
Előtérjesztések a 2014. 07. 24. napjára összehívott rendkívÜli közgyűlé5 napirendjéhez

1.Eszközök értékesítése a várható kiitelezett5égek telje5ítésére a fizetőképesség
helyreállításá és áz állandó költségek csökkentése érdekében

Kötelezettségek összege és jogo5ultja:

1' Ma8yar Külkereskedelmi Bank Zrt' _ a Pannon-Flax Nyrt. (és leányvállalatai B+G kft
és Flaxtrade Kft') dologi kötelezettek az in8atIanukra beje8yzett jelzálog erejéig' Az
e8yenes adós a felszámolás alatt levő Pannonflax Textil Kft' Jelenleg az e8yenes
adóssal szemben kb'950 1000 mjllió Ft ös5ze8ű köVetelése állhat fenn a

hitelezőnek' A jeányválIalat eszközeinek értékesítése folyamatban van, ezért pontos
adatot csak a fel5zámo|ó közbenső jelentéséből lehet majd megállapítani.

A társaság álta] közvetlenÜl, Vagy közvetve tulajdonolt jelzáloggal terhelt ingatlanok
értékesítóse a pénzforgalmi he]yzetet az MKB Zrt' kielé8ítéséi8 nem javítja'

2' A'Győ(i Pol8ármesteri Hivatalnak le]árt építményadó kőVetelése Van, amely, 2013.
12.31-én 31 millió Ft Volt, 2014. szeptemberében 51 millió Ft összegű kötelezettség
Várható (az éves építményadó 19,9 millió forint), amelyet mé8 a késedelmi pótlék
és kamat is terhel' A 8yőri insatlan értékesítése mellett az építménYadó jöVőbeli

fizetési terheinek megszüntetése js szól'

3' Mátravólgyi és társai köVete|ése a jo8erős törvénYszéki ítéletet köVetően 66 millió
Ft és kamatai' Erre a társaság 2013' evi ÉVes lelentésében 82 millió Ft-ot meghaladó
tartalékot képzett.

4. Nem záru|t ]e a NemZeti Adó-és VámhiVatal ellen folwatott per, amelynek
eseménveiről folyamatosan tájékoztatást nyújtottunk' A NAV által me8állapított
társasági adóhiány, bírságokka], késedelmi pótlékkal együtt - 63 miiló Ft

Az in8atlanokon kíVül a társaság befektetett pénzügyi eszközökkel rendelkezik, amely
közvetlenü1 a Dawnmount Hungary Kft-ben leVó terheletlen üzletrészt jelenti. A
Dawnmount Kft' saját tőkéje 2014'03.31-én 1239 millió Ft-Volt. A társaság teljes Vagy

részle8e5 értéke5ítése nyújthat fedezetet a nem az MKB Zrt-Vel szemben Íennálló
kötelezettségek teljesítésére' A DaWnmount Kft' üzletré52ének értékesíté5éről, a Pannon-
FlaX Nyrt' e8vedi beszámolójában szereplő könyv szerinti érték minimummal, a közgyűlé5

2014. május 27'én jóVáhagyta' Az lgau gatóság je|en elóterjesztésben felveti a saját tőke
összesét eI nem érő értékesítés lehetőségét'
A nem,,a" kate8óriába sorolt, a PannonílaX,,f'a"-Val szemben fennáIló köVetelé5ek a 2013'
éVi Beszámo]óban a könWViZsgálat 50rán Ieírá5ra kerültek'

A felszámolás alatt leVó társasá88al szemben az áthárított közműkölt5é8eket csak
nyilVántartásba Vetetni tudjuk. Ezek összege időVel folyamatosan nő, 2014'03'31-én



majdnem e|érte a 15 milIió Ft ot. Legalább részleges realizálása, a íelszámolás alatt levő
társaság eszkózértékesíté5ének ft]ggvénye. A bérletj szerződés megkötésére folYamatos
erőfeszítés történik, a használat létét a felszámoló társaság is eli5meri. Az esetle8es
megállapodás újabb köVetelést eredményezhet, amelynek Iealizálása azonban időben
na8yon bizonytalan. AZ e8yéb, még az alapteVékenységből ,,örökölt" köVetelések
felülvizsgálata folyamatban Van'
A 8yőri ingatIan esetleges sikeres értékesítése esetén az építményadó tartozás megfizetése
ÍeltétlenÜl szÜkséges.

