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A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. (2545 Dunaalmás, 0704/35.; a továbbiakban: „KEG Nyrt.”, „KEG”, 
„társaság”, „cég”) Igazgatótanácsa az alábbi tájékoztatást teszi közzé: 
 
„Igazgatótanács jelentése a társaság helyzetéről 
 
Az Igazgatótanács ezúton tájékoztatja a részvényeseket a társaság helyzetéről: 
 
1. A társaság vezetősége a decemberi hónapban elsősorban a gázellátás területét és az ügyfelek folyamatos ellátásának 
bebiztosítására vonatkozó helyzetet igyekezett stabilizálni.  
 
2. Igyekezetünk ellenére kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a társaság eladósodása tovább növekedett, amit 
leginkább az új beszállítói hiteleknek tudunk be. A cég vezetőségébe való belépés napján a raktárakban semmiféle 
tartalék nem volt, a számlákon nem volt semmilyen tőke, a cég alapvető szükségleteinek megfizetésére sem. Ennyire 
katasztrofális helyzetben volt a cég. További kölcsönöknek köszönhetően biztosítani tudtuk az LPG ellátást és 
szállítását a vevőknek. Megállapítjuk, hogy ebben az időszakban a szállítmányok folyamatosak és az ügyfeleink 
igényei ki vannak elégítve. 
 
3. Az Igazgatótanács DueDiligence elvégzését tervezi. Valóban szükséges, hogy megismerjük a tényeket és az 
igazságot! Új hitelezők bukkannak fel a felszólításaikkal, akik a követeléseiket 100 millió forint szinten deklarálják. 
Állítólag a múltban a KEG cég tulajdonának egy részét értékesítették Steier úrhoz közeli cégnek, amely most hatalmas 
bérleti díjat követel. Úgyszintén felmerülnek az előző igazgatótanács képviselőinek igényei, minden esetben 
körülbelül 20 millió forintos igény. Ezidáig nem létezik a KEG-nek valós jogi kötelezettsége a kifizetésre 
vonatkozóan, viszont a veszély miatt javasoljuk, hogy egy független multinacionális intézmény végezze el 
a DueDiligence-t, melynek eredményét közzétehetjük. 
 
4. Az Igazgatótanács felmondta és befejezte az együttműködést azokkal a beszállítókkal, akikkel kötött szerződések 
gazdaságilag előnytelenek voltak, csökkentette az alkalmazottak számát és továbbra is biztosítja a társaság folyamatos 
működését. 
 
5. Néhány személy valótlan és hazug információkat terjeszt a társaság állapotáról és a „tulajdonképpen mi történik?” 
kérdéssel szembesülünk. 
Hangsúlyozzuk, hogy az Igazgatótanács egyik tagja sem cselekszik a cég érdekeivel ellentétben, melyet a cég 
céljainak érdekében és javára vezetünk, - tehát a társaság revitalizására. Az Igazgatótanács az érvényben és hatályban 
levő jogi előírások értelmében jár el és hangsúlyt fektetünk a vezetési, minőségi és biztonsági folyamatok figyelemmel 
kísérésére.  
Döntést kell hoznunk, mely alapján megkérjük a megfelelő szerveket a téves információk kivizsgálására vonatkozóan, 
mivel feltételezzük, hogy károsítják a cég jó hírnevét, valamint a részvényeseket. Az ilyen tisztességtelen praktikákat 
szükséges megállítani.  
 
6. Úgyszintén mérlegeljük annak kivizsgálását, hogy a múltban a KEG cég részvényeinek megdrágítására sor került e 
félrevezető vagy valótlan reklámokkal és marketinggel – a jövőbeni potenciális projektek idealizálása által és a 
társaság befektetési részvényei által. Szükséges lesz felülvizsgálni, hogy a jövőbeni projektek műszaki, valamint a 
befektetési részvények lehetőségei valós tényeken alapszanak e, vagy csak arra szolgáltak, hogy a társaság 
részvényárait mesterségesen megnöveljék. Valószínűleg minden részvényest érdekel majd az, hogy nem történt-e 
csalás valamint sor került-e egyének törvénytelen meggazdagodására más emberek rovására.” 
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