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Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.  („Társaság”) Igazgatósága az alábbiakról tájékoztatja 
Tisztelt Befektetőit:  
 
A Társaság újonnan megválasztott Igazgatósága első feladatai között tartotta fontosan 
meghatározni és a tisztelt Részvényesek felé kommunikálni a Társaságra vonatkozó rövid és 
középtávú célkitűzéseit, különös tekintettel arra, hogy a Társaság korábbi tulajdonosai és 
igazgatósági tagjai között nem mutatkozott egyetértés a Társaság stratégiájának 
kialakításával kapcsolatban.  
 
Az Igazgatóság a Társaság tulajdonosi szerkezetének áttekintését követően megállapította, 
hogy a Társaság tulajdonosi struktúrája a közelmúltban - az EETEK Ltd. által eszközölt ENEFI 
részvényvásárlások, majd ezek Társaság részére történő értékesítése következtében - 
jelentősen átalakult. A Társaság korábban sikeresen lezárt csődeljárásának 
eredményeképpen a 2013. évtől többségében volt hitelezőkből lett részvényesek által 
tulajdonolt Társaság mára ismételten valós, eredetileg is részvényvásárlási szándékkal 
megszerzett részvényesek többségi tulajdona lett. Számadatokat tekintve a volt hitelező 
részvényesek száma 250 fő alá csökkent a mintegy 2000 tulajdonosból. A hitelezőkből lett 
részvényesek által birtokolt részvények száma a csődegyezség következtében 50 millió darab 
volt. A kapcsolt vállalkozásokhoz került részvények Társaság által történő megvásárlását és a 
részvények bevonását követően ez a szám nagyjából 20 millióra csökkent. Jelenleg, a 
Társaság saját és kapcsolt vállalkozásainak részvénytulajdonát nem számítva, a részvényesek 
által tulajdonolt részvények száma cca. 7,2 millió darab körül van, melyből kevesebb, mint a 
fele a csődegyezség keretében kibocsátott részvény.  
 
A tulajdonosi szerkezetben bekövetkezett változás katalizátora lehetett volna a Társaság 
növekedési pályára állításainak, a Társaságon belül azonban az elmúlt három évben sorra 
elbuktak azok a kezdeményezések, melyek új projektek létesítését, új üzletág kiépítését 
célozták. A Társaság ez idő alatt folyamatosan veszítette el azon képességeit, amelyek a 
növekedés megindításához alapvető fontossággal bírnak. A végül megvalósult projektek egy 
cégcsoporthoz köthető és már működő közvilágítási projektek megvásárlását jelentették, 
melyek azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, azok árbevétele nem vagy 
alig folyik be a Társasághoz. A közelmúltban zajlott ellenséges felvásárlás a Társaság 
helyzetét tovább rontotta, munkavállalók folyamatos felmondását eredményezte, mely –
különösen az audit időszakban- már a Társaság going concern státuszát veszélyeztette. 
 
A Társaság managementje úgy értékeli, hogy a Társaság Budapesti és Varsói Értéktőzsdéken 
forgó részvényei mélyen az egy részvényre jutó könyv szerinti érték alatt forognak, mely a 
befektetői bizalom hiányát jelzik. 



A Társaság korábban már többször kommunikálta, hogy beszámolójában az egyes 
vagyonelemek konzervatívan vannak értékelve. A közelmúltban zárult lengyel 
eszközértékesítési tranzakció ezt részben bizonyította is, ugyanis az eszköz a könyv szerinti 
érték több mint dupláján talált új vevőre. 
 
Jelenlegi helyzetben tehát a Társaság új managementje nem látja reális célkitűzésnek, hogy a 
Társaságot új projektek megvalósításával, esetleg új energetikai üzletág(ak) kiépítésével 
rövid távon növekedési pályára állítsa. A korábban megkötött, tradicionális üzletek azonban 
a következő 3-8 évben kifutnak (lejárnak). 
 
A Társaság Igazgatósága a rövid és középtávú célkitűzéseit az alábbiak szerint állapította 
meg:  
 

1. A Társaság managementje jelenleg a károk felmérésére és azok mielőbbi 
helyreállítására fókuszál, mely várhatóan az elkövetkező 2-3 hónapot fogja igénybe 
venni. 

2. Központi költséget további mérséklése, melynek keretében az operatív irányítást 
ellátó vezető bére a korábbi fele összegében kerül meghatározásra. 

3. A Társaság programjának végrehajtásához dolgozói részvények kibocsátása és 300 Ft-
os célárfolyamon ENEFI törzsrészvénnyé való konvertálása / cseréje. A korábban 
közgyűlés által elfogadott cca. 4 millió darab dolgozói részvény kibocsátása helyett az 
Igazgatóság 2,5 millió darab dolgozói részvény kibocsátását tervezi. 

4.  Igazgatóság a 2016. évben napirendre tűzi a Társaság saját részvényeinek 
bevonására vonatkozó javaslatát.   

 
5. A Társaság a következő 3-5 évben a következőkre fókuszál: 

 
 A meglévő magyarországi projektek futamidő vége előtti értékesítése annak 

figyelembe vételével, hogy a működési költségekre mindig legyen elegendő fedezet. 
 Romániában az utolsó, még operábilis gyergyószentmiklósi projekt értékesítése a 

helyi városvezetéssel egyeztetett módon. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
úgy perben szerez érvényt igazának a Társaság. 

 Romániában folyó perek peren kívüli egyezséggel történő lezárása. 
 Mindazon romániai pereknél, ahol peren kívüli egyezség nem képzelhető el (pl. 

román pénzügy jogtalan támadásaiból adódó jogviták), a vállalatcsoport érdekeinek 
legmesszemenőbb védelme és jogi úton történő kikényszerítése. 

 A Társaság operációjának fent leírt módon való csökkentéséből befolyó összegek 
saját részvény vásárlására való fordítása. 

 
Az Igazgatóság nyitott a Társaság jelenlegi és jövőbeli helyzetével és működésével 
kapcsolatos részvényesi megkeresésekre, indokolt esetben annak közgyűlés elé bocsátására 
is.  
 
Igazgatóság  
ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. 


