
A Pannon_Flax NyRt' lgazgatósága ezúton tájékoztatia a tisztelt részvényeseket,
hogy a Társaság vezető tisztségviselói a Társaság ellen 2014' június 19-én jogerósen
pert nyert MátraVöl8yi és társai képviseletében eljáró ügyvédi irodától a ieIen
tájékoztatáshoz csatolt levelet kapták.
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Tiszteit Uraml

Ügyl'eleim Mártavölgyi János. saiben Mih.l]y és vavrek Zsolt kéDlise]ctóber1 Lefesorl] n]cg
Ör]l, mint e PANNo^--FL'.\x Gyóri L,-ns.ul,, N\il\anU!.rll \lLrLd.io l(c \ z! élry|áls.ság
igazgatóságának tag jál.

{|rg} t3]ü Öl l]í; is lsnre;'L üg)l!]eim jogeiőlei] pe]'i n\'eí.k a la]rlor].F]Ói c]:,óii
Lenszóvő NYr|.-v.1 szemben a Győri Ilélijtábla előtt lo])'ó eljfuásban' A b1.ósig íjéletében
óó.587'8j8,-lt elrnek kfunatai niegfiZetésére köte]ez1c a részvénytáfsaságot' A másod]ijkú
ítélctet kiadmiiíyozása jelenleg folya!]ratban van'

llitclezőként aggodalomÍ]c ü']töfl e] mi[kel a 20l4'.jirt1lrs 24-e] lendkí\'iili közgyűlés
közzétcl{ eghívóia as az elr1rez kapcsolódó hatfuozati j avas]ai e]őteÍiesztések'

EZeo bc]!i] is kü1önö5ct1 az a határozati i a.laslill, arnc]y a lársaság tulajdollábll állri ingatlanok
köll).v szelinli 60910-án il1etvc a Dalvt]lounl Hl]]']gar.! K1}'_ben rieglévó iizlelr.ószón.k lésZben
vagy teljes egészéber'r akár 6070 alat1i vélel1rron töíénő éÍlékesílésél. lér L]l1altlrnázást a
köZgyti1éstó1'

'l'elri]rle1te] a rés7'vé }1áj'saság rZ l. ncgyellélcs je1entésbő1 is kitíí:rii gazclasági 1relyzetére a
lel!Zán1o]ás' csóde]já1ás, !égclszáüolás kilát.isa helyezéséíc hilc]ezői szenponlbó]
aggá1yosnak taij!ú . Társeság neg]é\'ó vag),onánz}k iJyen jelelrós mé]'tékbe! tö.!é]1ő árc1l
aluli kiárusilását' ar}1e]yet tudomásl:nk s7erint semmj nem ildoko]'

Nincs tudomásunt anól, hogy aZ ér1ékesítés kapcsán milyen ]épések tőÍéntek eddig,
li]mérésre került-e zu éilékesí1enijó lagyonlfugyak kapcsán a piaci kereslet.

aeEtjct ?13ajá1 -(züksésesneki-.l.ju]i. L_g, .|hi',]Ük .z Ö;.. mLnl L;ug-lo"agi tag' 'rc7,3ió

tisztsógvis.]ő Jigyelmét arla_ hogy a vonalkozó jogszabáli,'ok e]oirásai a]apján a gazdasági
tálsaság vczetö tisztség\'iseiője a rársas?ig lelszámo]áSsal is fenyegető gazdasági hclyzetc
esetén - n}c]].l1ek veszéhe a határo7rrti jar'aslatok a1apjarr cgyéitcln1iien lelxláll _ kó1eles
clsósolban a hitelezői éfdekeL c]sődlegessége a]apiá|r vÚgczni tcvÓkcnysagót'

Tckinlcl:el' ]]ogy a részvénÍársaság a mai napig jnég ]Tem az új 2013' dri V töl'vén'v
gezdasági lársaságokÍa vonatkozó ÍeDdelkezéSei szerint ntűkódik. igy ebben lr vo.aúozásban
e 2006' éVi }V 1ö1.vé y lendeikezósci ifányadóak, me]y szerint:

"30. s & ;1 gazdL$ági társdság lizelés]kpteienségétl Íe yage|ő hel}'zel bekarelkcr!úi
követőal a yezet|i lisztség],iselők üEr-yczel!:i .fcldddtaikd! tl l1isa!ág hiÍeÍezi;i éf,!elccí ck
elsődlegessége !ílaPiá kajttlesek ellát11i' Kiilljrl lijfré]!', e ka.14(lné ! Jbh'óható fiCs\:Lg,!e
lselére - ha a gazdaságí fuirsa:lóg 'fr.e1lsképtetenné vált v(:g), kijll)n jogs:dbály szerint' a
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