Dajbukát László Levente

Vincze Erika
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INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM
a

Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.

Greenergy NKP Kötvény 2031/I
Kötvényének
Xbond piacra történő regisztrációjához

Figyelemfelhívás
A Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban „Greenergy”, „Kibocsátó” vagy
„Társaság”; 1138 Budapest, Tomori utca 34.; Cg. 01-10-047686) felelős az Információs
Dokumentumban szereplő információkért és az Információs Dokumentum félrevezető
tartalmával és az információ elhallgatásával okozott kár megtérítéséért. Ezen felelősség
az Információs Dokumentum közzétételétől számított öt évig terheli és felelőssége
érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.
A jelen Információs Dokumentum félrevezető tartalmával és információ elhallgatásával
okozott kár megtérítéséért kizárólag a Kibocsátó felel, ezért a Kibocsátó kifejezetten
felhívja a figyelmet arra, hogy a Kötvények a Befektetők szempontjából kiemelten
kockázatosnak minősülnek.
Tekintettel arra, hogy a Kötvény az MNB Növekedési Kötvényprogramjának keretében
értékpapír-aukció, mint – a Tájékoztató Rendelet 2. cikk d) pontjának megfelelő –
értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján került forgalomba, valamint a Tpt.
2019. december 26. napján hatályba lépett 5. § (1) bekezdés 95. pontjára, amely
egyértelművé teszi, hogy az értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattétel útján
forgalomba hozott értékpapírok – amely esetek körébe a Tájékoztató Rendelet 1. cikk (4)
bekezdés a) és c) pontja szerinti esetek is tartoznak – egyúttal nyilvánosan forgalomba
hozott értékpapíroknak felelnek meg, ezért a Kötvény nyilvánosan forgalomba hozott
értékpapírnak minősül.
Jelen Információs Dokumentum nem tekinthető és nem minősül a tőkepiacról szóló 2001.
évi CXX. törvény (a „Tpt.”) és az Európai Parlament és a Tanács 2017/1129 rendelete (a
„Prospektus Rendelet”) alapján tájékoztatónak vagy alaptájékoztatónak. Sem az MNB,
sem más felügyeleti hatóság nem vizsgálta és nem látta el jóváhagyásával a jelen
Információs Dokumentumot, továbbá a Budapesti Értéktőzsde (a „BÉT”) mint
piacműködtető az Információs Dokumentum jóváhagyása során nem vizsgálta az abban
foglalt információk megfelelő alátámasztottságát és pontosságát, illetve teljességét,
amelyek tekintetében kizárólag a Kibocsátót terheli minden jogi felelősség. Ebből a
szempontból a Kötvényekbe történő befektetés nagyobb kockázatot képvisel azokhoz az
esetekhez képest, ahol rendelkezésre áll az illetékes felügyeleti hatóság által jóváhagyott
tájékoztató.
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DEFINÍCIÓS JEGYZÉK

BÉT

Budapesti
Értéktőzsde
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság
tér 7. Platina torony. I. ép. IV. em.; cégjegyzékszáma:
Cg.01-10-044764)

Befektető vagy
Kötvénytulajdonos

a Kötvényeket ténylegesen megvásárló, tulajdonló személy

Bizottság

Európai Bizottság, az Európai Unió döntés-előkészítő,
végrehajtó, döntéshozó, ellenőrző és képviseleti szerve

CHP

Combined heat and power, kombinált hő- és villamos
energia

DAM

Day-ahead market, másnapi szállítású piac

DVP

(Delivery versus Payment), olyan, a KELER mindenkor
hatályos
szabályzataiban
meghatározott
tranzakció,
amelynek végrehajtása során egy meghatározott értékpapír
terhelése történik az értékpapírszámlán a pénzbeli
ellenérték pénzszámlán történő jóváírása ellenében oly
módon, hogy a terhelés és jóváírás egyidejűleg történik

EEX

European Energy Exchange, közép-európai villamosenergiaés kapcsolódó árutőzsde

EKR

Elektronikus Közbeszerzési Rendszer

EPEX

European Power Exchange, európai villamosenergia-tőzsde

EU

Európai Unió

Fizető Bank

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-041043

Forgalmazó

EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., Cg.01-10041431)

Ft vagy forint

forint, amely Magyarország törvényes fizetőeszköze
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Greenergy Csoport vagy
Greenergy Cégcsoport

a Társaság, valamint annak leány-, közös vezetésű és társult
vállalkozásai által alkotott vállalkozáscsoport

HUPX

Hungarian Power Exchange, magyar villamosenergia-tőzsde

Igazgatóság

a Társaság igazgatósága

KÁT

Kötelező Átvételi Tarifa

KÁT rendelet

a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert
energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan
termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi
áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

KELER

a
KELER
Központi
Értéktár
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság (székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út
70-72.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-042346)

Kötvény

jelen Információs Dokumentum tárgyát képező, a Kibocsátó
fizetési
kötelezettségét
(hitelviszonyt)
megtestesítő
értékpapírja

MAVIR

MAVIR
Magyar
Villamosenergia-ipari
Átviteli
Rendszerirányító Zrt. (székhely: 1031 Budapest, Anikó u. 4.;
cégjegyzékszáma: 01 10 044470)

MEKH

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

METÁR
MNB vagy Felügyelet

Megújuló Támogatási Rendszer
Magyar Nemzeti Bank

NKP

az MNB által 2019. július 1. napján elindított
kötvényvásárlási program (Növekedési Kötvényprogram)

Opcom

Romanian
tőzsde

OTC

Over the counter, tőzsdén kívüli ügylet

Párizsi Megállapodás

A párizsi éghajlatvédelmi egyezmény, az Egyesült Nemzetek
Éghajlatváltozási keretegyezménye tagjai által 2016. április
22-én megkötött egyezmény

Power
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Exchange,

romániai

villamosenergia-

Prospektus rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1129
RENDELETE (2017. június 14.) az értékpapírokra vonatkozó
nyilvános
ajánlattételkor
vagy
értékpapíroknak
a
szabályozott piacra történő bevezetésekor közzéteendő
tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről

Ptk.

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

PXE

Power
Exchange
Central
villamosenergia-tőzsde

RED2 Irányelv

A
megújuló
energiaforrásokból
előállított
energia
használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 24-i
(EU) 2018/2001 irányelv

TAO
Tpt.

társasági adó
a 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

XBond

a BÉT által működtetett multilaterális kereskedési rendszer,
amely
harmadik
felek
hitelviszonyt
megtestesítő
értékpapírokra irányuló, vételi és eladási szándékát hozza
össze
megkülönböztetésmentes
módon,
szerződést
eredményezve
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Europe,

közép-európai
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1.

