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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA 
a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján 
 
 
Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja tisztelt Befektetőit a 
romániai pénzügyi hivatallal fennálló jogvitával kapcsolatosan: 
 
Mint arról a Társaság korábbi jelentésében már tájékoztatta Befektetőit, a román pénzügyi hivatal 
mulasztását követően (amelynek következtében a Társaság csődeljárásában a Társaság által is 
nyilvántartott követeléssel, a Társaság részéről történt közvetlen tájékoztatás ellenére sem iratkoztak 
fel és így elvesztette követelésének érvényesíthetőségi jogát) közigazgatási jogkörében eljárva előbb 
megállapította a Társaság fizetésképtelenségét és kezdeményezte a román bíróságok előtt a Társaság 
felszámolását. 
 
A Társaság tájékoztatta Befektetőit, hogy a Társaság álláspontja szerint az eljárás megindításának 
nincs jogi alapja, a román bíróságok joghatóság hiányában nem jogosultak az ügyben eljárni, de 
megjegyezte, ismerve  - a politikai befolyásoltsága kapcsán igen komoly EU-s kritikákkal is érintett - 
romániai igazságszolgáltatási gyakorlatot, nem zárja ki, hogy a fizetésképtelenség vizsgálata 
tárgyában a kérelemre eljárás indul (Romániában a fizetésképtelenségi eljárást keresetre induló 
peres eljárás előzi meg, mely során ha megállapítják a fizetésképtelenséget azt követően először a az 
érintett társaság csődeljárását rendelik el, majd ennek sikertelensége esetén rendelik csak el magát a 
felszámolási eljárást).  
 
A Társaság tájékoztatja Befektetőit, hogy a romániai bíróság (nem jogerős és indoklással még nem 
ellátott döntésével) elutasította a Társaság joghatósággal kapcsolatos kifogását és megállapította, 
hogy hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik a fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti 
kérelem elbírálása tárgyában.  
 
A Társaság és tanácsadói álláspontja szerint – figyelembe véve az irányadó EU-s rendeleteket is – 
fizetésképtelenségi eljárás megindítására a magyar székhelyű és magyarországi fő érdekeltségekkel 
rendelkező Társasággal szemben Romániában nincs helye.  
 
Tekintettel arra, hogy a Társaság álláspontja szerint a román pénzügyi, bírósági eljárások a vonatkozó 
nemzetközi szabályokkal nincsenek összhangban, amennyiben a kérelem tárgyában a Társaságra 
nézve kedvezőtlen döntés születik, a Társaság nemzetközi jogsegély keretében fog igényeinek 
érvényt szerezni és jogos érdekei megvédése érdekében fellépni.  
  
 
Igazgatóság  
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  
 
 


