gyakorlattal rendelkezett /, Genesis Energy Nyrt. által megbízott független 

külső könyvvizsgáló, Genesis Energy Nyrt. befogadta a könyvvizsgált apportot a saját 

könyvvizsgálója által, Baker Tilly Hungária független külső könyvvizsgáló elfogadta az 

apportot 2010 12 31.-i mérleg, eredmény kimutatás auditálásakor. 

Az auditorok úgy a PSZÁF, mint a nyomozó hatóság előtt a szakvéleményüket, ill. a 

könyvvizsgálói nyilatkozatukat fenntartották. 

A PSZÁF alaposan vizsgálta a Rudagipsz-Mix Zrt. – Hasit Hungária Kft. kérdéskörét is. A fenti 

megszüntető határozat megállapította, hogy a Rudagipsz-Mix Zrt. apportja nem tartalmazott 

egyetlen apport-elemet sem a Hasit Hungária Kft. vagyonából, ahogy azzal a TEBÉSZ a 

társaságot 2010-ben megvádolta. Ezen valótlan, és a kisbefektetőket félrevezető közlemény 

miatt a TEBÉSZ elnöke ellen nagy nyilvánosság előtt, jelentős érdeksérelmet okozó 

rágalmazás vétsége miatt  büntetőeljárást indított a társaság. 

A vizsgálat tárgyát képező, 2010. ápr. 14-én kelt befektetési ajánlat közzététele alkalmával 

félrevezető piac-befolyásolás már csak azért sem történt, mert az időközben közzétett 

rudabányai bányászati potenciál auditált értéke 6,9 Mrd. EUR, a 30 év alatt kitermelhető 

nyereség 1,1, Mrd EUR nagyságrendű. 

Ezúton is hangsúlyozni kívánja a társaság, hogy  a fenti büntető eljárás több mint 1,5 éve 

történő elhúzódása  - anélkül, hogy alapos gyanút bárkivel is  közöltek volna - ellehetetleníti 

a társaság működését. A társaságban tőkeemeléssel tulajdonrészt szerezni kívánó befektetők 

ugyanis - a PSZÁF piacfelügyeleti eljárásához hasonlóan - ezen eljárás megszüntetésére is 

várakoznak. A nyomozást - amennyiben bármilyen bizonyíték a hatóság rendelkezésére áll - 

ésszerű határidőn belül be kell fejezni, legalábbis az elkövetőkkel szemben alapos gyanút kell 
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közölni. Mivel eddig egyikre sem került sor, már most közöljük a részvényeseinkkel, hogy 

kénytelenek leszünk a hatóságok fenti időhúzó, és a befektetőket elbizonytalanító 

magatartása miatt kártérítési igényt előterjeszteni. 

 

 

Budapest, 2012-09-26                                                    HUN MINING Nyrt. 