FELELŐS SZEMÉLYEK – FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

A Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt. (1138 Budapest, Tomori utca 34.; Cg. 01-10047686) felelős az Információs Dokumentumban szereplő információkért és az
Információs Dokumentum félrevezető tartalmával és az információ elhallgatásával okozott
kár megtérítéséért. Ezen felelősség az Információs Dokumentum közzétételétől számított
öt évig terheli és felelőssége érvényesen nem zárható ki és nem korlátozható.
Alulírott, Vincze Erika és Dajbukát László Levente, mint a Kibocsátó képviseletére
jogosultak kijelentik, hogy az Információs Dokumentum a valóságnak megfelelő adatokat
és állításokat tartalmaz, illetve nem hallgat el olyan tényeket és információkat, amelyek a
Kibocsátó Kötvényei, valamint a Kibocsátó helyzetének megítélése szemponjából
jelentőséggel bírnak.
A jelen Információs Dokumentum elkészítése során a Kibocsátó a tőle elvárható módon
törekedett arra, hogy az Információs Dokumentum a vonatkozó jogszabályi
követelményekkel összhangban tartalmazzon minden, a Kibocsátó piaci, gazdasági,
pénzügyi, jogi helyzetének és annak alakulásának, valamint a Kötvényekhez kapcsolódó
jogoknak a Befektetők részéről történő megalapozott megítéléséhez szükséges adatot.
A Kibocsátó legjobb tudomása szerint a jelen Információs Dokumentumban közölt adatok,
adatcsoportosítások, állítások, elemzések a valóságnak megfelelőek, helytállóak, és
lehetővé teszik a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének megítélését. A
Kibocsátó legjobb tudomása szerint a jelen Információs Dokumentum félrevezető adatot,
téves következtetés levonására alkalmas csoportosítást, elemzést nem tartalmaz, és nem
hallgat el olyan tényt, amely veszélyezteti a Kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi
helyzetének és annak várható alakulásának a Befektetők részéről történő megalapozott
megítélését.
A jelen Információs Dokumentum félrevezető tartalmával és információ elhallgatásával
okozott kár megtérítéséért kizárólag a Kibocsátó felel, ezért a Kibocsátó kifejezetten
felhívja a figyelmet arra, hogy a Kötvények a Befektetők szempontjából kiemelten
kockázatosnak minősülnek.
Kelt: Budapest, 2021. 12. 07.

_____________________________
Név: Vincze Erika
Beosztás: Cégvezető
Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.

_____________________________
Név: Dajbukát László Levente
Beosztás: Igazgatósági tag
Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.
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2.

KOCKÁZATI TÉNYEZŐK

2.1

A piacra és az iparágra jellemző kockázatok

2.1.1 Makrogazdasági tényezők
A Társaság és eredményessége kitett a magyarországi, illetve áttételesen az Európai Unió
és a globális általános gazdasági helyzet alakulásának. A makrogazdasági helyzet
esetleges kedvezőtlen alakulása negatívan hathat a Társaság jövőbeli eredményességére.
2.1.2 Szabályozási Környezet
A Társaság tevékenységét befolyásolják a szabályozói környezet, valamint a jogi
berendezkedés sajátosságai. Az előre nem látható jogi (jogalkotói), működési,
adminisztrációs és egyéb szabályozási változások akár jelentős hatást is gyakorolhatnak
a Társaság üzleti tevékenységére és pénzügyi eredményességére.
Az adózási környezet és a kapcsolódó jogszabályi háttér esetleges jövőbeni változása is
jelentős hatást gyakorolhat a Társaság pénzügyi eredményességére.
A fentieken túlmenően a környezetvédelmi szabályozásnak a változása is jelentősen
befolyásolhatja a Társaság működését és eredményességét.
A Társaság minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az alkalmazandó
jogszabályoknak megfeleljen. Ennek ellenére nem zárható ki az, hogy a jogszabályi
rendelkezéseknek történő meg nem felelés hatósági eljárást és bírságot vagy egyéb
hátrányos jogkövetkezményeket vonjon maga után. Nem zárható ki továbbá, hogy a
Társaság tevékenységét érintő jövőbeli szabályozási változások lényegesen negatívan
befolyásolják annak eredményességét.
2.1.3 Vis maior kockázat
A Társaság eredményességére a hazai és regionális hatású, természeti és/vagy politikai
jellegű, valamint egyéb vis maior szituációk negatív befolyást gyakorolhatnak, és nem
zárható ki olyan helyzet kialakulása, amely megnehezítheti vagy esetlegesen meg is
akadályozhatja az iparági szereplők működését (pl. természeti katasztrófák, háborúk,
stb.).
2.1.4 Versenyhelyzet
A Társaság piacain számos, Európában és Magyarországon is jelentős pozíciókkal és
tapasztalatokkal, fejlett technológiával, jelentős kapacitásokkal és pénzügyi erővel
rendelkező társaságok, köztük állami vagy önkormányzati tulajdonban és irányítás alatt
lévő társaságok is versenyeznek, valamint szállhatnak versenybe a jövőben.
Az esetlegesen megerősödő verseny számottevő, előre nem látható fejlesztéseket,
befektetéseket tehet szükségessé, továbbá negatív hatással lehet a Társaság működésére
és eredményességére.
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2.1.5 Energiapiaci szabályozás
A Társaság működése és eredményessége függ Magyarország és az Európai Unió
energiapiaci szabályzásától és az ilyen szabályok alkalmazásától, ideértve különösen a
villamos energia termelésére, a villamosenergia-kereskedelemre, a villamosenergia-ipari
rendszerszintű szolgáltatások piacára, a megújuló energiaforrások hasznosítására, a
kogenerációs erőművekben előállított villamos energiára és hőre, a távhőtermelésre
vonatkozó jogszabályokat, hatósági és bírósági gyakorlatot, a magyar és nemzetközi
üzemi, kereskedelmi és működési szabályzatokat és más vonatkozó szabályokat. 2018
során az Európai Unió új energetikai jogszabályokat fogadott el „Clean Energy For All
Europeans” címmel. Ezen szabályok változása, és az EU-s keretszabályok hazai jogrendbe
történő átültetése jelentősen befolyásolhatja a Társaság működését, eredményességét,
piaci pozícióját és versenyképességét.
2.1.6 Hatósági árak
A Társaság olyan szolgáltatást is nyújt, illetőleg olyan árut is értékesít, amelynek árát
jogszabályok vagy valamely hatóság (ideértve különösen a MEKH-et, a minisztériumokat
és önkormányzatokat) határozza meg vagy maximalizálja. Az ilyen jogszabályban rögzített
vagy hatóság által meghatározott árak, továbbá a hatósági árszabályozás tárgyi
hatályának változásai jelentősen befolyásolhatják a Társaság eredményességét és
versenyképességét.
2.1.7 A
villamosenergia-rendszer
hozzáférhetősége és árszintje

rendszerszintű

szolgáltatások

piacainak

A villamosenergia-rendszer kiegyenlítő szabályozási tartalék kapacitás és szabályozási
energia piac nagysága, hozzáférhetősége, valamint a piacokon kialakuló árszintek és ezek
változása jelentős befolyással lehet a Társaság üzleti tevékenységére és
eredményességére.
2.1.8 Állami támogatások
A Társaság működése és eredményessége függhet a Magyarországon és az Európai Unió
országaiban a megújuló energiaforrások és a kapcsoltan termelt energia hasznosítására,
valamint a beruházásra és működésre vonatkozó állami támogatások mértékétől, illetve
az állami támogatások jövőbeni alakulásától.
A megújuló energiatermelést érintő állami támogatási rendszerek, (különösképp a KÁT és
a METÁR szabályozás) változása jelentősen befolyásolhatják a Társaság működését,
eredményességét, piaci pozícióját és versenyképességét.
2.1.9 Technológiai változások
A