Egyéb, számottevő eszközzel a tá15asá8 nern rendelkezik'
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Hatá rozat i java5lat

A kózgyűlés felhatalmazza az lgaz8atósá8ot, hogy a hitelező Bankkal fennálló dologi
kötelezettség csökkentése érdekében azonnal - a hitelező Bank hozzájárulá5ával akár a
könyvszerinti érték 60 %-án - értékesítse áz ingatlanokat, elsősorban a győri ingatlant,
valamint á fizétőképesség helyreállítása érdekében a Dawnmount Hungary Kft. teljes
va8y részleges üzletrészét ugyancsak nevezett táÍsaság saját tőkéjének akár 60 %-a alatti
Vételáron. Az lgazgatóság az értékesítések eredményét tegye közzé, és a következő
közgyűlésén s2ámoljon be azokról'

2. Döntés a társa5át végelszámolásáról

TekintetteI arra, hogv a társaság alaptevékenysé8e a IeányVállalat felszámolási eljárása
köVetkeztében me8szűnt, a 8azdasági tevékenység folytonossága is megkérdőjelezhető. Az
ingatlanok, amint arra az Éves Jelentésben és az Éves Beszámolóban i5 több helyen
kitértünk, dologi kötelezettséggel terheltek, ezért az jngatlanhasznosítás tere beszűkült,
fejlesztések, források bevonása nem Való5íthatóak meg'

A VégeIszámolást az indokolhatja, hogy a társa5ág vagyona egye|őre meghaladja
köteIezettségeit. A közgyűlé5 által megVálasztott Vé8elszámoló átveszi a társaság
irányítását. Értékeli és értékesíti az eszközöket, a befolyó össze8bő| kifizeti a társaság
köteIezettségeit. Amennyiben szűkséges, egyeztetéseket folytat a hitelezőkkel a kjfizetések
ütemezé5éró|.

A Vége|5zámoló tevékenysége eredményeképpen a társaság Vagyonát felosztja a

részvényesek között, és ezzel a társaság jogutód nélkÜl megszűnik'

HatáÍozatijava5latI
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Az lgazsatóság azt javasolja, hogy a közgyűlés ne hozzon döntést a Végelszámolá5ról.



3. Dóntés .sődeljáÍás me8indítá5áról

A jelenle8i és a rövid táVon előre jelezhető pénzfor8almi helyzet esyensúlva kérdéses,
különös bizonytalanságot jelent a felszámolás alatt leVő leányVállalat felé bejelentett
köVetelések me8térÜlésének mértéke, é5 időbeIi bizonytalansá8a' A győri jnsatlanra
Vonatkozóan, ismételt kezdeményezésünk el]enére sem rendelkezijnk bér|eti5zerződés5el.
A csődeljárásban a közgyűlés elé terjesztett Reor8anizációs TerV alapján a hitelezői i8ények
áttárgyalása, átütemezé5e lehetőVé Vá|ik'
A folyamat törvényességét a FőVárosiTörvényszék által kijelölt Va8yonfelijgyelő biztosítja'
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Az l8azgátóság azt javasolja, ho8y a
megindítá5áról.

köz8yűlé5 hozzon döntést a csődeljáíás

4. Döntés felszámolási eljárás me8indításáról

Amennyiben a köz8vűlés úgy véli, hogy a társaság Vagyona nem nyújt fedezetet a
kötelezettségekre, é5 a hitelezőkkel folytatott tárgya|á5 nem Vezethet megegyezéshez,
akkor dönthet a társasá8 feIszámolásáról' A fel5zámolási eljárásban a FőVárosi Törvényszék
által kijelölt felszámolóbiztos értékeli és értékesítj a társaság e5zközeit, é5 abból kifizeti a
hitelezőket, a fennmaradó Va8yont pedi8 fe]osztja a tulajdonosok/részvényesek között'
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Az l8azgatóság azt javasolja, ho8y a közgyűlés ne hozzon döntést a felszámolási eljárá5
megindításáról.

PANNON-FLAX NyRt.
az igazgatóság elnöke
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