ENEFI Energiahatékonysági Nyrt.
RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓJA
a tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján

Az ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a magyar
adóhatóság 2015. január 23. napján Társaság részére megküldött tájékoztatása szerint Románia
tagállam adóhatóságának megkeresése alapján végrehajtási eljárást indított több mint 687 millió Ft
és járulékai erejéig a Társasággal szemben. A Társaság a megkeresés kézhezvételét követően
ellenőrizte, a Társaság szerepel a végrehajtás alatt álló adózók nyilvántartásában is. Tekintettel arra,
hogy a Társaság a nemzetközi jogsegély alapját képező ügy részleteit azonnal nem tudta
feltérképezni, haladéktalanul kezdeményezte az általa kibocsátott értékpapírok tőzsdei
kereskedésének felfüggesztését.
A Társaság megállapította, hogy a végrehajtási eljárás tárgyát képező követelés megegyezik a
marosvásárhelyi adóhatóság korábbi, csődeljárás keretében nem érvényesített és ezáltal elveszített
követelésével.
A Társaság korábban már tájékoztatta a tisztelt Befektetőit arról, hogy a marosvásárhelyi adóhatóság
a követelése érvényesíthetőségének elveszítését követően, azt figyelmen kívül hagyva, Romániában
indított felszámolási eljárás keretében próbálta ugyanezen követelést behajtani, azonban a Társaság
másodfokon jogerősen is pert nyert vele szemben a romániai bíróságon. A romániai bíróság
ítéletében megállapította, hogy a romániai adóhatóság követelését nem érvényesítheti a Társasággal
szemben a magyar csődtörvény rendelkezéseire tekintettel. A marosvásárhelyi adóhatóságnak tehát
a követelés érvényesítésének jogellenességéről mind a magyar, mind a román bírói döntésekből
egyértelműen tudomása volt a nemzetközi eljárás megindításakor. A fentiek következtében a
Társaság álláspontja szerint a marosvásárhelyi adóhatóság eljárása jogellenes és felveti a büntetőjogi
felelősség kérdését is.
A fenti, nemzetközi egyezményeken alapuló végrehajtási eljárásban érdemi jogorvoslati kérelmet a
Társaság a román hatósághoz tud csak benyújtani a jogszabály alapján függetlenül attól, hogy a
követelést a magyar hatóság hajtja végre. Tekintettel azonban arra, hogy a Társaság a romániai
adóhatóság jogellenes végrehajtási döntéseit már eddig is perben vitatta, mindez idáig sikertelenül,
kérve az időközben megszületett ítéletre is tekintettel a végrehajtási eljárások megszüntetését, a
Társaság álláspontja szerint fennáll a jelentős veszélye annak, hogy a jogorvoslati kérelemnek a
román hatóság nem ad helyt és a magyar adóhatóság a követelést a Társaságon végrehajtja. Ennek
bekövetkezte esetén a Társaság a román adóhatósággal szemben perben tudja csak igényét
érvényesíteni.
A Társaság természetesen megindítja valamennyi lehetőségében álló jogorvoslati eljárást és
feljelentést tesz az ügyben.
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