technológiai

újítások

és

változások

nagymértékben
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növelhetik

az

energiaipar

hatékonyságát, különösen a megújuló energiatermelés területén. A gyors technológiai
fejlődés hatással lehet a Társaság által használt technológiák versenyképességére és
avulására. Nem garantálható, hogy a Társaság mindig a leghatékonyabb technológiákat
tudja kiválasztani, beszerezni és azokat a legeredményesebben tudja működtetni.
2.1.10 Finanszírozási kockázat
Az energetikai beruházások és fejlesztések előkészítése és megvalósítása tőkeigényes
tevékenység, amely jelentős finanszírozást igényel. Bizonyos tényezők (ideértve az
általános gazdasági környezetet, a hitelpiacokat, a banki kamatlábakat és a
devizaárfolyamokat) változása a finanszírozás költségeit növelhetik, megszerzését és
visszafizetését megnehezíthetik, késleltethetik vagy akár el is lehetetleníthetik.
2.1.11 Devizaárfolyamok változása
A Társaság árbevételének egy jelentős része forintban és másik része pedig euró alapon
képződik, és a kiadások egy része is forintban, más része pedig euróban merül fel. Nem
biztosítható a devizában keletkező kiadások teljes körű fedezete, aminek következtében a
Társaság számára kedvezőtlen árfolyamváltozások negatív hatással lehetnek a Társaság
üzleti tevékenységére és eredményességére.
2.1.12 Nemzetközi piaci események belföldi kereskedelemre gyakorolt hatása
Tekintettel arra, hogy a magyarországi energiapiacok össze vannak kötve más EU-s
országok energiapiacaival és az energiapiacok EU-s integrációja várhatóan tovább
folytatódik, a magyarországi energiaárakat jelentősen befolyásolják a külföldi tőzsdéken
kialakuló piaci árak, amelyek jelentős mértékben Magyarországon kívüli gazdasági
folyamatok és kereslet-kínálati viszonyok eredményeképpen alakulnak ki. A gazdasági
folyamatok és kereslet-kínálati viszonyok alakulása adott esetben negatív hatással lehet
a Társaság eredményességére.
2.1.13 A földgáz és a villamos energia, illetve a hő ára közötti árrés alakulásának
kockázata
A földgáztüzelésű erőművek pénzügyi helyzetét jelentősen befolyásolja a földgáz
(beszerzési) ára, illetve az értékesített villamos energia és hő ára közötti különbség (árrés)
alakulása. Az árrés kedvezőtlen változása negatív hatással lehet a Társaság üzleti
tevékenységére és eredményességére.
2.1.14 Környezetvédelmi kockázatok
A Társaságra vonatkozó környezetvédelmi szabályozás esetlegesen kedvezőtlen változása
többletköltségekkel vagy többlet beruházás-követelményekkel terhelheti a Társaságot,
ezáltal negatív hatással lehet annak üzleti tevékenységére és eredményességére.
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2.2

