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

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) tájékoztatja tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság
gyergyószentmiklósi kapcsolt vállalkozása, az E-Star CDR SRL (CDR) pernyertességével zárult
első fokon az alábbi peres eljárás:
Felperes
E-Star CDR SRL

Alperes
Gyergyószentmiklós Városa

Pertárgy
A kártérítési perből leválasztott per, amelynek tárgya a távhőár
különbözetből származó, meg nem valósított jövedelemre vonatkozó
447.454,13 lej + kamat, követelésről szól.

A döntés még nincs indokolva és nem jogerős.
A CDR korábban a kártérítési per jogalapja tekintetében már jogerősen pert nyert az
önkormányzattal szemben. Ezt követően az összegszerűség vonatkozásában pertaktikai
okokból három per van folyamatban, melyből a legkisebb pertárgyértékű, távhőár
különbözetről szóló per záródott le a mai napon első fokon a CDR pernyertességével.
A folyamatban lévő további kettő, nagy pertárgyértékű kártérítési per:
E-Star CDR SRL

Gyergyószentmiklós Városa

A kártérítési összegek megállapítására irányuló per.
A kártérítési perből leválasztott per, amelynek tárgya a koncessziós
díj visszafizetése 3.071.101,56 lej + kamat, követelésről szól.

E-Star CDR SRL

Gyergyószentmiklós Városa

A kártérítési perből leválasztott, amelynek tárgya az alap-kártérítési
perben megfogalmazott beruházásokra vonatkozó kártérítés:
100.707.289 RON + annak járulékai + a teljes leszerződött
időszakra az éves belső nyereség rátájának 15%-a

Kifejezetten pozitívan értékeli az ENEFI a mai döntést és a folyamatban lévő perek elé is
bizakodóan tekint.
A Társaság felhívja tisztelt Befektetői figyelmét ismételten arra, hogy ezek a követelések
korábban a könyvvizsgálati szabályok szerint teljes egészében leírásra kerültek, így nulla
forinton vannak nyilvántartva a Társaság konszolidált könyveiben. Jogerős döntés esetén a
megítélt összegek növelik a tárgyidőszaki eredményt és így a saját tőkét is.
„Vélhetően a Gyergyószentmiklósi Önkormányzat csalódottságára utal az a kétségbeesett
lépés is, hogy a Társaság Marosvásárhelyi kapcsolt vállalkozásának pernyertességét követően
a Város menesztette jogi képviselőjét aki eljárt a Marosvásárhelyi Önkormányzat
képviseletében is, és új jogi képviselőt bízott meg az ügyben. Ebben a perben már az új
ügyvéd képviselte a Várost…” – nyilatkozta Soós Csaba az ENEFI Nyrt. Igazgatóságának
elnöke.
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