
 

 

 

 

 

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 

 

A BUSINESS TELECOM Nyrt. (székhelye: 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27/A., továbbiakban: 

Társaság) - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55-56. §-ai alapján és a 24/2008. (VIII. 

15.) PM rendeletben előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve - ezúton tájékoztatja a 

Tisztelt Befektetőit és a Tőkepiaci Szereplőket az alábbiakról. 

A Társaság által 2015. február 9. napján megtartott rendkívüli közgyűlés alkalmával 

ismertetett reorganizációs terv kivitelezése megkezdődött. Ennek során a hitelezők 

számottevő részével aláirt megállapodás született, mely a kötelezettségek rendezését 

biztosító együttműködés szerződéses megerősítése. Tekintettel arra, hogy a reorganizáció 

eredményeként a Társaság a teljes kötelezettség állományának rendezését biztosító 

megoldást lát csak elfogadhatónak, így a megállapodási csomagban érintett hitelezők teljes 

körével megkezdte az egyeztetéseket, azok eredményeként a megállapodások aláírása 

folyamatos.  

A reorganizációs tervben pénzügyi teljesítésre tervezett hitelezők a tárgyalások ezen 

szakaszában nem kerültek bevonásra, részükre a jelen fázis lezárásának eredményessége 

alapján tervez a Társaság tájékoztatást és megállapodási javaslatot küldeni. A jelenlegi fázis 

lezárásának határideje a megállapodások értelmében 2015. március 31. napja. 

A jelen szakaszban aktív egyeztetés folyik az Elastoffice AG. képviselőjével is, ahol a 

megállapodás feltételeinek elfogadására és sikeres lezárására a felek 2015. nárcius 20. Napját 

jelölték meg. Mint ismeretes az Elastoffice AG (székhelye: D4 Business Luzern, D4 Platz 3. CH-

6039 Root D4 Svájc, továbbiakban: Hitelező), mint Hitelező a Társaság, mint Adós ellen 

kezdeményezett felszámolási eljárásban a felek közös kérelmére a Szegedi Ítélőtábla az 

Fpkf.III.30.307/2014/4. számú végzésével 2014. szeptember 25. napjától 6 hónap időtartamig 

szünetelést rendelt el a Kecskeméti Törvényszék Fpk:03-14-000102/6 számú végzésével 

szemben. A Hitelező azonban az eljárás továbbfolytatására irányuló kérelmet nyújtott be, 

mely ez alapján lezárult. A felszámolás jogerőre emelkedése a felek értesítése, és a 

Cégközlönyben történő közlemény megjelenése. A felszámolás tényleges elrendelése és 

megindítása a Társaság reményei szerint nem várható, mivel a Hitelező és Adós 

tárgyalásokat folytat az adósság rendezéséről, így a felszámolási eljárás megszüntetéséről. 

tel:03-14-000102


 

 

A Társaság a reorganizációs folyamat jelenleg zajló szakaszának sikerességéről és az Elastoffice 

AG.- val folytatott tárgyalások eredményéről a 2015. március 20.- i rendkívüli közgyűlésen ad 

részletes tájékoztatást. 
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