A Kibocsátóra jellemző kockázatok

2.2.1 A szabályozási központ működéséből eredő kockázatok
A Társaság szabályozási központjának, és az ehhez csatlakozott termelő egységeknek a
jövedelem termelő képessége nagymértékben függ a villamosenergia-rendszer kiegyenlítő
szabályozási
tartalék
kapacitás
és
kiegyenlítő
energia
piacok
mindenkori
hozzáférhetőségétől és árazásától is. Amennyiben ezen piacok hozzáférhetősége a
szabályozási központ vonatkozásában bármilyen okból - ideértve a piaci árak jelentős
esésére visszavezethető szolgáltatási volumen csökkenést - korlátozottá válik, úgy az
jelentős negatív hatással lehet a Társaság üzleti tevékenységére és eredményességére.
2.2.2 Vevőkockázat (1)
A Társaság szolgáltatásainak egy részét önkormányzati, illetve az önkormányzati vagy
bizonyos állami szervek befolyása alatt lévő intézmények részére nyújtja, és az ilyen
intézmények fölött befolyással rendelkező szervek szerződéses megfontolásai eltérhetnek
egy racionális, profitorientált piaci szereplő megfontolásaitól, ami kockázatot jelenthet a
Tásaság működésére és eredményességére. Ilyen kockázat elsősorban a távhőtermelési
tevékenységet is végző erőművek/fűtőművek esetében állhat fenn.
2.2.3 Időjárástól való függőség
A Társaság energiatermelésének egy része (például szélerőművek, naperőművek) és
egyes vevők energiaigénye (például hőigények) időjárásfüggő, ezért az időjárás változása
jelentős hatással lehet a Társaság eredményességére. Az időjárásfüggő energiatermelés
esetében az átlagos éves termelésben nem várható jelentős változás, de éven belül vagy
egyes évek között lehetnek eltérések. Az időjárásfüggő energiaigény-változás esetében
akár hosszabb változási trendek is kialakulhatnak (például egyre enyhébb telek).
Az időjárásfüggő energiatermelés során a Társaság meteorológiai előrejelzésekre
támaszkodva jelzi előre a megtermelt energiamennyiséget. Amennyiben az időjárás nem
az előrejelzéseknek megfelelően alakul, a megtermelt energiamennyiség változhat a
tervekhez képest, ami veszteséget okozhat.
2.2.4 A növekedés kockázatai
A Társaság üzleti növekedési szakaszban van, amely együtt jár a munkavállalók
létszámának, valamint a létesítmények és eszközök számának és értékének a
növekedésével. A Társaság további növekedést tervez, és nem garantálható, hogy a
Társaság növekedési üzletstratégiája sikeres lesz, és hogy a Társaság képes lesz a
növekedést hatékonyan és eredményesen kezelni.
A Társaság a jelen Információs Dokumentumban foglaltak szerint több beruházás
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megvalósítását készíti elő. Ezen beruházások megvalósítása számos külső tényezőtől is
függ, és nem garantálható, hogy ezek a beruházások ténylegesen megvalósulnak, illetve,
hogy a jelen Információs Dokumentumban foglaltak szerint valósulnak meg. Egyes
jövőbeli beruházások megvalósítása akár meg is előzheti vagy helyettesítheti a jelen
Információs Dokumentumban szereplő beruházásokat.
A növekedéssel járó lehetséges kockázati események valamelyikének bekövetkezte esetén
a Társaság növekedése stagnálhat vagy akár veszteséges működést is eredményezhet.
2.2.5 Akvizíciók, projekt- és vállalatfelvásárlások kockázatai
A Társaság a növekedési terveit részben akvizíciók és/vagy vállalatfelvásárlások útján
kívánja megvalósítani. Bár az akvizíciókat mindig a célpont alapos üzleti, műszaki, adózási,
pénzügyi és jogi átvilágítása előzi meg, nem lehet kizárni, hogy az akvizíciók
megvalósításával összefüggésben olyan pénzügyi, jogi vagy műszaki események
következnek be a felvásárlandó projekttel vagy vállalattal kapcsolatban, amelyek negatív
hatással lehetnek a Társaság tevékenységére és eredményességére.
2.2.6 Erőmű projektfejlesztési és zöldmezős beruházással kapcsolatos kockázatok
A Társaság növekedési terveiben fontos szerepet kap a zöldmezős energetikai
beruházások megvalósítása. A Társaság a beruházások megvalósításának előkészületei
során gondos műszaki, jogi és gazdaságossági tervezést végez, mégsem zárható ki egyes
beruházások engedélyezésének és megvalósításnak az elhúzódása vagy ellehetetlenülése.
A zöldmezős beruházásokkal járó lehetséges kockázati események valamelyikének
bekövetkezte esetén a Társaság növekedése stagnálhat, vagy akár veszteséges működést
is eredményezhet.
2.2.7 Nagyméretű, egyedi létesítmények
Az iparág sajátosságainak megfelelően a Társaság árbevételének jelentős része származik
nagyméretű, egyedi létesítményekből, és ennek következtében kevés számú létesítmény
megvalósulása vagy meg nem valósulása is jelentős hatással lehet a Társaság jövőbeli
árbevételére és eredményességére. Ezen nagyméretű létesítmények megvalósítása
gyakran hosszú (akár több éves) lefolyású, számottevő erőforrás tartós lekötését igénylik
és számos esetben alvállalkozók bevonásával valósulnak meg. Egy-egy ilyen nagyméretű
beruházás esetleges sikertelen vagy veszteséges megvalósítása jelentős negatív hatással
lehet a Társaság eredményességére.
2.2.8 Üzemeltetési kockázatok
A Társaság erőműveinek (létesítményeinek) gazdasági teljesítménye függ a létesítmények
megfelelő működésétől, amit számos tényező befolyásolhat, így többek között: általános
és nem várt karbantartási vagy felújítási költségek; üzemszünet vagy leállás az eszközök
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meghibásodása miatt; vis maior esetek (tűz, árvíz, földrengés, vihar és más természeti
esemény); működési paraméterek változása; üzemeltetési költségek változása; esetleges,
termelés során bekövetkezett hibák; külső üzemeltetőktől való függőség.
A Társaság rendelkezik megfelelő biztosítással, amely részben fedezetet nyújt az ilyen
okokra visszavezethető károkra, valamint rendelkezik az energiatermelő tevékenységgel
harmadik személynek okozott károkra fedezetet nyújtó felelősségbiztosításokkal is. Nem
kizárt azonban, hogy a káresemény részben vagy egészben kívül esik a biztosító által
vállalt kockázati körön, így a kárt a biztosított - mint károsult, illetve károkozó - maga lesz
köteles viselni.
2.2.9 Ellátási kockázat
A Társaság által felhasznált fűtőanyagok és alapanyagok ára a piaci folyamatoknak
megfelelően alakul, és az árak kedvezőtlen alakulása negatívan befolyásolhatja a Társaság
eredményességét.
A Társaság a földgáz-tüzelésű erőművei számára a földgázt külső beszállítóktól szerzi be.
A Társaság földgázvásárlási megállapodásai az iparágban kialakult, szokásos piaci
gyakorlatot követik, ennek ellenére nem garantálható, hogy az erőművek működéséhez
szükséges földgáz minden esetben rendelkezésre fog állni, különösen nem tervezhető,
külső események esetén.
A Társaság földgázszállítási megállapodásai - szintén az iparágban kialakult gyakorlattal
összhangban - azok időtartamára bizonyos toleranciasávval átvételi kötelezettséget
tartalmazhatnak. Nem zárható ki, hogy a földgázfogyasztás jelentős csökkenése esetén a
Társaságnak az át nem vett földgáz után akár jelentős mértékű kötbérfizetési
kötelezettsége keletkezzen, ami negatív hatással jár a Társaság üzleti eredményességére
nézve.
2.2.10 Informatikai rendszerek
A Társaság tevékenysége informatikai rendszerektől is függ. Előfordulhat az informatikai
rendszerek nem megfelelő működése, vagy esetleg külső „támadása”, amely hátrányos
következményekkel járhat a Társaság tevékenységére és eredményességére.
2.2.11 Külső beszállítóktól való függőség
A Társaság az energetikai beruházások megvalósítása során nagymértékben függ egyes
berendezések szállítóitól, gyártóitól, valamint kivitelezőktől és alvállalkozóktól, ami
hatással lehet a beruházások megvalósítására. Ha a gyártók, szállítók bármilyen ok miatt
nem képesek megfelelő időben, áron és minőségben szállítani a megrendelt eszközöket,
az a beruházások megvalósításának csúszását és többletköltségeket okozhat, ami negatív
hatással lehet a Társaság eredményességére.
2.2.12 Vevőkockázat (2)
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A Tárasaság árbevételének jelentős része származik kevés számú, de jelentős értékben
vásárló vevőktől. Ennek következtében kevés számú vevői szerződés megszerzése vagy
elvesztése is jelentős hatással lehet a jövőbeli árbevételre és az eredményességre.
A Társaság kitett a meghatározó vevők nemfizetéséből vagy késői fizetéséből származó
kockázatoknak, ami jelentős veszteséget okozhat.
A Társaság sok esetben határozott idejű szerződésekkel rendelkezik meghatározó
vevőivel, szállítóival és finanszírozóival. Nem garantálható, hogy ezen szerződések lejártát
követően a felek meg tudnak állapodni a szerződések meghosszabbításáról. Határozott
idejű szerződések esetében sem zárható ki, hogy azok nem várt, rendkívüli esetben a
határozott idő lejárata előtt megszűnnek.
A Társaság hőszolgáltatást nyújt bizonyos közintézményi felhasználók részére, és e
felhasználók kérelmére a Társaság köteles meghatározott időszakra fizetési késedelem
miatt történő felmondás alóli mentességet (moratóriumot) biztosítani a jogszabályban
meghatározott feltételek fennállása esetén, ami többletköltségeket okozhat.
2.2.13 Kulcsfontosságú vezetők és alkalmazottak távozásának kockázata
A Társaság működése és sikeressége nagymértékben függ vezetői és kulcsfontosságú
alkalmazottai tapasztalatától és rendelkezésre állásától. A vezetők és kulcsfontosságú
alkalmazottak távozása negatívan befolyásolhatja a Társaság működését és
eredményességét.
2.2.14 Új technológiák kockázata
A Társaság tervezett beruházásai során olyan új, eddig általa nem használt technológiákat
használhat, amelyek megvalósításában és üzemeltetésében nem rendelkezik
tapasztalattal. A Társasság csak kipróbált, referenciákkal bíró technológiákat valósít meg,
de előfordulhat, hogy a technológia tervezettől eltérő működése veszteséget okoz a
Társaság számára.
2.2.15 Hatósági kockázat
Több hatóság, így többek között a NAV, az MNB, a MEKH is jogosult a Társaság
szabályoknak megfelelő működését ellenőrizni. A Társaság minden tőle elvárhatót elkövet
a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelő működés biztosítása érdekében, azonban
nem zárható ki, hogy egy jövőbeli hatósági vizsgálat során az eljáró hatóság a Társaságot
bizonyos szankciókkal (pl. bírság, a működés felfüggesztése vagy a működéshez
szükséges engedély visszavonása) sújtja, ami negatív hatással járhat a Társaság
megítélésére, üzleti eredményességére.
2.2.16 Kulcsfontosságú engedélyek és minősítések
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A Társaság tevékenysége végzéséhez számos hatósági engedélyre (így például kiserőművi
összevont engedélyre, távhőtermelői engedélyre, KÁT engedélyre, környezetvédelmi és
vízjogi engedélyekre) van szüksége, és amennyiben ezeket az engedélyeket visszavonnák,
vagy nem hosszabbítanák meg, az jelentősen korlátozhatja a Társaság tevékenységét,
ezért jelentős negatív hatást gyakorolhat annak eredményességére.
2.2.17 Környezetvédelmi kockázat
A Társaság tevékenysége során olyan anyagokat is használ, illetve olyan technológiákat
is alkalmaz, amelyek rendeltetésellenes, a jogszabályoknak vagy a vonatkozó
engedélyeknek és szabványoknak meg nem felelő használata és alkalmazása a
környezetet szennyezhetik. A Társaság rendelkezik a szükséges környezetvédelmi
engedélyekkel, és szakértő személyzete a megkívánt fokozott gondossággal látja el
munkáját, de előfordulhat olyan rendkívüli esemény, amely környezeti kármentesítési
kötelezettséget vonhat maga után, vagy bírság kiszabásához, illetve a Társasággal
szemben igényérvényesítéshez vezethet. Előfordulhat, hogy a biztosítások nem, vagy nem
teljes körűen fedezik az ilyen eseményekből eredő károkat és költségeket, ami veszteséget
eredményezhet.
2.2.18 Csőd- és felszámolási eljárás kockázata
Amennyiben a bíróság csődeljárást rendel el a Társasággal szemben, úgy a Társaságot
fizetési haladék illeti meg. A Cstv. 10. § (4) bekezdés szerint a csődeljárásra vonatkozó
végzés közzétételét követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart a fizetési
haladék. Bizonyos feltételekkel a fizetési haladék meghosszabbítható a csődeljárás kezdő
időpontjától számított legfeljebb 365 napig. Felszámolási eljárás esetén a Befektetők
Kötvényeken alapuló követelési a Cstv. 57. § (e) pontja szerint egyéb követelésként
kerülhetnek kielégítésre. Amennyiben a Társaság csőd- vagy felszámolási eljárás alá
kerülne, az a Kötvények árfolyamára, illetve azok maradéktalan visszafizetésének
valószínűségére jelentősen hátrányos hatást gyakorolna.
2.2.19 Új piacokra való belépés kockázata
A Társaság növekedése során új földrajzi piacokon és új piaci szegmensekben is
megjelenhet, amely piacok és szegmensek esetén a makrogazdasági, üzleti, szabályozási
és/vagy jogi környezet esetleges kedvezőtlen változása negatív hatással lehet a Társaság
teljesítményére és eredményességére.
2.3

