A KREDITJOG CORPORATION NYRT. IŐSZAKI VEZETŐSÉGI
BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉV 1. NEGYEDÉVI ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Kreditjog Corporation Nyrt. 2013. január 15.-én éves rendkívüli Közgyűlést tartott, mely
közgyűlésen a Társaság az előző vezetéstől való elhatárolódás és hogy a részvényesek
irányába még jobban tudja kommunikálni, hogy a Társaság egy új és eredményes
gazdálkodást folytat határozott a Társaság nevének megváltoztatásáról.
Az Igazgatótanács javasolta, hogy az Nyrt elnevezése Kreditjog Corporation Nyrt helyett
GrEnergie Corporation Nyilvánosan működő Részvénytársaság, Rövid cégnév GrEnergie
Corporation Nyrt legyen. A Közgyűlés a javaslatot elfogadta, a névváltozás bejegyzés alatt
van a Fővárosi Cégbíróságon.
Az új név jobban tükrözi a Társaság új irányvonalát, miszerint célja olyan technológiák
bevezetése, mely jótékony hatással van környezetünkre, életterünkre.
A Közgyűlésen határozat születet hogy az UNITO Könyvvizsgáló, Számviteli és
Adótanácsadó Kft. (2335 Taksony, Solt u. 22., Cg.13-09-132820, személyében felelős
kamarai könyvvizsgáló: Kis József 2335 Taksony, Solt u. 22., 005753) helyett 2013. január
15. napjától a 2014. május 31. napjáig terjedő időtartamra, a javaslat szerint az új
könyvvizsgáló Mérleg- Conto Adótanácsadó Könyvelő Könyvvizsgáló és Üzletviteli
tanácsadó Kft (1191 Budapest Kisfaludy u. 32. Fszt. 2 Cg.: 01-09-562896) Eng. Sz.: 000222,
személyében felelős könyvvizsgáló Bognár Aranka pénzintézeti minősítésű könyvvizsgáló
(an.: Kovács Ilona) 1195 Budapest Jáhn Ferenc u. 78. Kamarai tagságának száma: 003007
A Közgyűlés határozatot hozott Boros Zoltán, Igazgató Tanácsi és Audit Bizottsági tag
visszahívásáról és helyére Egyed Tamást választotta meg mindkét testületbe.
Közgyűlés elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy a korábbi vezetőség nem adta át a
Társaság könyvelési iratait, azokat az új vezetőség 2012 december végére tudta nagyrészt
beszerezni.
A tavalyi évben a BÉT oldalára feltöltött, de közgyűlés által el nem fogadott 2011. Évre
vonatkozó beszámoló nem tükrözte a cég valóságos helyzetét, az nem volt konszolidálva a
leányvállalalata figyelembe vételével, ezért a teljes könyvelési anyag alapján teljesen új
konszolidált beszámoló elkészítése szükséges, az azonban a közgyűlés napjáig nem volt
elkészíthető. Annak várható elkészülte 2013. április. Elfogadása az éves rendes közgyűlésre a
2012 évi éves beszámolóval együtt valósulhat meg.
Az Igazgató Tanács az Igazgatóság Tagját Sápi Juditot bízta meg a részvénykönyv
vezetésével, egyúttal felkérte Sápi Juditot tőzsdei kapcsolattartási feladatok ellátására.
Közgyűlés elnöke tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Igazgató Tanács Elnöke előrehaladott
tárgyalásokat folytat egy befektető csoporttal, a Társaság tökéjének mintegy 650.000.000.- ft
készpénzzel történő megemelésére. Tekintettel arra, hogy az operatív működéshez a Társaság
alapszabálya lehetőséget nyújt a tökemelés kapcsán az Igazgatóság felhatalmazására a töke
emelés lebonyolítására, így kérte a Közgyűlés döntését e körben. Az Igazgató Tanács az
újonnan kibocsátandó részvények kapcsán azon felhatalmazást kapott a Közgyűléstől, hogy

az Igazgató Tanács legyen jogosult maximum 6.500.000 darab azaz hatmillió-ötszázezer
darab egyenként 100 Forint névértékű azonos sorozatú részvény zártkörű kibocsátására. A
felhatalmazás 2013. december 31. napjáig érvényes.
Az Igazgató Tanács feltárta a Társaság gazdasági helyzetét és a hitelezőkkel sikerült
megállapodásra, részletfizetési egyezségre jutni, így a Részvénytársaságot pénzügyileg
stabilizálta.
2013. március 31.-el a Társaság követelés állománya: 135.980.347 Ft, tartozása: 22.239.033
Ft összeg, míg pénztárában 144.134 Ft van.
A Kreditjog Nyrt. 2013. január 29.-én együttműködési szerződést kötött GreenMelon Group
As céggel a cég tulajdonát képező Kéménykitorkollás-módosító végelem szabadalommal
védett kéménytechnológia hasznosítására. A termék felszerelésével, akár a meglévő
kémények esetén is egyenirányítja az áramlást megakadályozza az égéstermék, ezen belül a
szénmonoxid visszaáramlását.
A találmány nagy jelentőségű, mert olyan fontos jelenleg nem megoldott probléma
megoldására is megfelelő, mint a több lakásos társasházak jelenleg semmilyen szabványnak
meg nem felelő kéményeinek biztonságossá tétele. Csak Budapesten több mint 400.000 db
ilyen lakás van.
Az első ilyen jellegű projekt egy az ötödik kerületben lévő műemlék jellegű társasház
kéményeinek biztonságossá tétele, mely a gépész tervezés fázisában van. Realizálása a idei év
első félévének végére tehető.
A Társaság 20 % tulajdon részesedést szerzett a Game Changer Korlátolt Felelősségű
Társaságban.
A Kft fő tevékenysége promóciós játékok szervezése és egyéb reklám tevékenység.
Az Igazgató Tanács igyekezett megfelelően feltárni a Társaság gazdasági helyzetét és valós
képet adni a Társaság múltjáról, jelenéről és megfelelő lépéseket tett arra, hogy a
részvényesek hosszútávon igazolják a Kreditjog Nyrt. piaci potenciálját
.
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