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E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT. 

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

Az E-Star Alternatív Energiaszolgáltató Nyrt. („Táraság”) az alábbiakról tájékoztatja tisztelt 

Befektetőit az általa korábban kibocsátott kötvények (Kötvények) kereskedelmével 

kapcsolatosan:  

 

A Társaság 2013. január 14. napján kérelmet nyújtott be Budapesti Értéktőzsde Zrt. felé, 

kérve az általa Kötvények tőzsdei kereskedelmének felfüggesztését tekintettel arra, hogy a 

Fővárosi Törvényszék által 2012. december 13. napján, 9.Cspk.01-12-000049/7. számú 

végzésével elrendelt csődeljárás keretében a hitelezői igények  bejelentésére nyitva álló 

határidő 2013. január 11. napján lezárult. Azon hitelezők, akik hitelezői igényüket nem 

jelentették be határidőben, a Csődtv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a 

csődeljárásban, a csődegyezség megkötésben nem vehetnek részt, és annak hatálya sem 

terjed ki rájuk. Továbbá a bejelentési határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba nem vett 

hitelezői igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti, és kizárólag a más 

által kezdeményezett felszámolási eljárásban jelentheti be a még el nem évült követelését. 

A fenti rendelkezések közvetlenül is érintik a Társaság által kibocsátott Kötvényeket és 

azok tőzsdei kereskedését. 

 

Tekintettel a fentiekre, valamint arra, hogy a Társaság által kibocsátott kötvények tőzsdei 

kereskedése anonim zajlik, Társaságunk úgy látta biztosítottnak a hitelezői és befektetői 

érdekeinek védelmét, amennyiben a Társaság által kibocsátott kötvények, tőzsdei 

kereskedését a Budapesti Értéktőzsde Zrt. felfüggeszti. 

 

A fentiekről a Társaság 2013. 01. 14. napján közleményt is megjelentetett, melyben 

tájékoztatta tisztelt Befektetőket is.  

 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. a Társaság kérelmét elutasította. 
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A Társaság kérelmét továbbra is fenntartotta, a Befektetők figyelmét a reorganizációs 

tervében is felhívta a korábban kifejtett aggályaira, kizárva mindennemű felelősségét a 

tőzsdei vagy más úton történő kereskedésből származó károkért. 

 

A Társaság Hitelezőivel 2013. április 26. napján csődegyezséget kötött.  

 

A csődegyezség vonatkozó, 2.6.3. pontja értelmében:  

 

A Hitelezők jelen Csődegyezségi Megállapodás aláírásával büntetőjogi 

felelősségük figyelembevételével tudomásul veszik, hogy az Engedményezett 

Követelések és az egyes Engedményezett Követelések alapjául szolgáló 

Kötvények harmadik személyre történő átruházására jelen Csődegyezségi 

Megállapodás megkötését követően – az Engedményezésre tekintettel – nem 

jogosultak. A félreértések elkerülése végett a Felek kifejezetten rögzítik, hogy– a 

dematerializált értékpapírok sajátosságából adódóan – a Kötvényes Hitelezők 

abban az esetben kaphatják meg a Konverziós Kiosztásban meghatározott 

darabszámú Részvényt amennyiben a jelen Csődegyezségi Megállapodásban 

foglalt darabszámú Kötvényre vonatkozóan teljesítik a jelen Csődegyezségi 

Megállapodás 2.9 pontjában foglalt kötelezettségeiket. 

 

A fentiekre tekintettel is a Társaság ismételten kérelmet nyújtott be Budapesti Értéktőzsde 

Zrt. felé, kérve az általa Kötvények tőzsdei kereskedelmének felfüggesztését.  

 

Ezt követően a Táraság arról értesült, hogy az RFV2014/A jelű kötvényeire kötés született.  

 

Társaság hangsúlyozza, hogy álláspontja szerint továbbra is indokolt a Kötvények tőzsdei 

kereskedésének felfüggesztése, felhívja továbbá az értékpapír forgalmazók figyelmét is az 

értékpapírok transzferálására vonatkozó előírásokra.  

 

Soós Csaba 

Vezérigazgató, az Igazgatóság elnöke 

E-Star Alternatív Nyrt. 

 