A Társaság főbb kockázatkezelési intézkedései

A Társaság menedzsmentje tudomással bír a fenti kockázatokról és a fent meghatározott
kockázatokat folyamatosan figyelemmel kíséri, illetve a nemzetközi szabványoknak
megfelelő és a legjobb iparági gyakorlatokon alapuló belső kockázatkezelési eljárásokat
tart fenn és alkalmaz.
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Ennek során figyelembe veszi a vállalati értékteremtés bizonytalanságoknak való
kitettségét, a célkitűzések megvalósításának sikerét befolyásoló tényezőket és az azt
fenyegető veszélyeket, továbbá olyan váratlan események előfordulását, amelyek
potenciális veszélyt jelenthetnek emberek, eszközök, a környezet vagy a vállalati hírnév
szempontjából.
A Társaság a kockázatkezelés körében igyekszik üzleti partnereit gondosan megválogatni,
ennek keretében valamennyi üzleti kapcsolat létesítését megelőzően, illetve az üzleti
kapcsolat időtartama alatt is rendszeres átvilágításokat, illetve kockázatkezelési
eljárásokat végez.
Műszaki kockázatok kezelése
-

-

-

A szerződött energiatermelési kapacitás legalább 10%-nak megfelelő mennyiségű
tartalék kapacitások fenntartása. A Társaság sok kis teljesítményű erőművet
tulajdonol és üzemeltet, mely lehetővé teszi tartalékok képzését, így akár pár
kiserőmű meghibásodása esetén is, a tartalékok révén tudja teljesíteni
szerződéses kötelezettségeit;
Saját szerviz csapat és cserealkatrész bázis fenntartása a gázmotoros
kiserőművek szervizelésére;
A berendezések gyártójával, vagy „hivatalos” szervízével kötött hosszú távú
szerviz szerződések;
Saját IT csapat;
MAVIR követelményeknek megfelelő IT és telekommunikációs rendszer
fenntartása, az erőművi portfólió és a szabályzó központ vezérlésére. Saját IT
csapat fenntartása az esetleges műszaki problémák kezelésére;
Vagyonbiztosítás kötése minden erőmű esetén.

Kereskedelmi kockázatok kezelése
-

Hosszú távú (egy hónapnál hosszabb) energia kereskedelmi pozíciók (villamosenergia, gáz) teljes fedezése;
A másnapi piacon az aktuális piaci helyzethez igazodó működési menetrend
kialakítása.

Deviza kockázatok kezelése:
-

-

A deviza alapú árbevétel és költség megfelelő arányon történő tartása. A
Társaság árbevételének egy jelentős része deviza alapú (villamos-energia energia
értékesítés, és szervíz tevékenység egy része) ugyanakkor a költségeknek is
megközelítőleg hasonló arányú része deviza alapú (földgáz, karbantartás,
alkatrészek);
Deviza kockázat időbeni kezelése (vásárlás vagy fedezés) a Társaság vállalkozási
tevékenysége esetén.

Partnerkockázat kezelése:
-

A villamos-energia jelentős részének értékesítése a szervezett piacon (energia
tőzsde) keresztül (MNB tulajdonú elszámolóház biztosítja a kifizetéseket);
A kapacitás és szabályozási energia esetén a MAVIR a Társaság partnere;
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-

-

Egyéb energiakereskedelmi ügyletek esetén megtörténik a partner kockázati
átvilágítása, továbbá az üzletek során törekedni kell az egyidejű vevői-szállítói
kapcsolat kialakítására;
Egyéb partnerek esetén a partner kockázati átvilágításán túlmenően a
szerződések megkötése, valamint elsősorban a fizetési ütemezés kialakítása
során törekedni kell a kockázatok minimalizálására (vállalkozási tevékenység).

Biztosítások:
Vagyonbiztosítás erőművek és egyéb termelő eszközök esetén;
Felelősségbiztosítás mind az egyes erőművekre, mind a szerviz és vállalkozási
tevékenységre.

2.4
A Kötvényekre
kockázatok

vagy a Kötvényekbe történő befektetésre

jellemző

2.4.1 Jogszabályváltozások
A Kötvényekre a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó. Nem zárható ki, hogy a
jelen Információs Dokumentum lezárását követően olyan jogszabályi változás következik
be, amely hatással lehet a Kötvényekre.
2.4.2 A Kötvényekbe történő befektetés szabályozása
Egyes Befektetők befektetési tevékenységüket jogszabályok és egyéb előírások alapján
végezhetik, illetve ezen tevékenységüket egyes hatóságok ellenőrzik és felügyelik. A
Befektetőnek ajánlott saját jogi tanácsadójával konzultálnia és egyértelműen
megbizonyosodnia arról, hogy a Kötvényekbe történő befektetés megfelel a
tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak és egyéb előírásoknak.
2.4.3 Adószabályok változása
A Kötvényekkel kapcsolatban elért jövedelem adózására a jelen Információs Dokumentum
időpontjában hatályos jogszabályok a jövőben megváltozhatnak.
2.4.4 A Kötvények eszközökkel nem fedezettek
A Kötvények eszközökkel nem fedezettek, ezért a Kibocsátó esetleges fizetésképtelensége
esetén a Befektető egészben vagy részben elveszítheti a befektetése értékét.
2.4.5 Likviditás és másodlagos piac hiánya
A magyarországi vállalati kötvények piacára a likviditás hiánya jellemző, ezért az
állampapírokhoz viszonyítva jóval magasabb a Kötvények likviditási kockázata. Ez azt
jelenti, hogy a Befektető a futamidő lejárta előtt esetleg csak árfolyamveszteséggel tudja
eladni Kötvényét.
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2.4.6 Piaci hozamok elmozdulása
A Kötvények piaci árfolyama számos különböző tényezőtől függ. A Befektetőnek
kockázatot jelenthet a piaci árfolyamok kedvezőtlen alakulása, ugyanis általános piaci
hozamemelkedés esetén a Kötvények árfolyama esni fog. Amennyiben tehát a Befektető
nem tartja meg lejáratig a Kötvényeket, úgy elképzelhető, hogy ilyen esetben veszteséget
realizál.
2.4.7 Devizaárfolyam kockázat
Amennyiben a Befektető a Kötvények devizanemétől eltérő devizában tartja nyilván
befektetéseit, akár árfolyamveszteséget is elkönyvelhet. Amennyiben ugyanis a Befektető
nyilvántartási devizája felértékelődik a Kötvény devizájához képest, akkor csökken a
Kötvényeken a Befektető devizájában kifejezett realizálható hozam, csökken a Kötvények
tőkeösszegének a Befektető devizájában kifejezett értéke, valamint csökken a
Kötvényeknek a Befektető devizájában kifejezett piaci értéke.
2.4.8 Hitelminősítői besorolás romlása
A Kötvények hitelminősítői besorolása a jelen Információs Dokumentum keltének napján
BB. Amennyiben a kibocsátott Kötvények hitelminősítői besorolása a Kötvények jelenlegi,
BB minősítéséről kedvezőtlenebb minősítésre romlik, akkor a minősítésromlás vagy
lehetséges minősítésromlás azt eredményezheti, hogy a Kibocsátó jövőbeni finanszírozási
lehetősége és tőkeerőssége gyengül, illetve a finanszírozási költségek növekedhetnek,
amelyek lényeges hátrányos hatással lehetnek a Kibocsátó pénzügyi helyzetére. A
kibocsátott Kötvények hitelminősítésének romlása esetén a Kötvénytulajdonosok
kockázatérzékenységére is figyelemmel előfordulhat, hogy a másodpiaci befektetői kedv
csökken, amely a Kötvények gyengülő likviditásában is megmutatkozhat.

2.4.9

Kötelezettségvállalások megsértése

A Kötvényekhez kapcsolódó kötelezettségvállalások megsértése a Kötvények idő előtti
visszavásárlási kötelezettségét eredményezheti a Kibocsátó oldaláról, amely esetben nincs
biztosíték arra, hogy a Kötvények visszavásárlására kellő pénzügyi fedezet áll
rendelkezésre a Kibocsátó oldalán.

2.4.10 A Kötvények kiemelten kockázatosnak minősülnek
A Kötvények mennyisége és a Kibocsátó legutolsó auditált beszámolójában szereplő
mérlegfőösszeg saját tőkén felüli összege meghaladja a Kibocsátó saját tőkéjének
kétszeresét, ezért a Kötvények a Tpt. értelmében a Befektetők szempontjából kiemelten
kockázatosnak minősülnek.
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A (i) Kibocsátó legutolsó, 2020. évre vonatkozó, auditált, konszolidált éves
beszámolójában szereplő saját tőkéjének, valamint (ii) a Kötvények mennyisége és a
Kibocsátó legutolsó, 2020. évre vonatkozó, auditált, konszolidált éves beszámolójában
szereplő mérlegfőösszeg saját tőkén felüli összegének egy tizedes jegyre kerekített aránya
0,3.
2.4.11 Vagyoni biztosítás hiánya
A Kötvényekre nem terjed ki az Országos Betétbiztosítási Alap (vagy más hasonló
biztosítás, így a Befektető-védelmi Alap) védelme, ezért a Kibocsátónak a Kötvényekkel
kapcsolatos esetleges nem teljesítése esetére harmadik személy helytállásában nem lehet
bízni.
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3.

ÉRTÉKPAPÍROKHOZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK

3.1

Kötvényfeltételek

A Kötvény elnevezése:

Greenergy NKP Kötvény 2031/I.

Kibocsátó:

Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.
Székhelye: 1138 Budapest, Tomori utca 34.
Cégjegyzékszáma: 01-10-047686

Forgalmazó:

Equilor Befektetési Zrt.
Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.
Cégjegyzékszáma: 01-10-041431

Fizető Bank:

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-041043

A Kibocsátás jellege:

Prospektus rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) és c)
pontja alá eső, azaz tájékoztató közzétételére
vonatkozó kötelezettség alá nem eső nyilvános
forgalomba
hozatal
az
MNB
Növekedési
Kötvényprogramja keretében.

A Kibocsátás helye:

Magyarország

Felhatalmazás a Kibocsátásra:

A Kibocsátó 2021. augusztus 03-n kelt, 2/2021.08.03
és 3/2021.08.03 sz. Igazgatósági határozata.

Össznévérték:

A Kötvények kibocsátásakor a forgalomba hozott
Kötvények
névértékének
összege
HUF
5.700.000.000, azaz ötmilliárd-hétszázmillió forint.

Futamidő:

10 év (2021. 09.21. napjától 2031. 09.21. napjáig)

ISIN azonosító:

HU0000360797

Kötvény pénzneme:

Magyar forint (HUF)

Névérték Kötvényenként:

HUF 50.000.000, azaz ötvenmillió forint

Kötvények darabszáma:

114 darab

Jegyzési garancia:

A Kötvényekre vonatkozóan
vállalására nem kerül sor.

A Kötvények típusa:

Névre szóló kötvények.
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jegyzési

garancia

A Kötvények megjelenési
formája:

Dematerializált Kötvények, illetve az ezek feltételeit
összefoglaló, a Tpt. 7. § szerinti okirat.

Központi értékpapírszámla
vezető:

KELER Központi Értéktár Zrt.
Székhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Sorozatok:

A jelen Információs Dokumentum alapján, az Xbondra
bevezetésre kerülő Greenergy NKP Kötvény 2031/I
Kötvények teljes mennyisége azonos jogokat és
kötelezettségeket megtestesítő értékpapírok, azok
egy sorozatot alkotnak.

A forgalomba hozatal helye:

Magyarország

A forgalomba hozatal típusa

Prospektus rendelet 1. cikk (4) bekezdés a) és c)
pontja alá eső, azaz tájékoztató közzétételére
vonatkozó kötelezettség alá nem eső nyilvános
forgalomba hozatal

A forgalomba hozatal módja:

A Kötvények fogalomba hozatalára aukció útján
került sor, a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által
működtetett MMTS1 Kereskedési Rendszerben, az
Aukciós-Értékpapírtáblán, az aukciós kereskedés, és
azon belül a Magyar Nemzeti Bank által meghirdetett
Növekedési Kötvény Program keretében lebonyolított
aukció speciális szabályai szerint, nem nyilvános
ajánlati
könyves
aukciós
értékesítési
eljárás
keretében. A nem nyilvános ajánlati könyvvel
lebonyolításra került aukcióra vonatkozó részletes
szabályokat a BÉT-nek „Az MMTS1 Kereskedési
Rendszerben, az Aukciós Értékpapírtáblán történő
Aukciós kereskedés szabályairól” szóló szabályzata
tartalmazza.

Kibocsátás napja

2021. szeptember 21.

Elszámolási Nap (értéknap):

2021. szeptember 21.

Forgalmazás kereskedési
helyszínen:

Árjegyző

•

Jelen Információs Dokumentum abból a célból
készült, hogy a Kötvények regisztrálásra
kerüljenek a BÉT XBond piacára. Jelen
Információs Dokumentum tárgyát képező
Kötvényekkel más szabályozott vagy azzal
egyenértékű piacon nem kereskednek.

Név: K&H Bank Zrt.
Székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám:01-10-041043

1138 Budapest, Tomori u. 34. +36 1 794 5776
1399 Budapest, Pf. 707
www.greenergy.hu

Árjegyzés

A Kötvényekhez kapcsolódó árjegyzői feladatokat a
BÉT XBond piacán az Árjegyző látja el, az alábbi főbb
feltételek mentén:
• az árjegyző minden kereskedési napon saját
számlás kétoldali ajánlatokat tesz (egyidejű
vételi és eladási ajánlat), amelyeket legalább
15 percen keresztül fenntart,
• az ajánlat névértéke a vételi és az eladási
oldalon is egyaránt eléri a legalább 100 ezer
eurónak megfelelő forintösszeget, illetve
legalább 1 darab Kötvényre szól,
• a vételi és eladási árfolyamhoz tartozó, az
árjegyzés napját követő második kereskedési
napra számított hozamok közötti különbség
nem haladja meg a 200 bázispontot.

Lejárati Nap:

2031. szeptember 21.

Kamatszámítási Kezdőnap:

2021. szeptember 21.

Kamatozás módja:

Fix kamatozás

Kamatláb:

Évi 3,00 %

Kamatfizetési Napok:

A
Kötvények
2021.
09.
21.
napjától
(„Kamatszámítás Kezdőnapja”, ezt a napot is
beleértve) kamatoznak. A Kamatösszeg a Kötvények
futamideje alatt utólag fizetendő minden év
szeptember 21-i napján, valamint a Lejárati Napon.
Az első Kamatfizetési Nap 2022. 09. 21. Az utolsó
Kamatfizetési Nap 2031. 09. 21., ami egyben a
Lejárati Nap is.

Kamatbázis:

Tényleges/tényleges (ISMA)

Kamatbázis megállapítási
napok:

Minden év szeptember 21-i napja. Az egy évre eső
kamatbázis megállapítási napok száma 1.

A Kötvények törlesztése
(Amortizáció):

A Kötvény futamideje alatt az alábbi Kamatfizetési
Napokon a következő törlesztési összegek fizetendők
minden egyes Kötvény után 1 darab Kötvény
névértékére vetítve:
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.

09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
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HUF 5 000 000
HUF 5 000 000
HUF 5 000 000
HUF 5 000 000
HUF 5 000 000
HUF 25 000 000

Fix kamatösszegek:

A Kötvény futamideje alatt az alábbi Kamatfizetési
Napokon a következő fix kamatösszegek fizetendők
minden egyes Kötvény után 1 darab Kötvény
névértékére vetítve:
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.

09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
09.21:
09.21:

HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF
HUF

1
1
1
1
1
1
1
1

500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
350 000
200 000
050 000
900 000
750 000

Kamatfizetési Időszak:

A Kamatszámítási Kezdőnapon (ezt a napot is
beleértve) kezdődő időszak, amely az első
Kamatfizetési Napon (ezt a napot nem beleértve) ér
véget és minden következő időszak, amely a
Kamatfizetési Napon (ezt a napot is beleértve)
kezdődik és az azt követő Kamatfizetési Napon (ezt a
napot nem beleértve) ér véget azzal a kikötéssel,
hogy az utolsó Kamatfizetési Nap a Lejárati Nap.

Munkanapszabály:

A Következő Munkanap szabály alkalmazandó, azaz,
ha bármely Kötvény alapján teljesítendő kifizetés
vagy tőketörlesztés esedékes időpontja nem
Munkanapra esik, a kifizetést az esedékességi
időpontot
követő
Munkanapon
kell
a
Kötvénytulajdonos
részére
teljesíteni
és
a
Kötvénytulajdonos nem tarthat igényt az ilyen
késedelem miatt felmerülő kamatra vagy egyéb más
kifizetésre.

Munkanap:

Minden olyan nap, amikor a hitelintézetek, valamint a
pénzés
devizapiacok
Budapesten
forint
kifizetéseket, illetve elszámolásokat hajtanak végre,
ha az ilyen nap a Fizető Banknál Munkanapnak
számít, és a KELER pénzátutalásokat és értékpapír
transzfereket hajt végre.

A Lejárati Nap előtti
visszavásárlás a Kibocsátó
döntése alapján:

A Kibocsátó erre irányuló döntése esetén a Kötvények
egészét vagy egy részét a Lejárati Nap előtt
másodpiaci műveletek során visszavásárolhatja.
A Kötvények egy részének a Lejárati Nap előtti
visszavásárlása esetén a Kibocsátó az MNB
Növekedési
Kötvényprogramjának
a
visszavásárláskor hatályos feltételei szerint, de
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legalább
olyan
arányban
vásárol
vissza
a
Kötvényekből az MNB-től (ajánlja fel a visszavásárlási
lehetőséget az MNB részére), mint amilyen arányban
az MNB a Kötvénysorozatból Kötvénnyel rendelkezik
a visszavásárlás időpontjában. A visszavásárlási ár
meghatározása a Befektető előzetes megkeresését
követően, a Befektetővel egyetértésben történhet.
A Lejárati Nap előtti
visszaváltás a Kibocsátó
döntése alapján:

Nem alkalmazandó.

A Kibocsátót a Lejárati Napot
megelőzően terhelő
visszaváltási kötelezettség:

A Kibocsátó az alábbi esetek bármelyikének
bekövetkezése esetén - a bekövetkezés napjától
számított 15 munkanapon belül - köteles a
Kötvényeket a Lejárati Nap előtti visszaváltani és
kezdeményezni a Kötvények teljes sorozatának
törlését a központi értéktárnál:
a) Fizetési késedelem: a Kibocsátó bármely általa
kibocsátott kötvényre vonatkozóan esedékes tőkevagy kamatösszeg fizetése tekintetében több mint 30
napos késedelembe esik; vagy
b)
Fizetésképtelenség,
reorganizációs
eljárás,
szerkezetátalakítási eljárás vagy végelszámolás
esetén: a fizetésképtelenségére, reorganizációs
eljárásra, szerkezetátalakítási eljárásra vonatkozó
mindenkori jogszabályok szerint a Kibocsátó
csődeljárás, felszámolási eljárás, reorganizációs
eljárás, szerkezetátalakítási eljárás vagy hasonló
eljárás alá vonása érdekében a Kibocsátó társasági
intézkedést tesz, vagy bármilyen ilyen eljárás indul
ellene vagy azt jogerősen elrendelik, vagy a Kibocsátó
végelszámolás megindításáról dönt; vagy
c) „Negative pledge” elv megsértése esetén: a
Kibocsátó vállalja, hogy a jelenlegi vagy jövőbeli
eszközeit vagy bevételeit részben vagy egészben
terhelő új biztosítékkal fedezett kötvényeket nem
bocsát ki, illetve ezen pont esetleges megsértése
esetén 60 napon belül orvosolja azt , oly módon, hogy
az adott Biztosíték alapításával egyidejűleg vagy azt
követő 60 napon belül a Kötvények alapján fennálló
valamennyi
kötelezettség
azonos
módon
és
mértékben kerül Biztosítékkal biztosításra; vagy
d) „Kötvényeken alapuló követelések rangsora” (pari
passu elv) definíció megsértése: a Kibocsátó más
jogviszonyokból származó bármely egyéb, nem
alárendelt és nem biztosított kötvénykibocsátásából
származó
kötelezettségvállalása
a
Kötvénytulajdonosokkal
szemben
fennálló
a
Kötvényeken
alapuló
közvetlen
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kötelezettségvállalását megelőző rangsorba áll vagy
kerül, vagy
e) Rating Romlás: a Kötvény minősítése i) B+
besorolás alá romlik, de nem romlik B- alá, és a
leminősítés közzétételét követő két éven belül (2*365
nap) a Kötvény nem kap B+, vagy annál magasabb
hitelminősítést és azt nem teszik közzé, vagy ii) a
futamidő alatt bármikor CCC besorolásra, vagy az alá
romlik. Jelen alpont alkalmazásában a besoroláson és
a kategóriákon a hitelminősítő által használt - vagy
annak megfelelő - besorolásokat kell érteni; vagy
f) Eladósodottsági korlátozás (net debt / EBITDA
korlátozás): a Kibocsátó az üzleti tervének
megvalósításához kapcsolódóan úgy von be további
külső finanszírozást a Kötvénykibocsátást követően,
hogy ezáltal a Kibocsátó konszolidált Eladósodottsági
Mutatója két egymást követő évben, vagy a Kibocsátó
2029-es és 2030-as üzleti évének bármelyikében
meghaladja a 4,0x értéket azzal, hogy a Kibocsátó az
Eladósodottsági Mutatót a Kötvény teljes futamideje
alatt valamennyi üzleti év utolsó napjára határozza
meg konszolidált szinten, a szabadon rendelkezésre
álló
pénzeszközökkel
csökkentett
aktuális
hitelállomány
(nettó
hitelállomány)
és
az
értékcsökkenés összegével növelt üzemi (üzleti)
eredmény (EBITDA) hányadosaként, az adott üzleti
évet követő év május 31. napjáig (azaz első
alkalommal 2021. december 31. napjára, 2022.
május 31. napjáig, míg utolsó alkalommal 2030.
december 31. napjára, 2031. május 31. napjáig);
vagy
g) Irányítási Jog Megváltozása: a Kibocsátáskori
végső, meghatározó tényleges tulajdonosok a Tpt. 5.
§ (1) bekezdés 22. pontjának alkalmazásával
számított
közvetlen
és
közvetett
befolyása
együttesen bármilyen oknál fogva 51% alá kerül és
ez a változás 90 napon belül nem kerül orvoslásra.
Nem minősül ilyen változásnak, ha az új tulajdonos
az Információs Dokumentum keltezése napján
bejegyzett tulajdonos törvényes örököse, illetve
annak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti
közeli
hozzátartozója.
Nem
minősül
ilyen
változásnak, ha a mindenkori Kötvénytulajdonosok az
előzetes
hozzájárulásukkal
elfogadták
az
új
tulajdonos vagy tulajdonosok befolyását; vagy
h) Kibocsátó egyes leányvállalatainak tulajdonosi
szerkezetében bekövetkező változás: a Kibocsátó
tulajdoni hányada az alábbi három, jelenleg a
Kibocsátó 100%-os tulajdonában álló, leányvállalat
bármelyikének esetében 100% alá csökken:
Greenergy-Service
Kft.
(Cg.
01-09-947750);
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Greenergy-Trade Kft. (Cg. 01-09-919903)
Greenergy-Power Kft. (Cg. 01-09-716832).

és

A visszaváltás a Kötvények teljes sorozatát érinti. A
Kibocsátó ellen jogerősen megindult felszámolási
eljárás kivételével a visszaváltás napját a Kibocsátó
külön közleményben határozza meg azzal, hogy az
nem lehet korábbi, mint a kibocsátói közzététel napja,
továbbá nem lehet későbbi, mint (i) a közzétételt
követő 10. munkanap, valamint (ii) az alapul szolgáló
eset bekövetkeztét követő 15. munkanap. A
Kibocsátó a visszaváltási napon a Kötvényeket a
visszaváltás napjáig (ezt a napot nem beleértve)
felhalmozott kamatok és a visszaváltásra kerülő
Kötvények még meg nem fizetett tőkeösszegének
megfizetése mellett visszaváltja. Ezen összeg
kifizetésére pénzben, banki átutalás útján, a Fizető
Bankon, a Kötvények törlésére a központi értéktáron
keresztül kerül sor, a Kibocsátó által adott utasítás és
a Fizető Bank, illetve a központi értéktár vonatkozó
szabályzata alapján.
A visszaváltás teljesítésére azon személy részére
kerül sor, aki/amely a kibocsátói közzétételben
meghatározott napon Kötvénytulajdonosnak minősül.
Felszámolási eljárás esetén a Kötvénytulajdonosok
kielégítésére a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti
eljárás keretében és időpontban kerül sor.

Egyéb kötelezettségvállalás

A Kibocsátó kötelezettséget vállal, hogy a legutolsó
elfogadott beszámolója szerinti saját tőkéje 10%-át
(tíz százalékát) meghaladó kereskedelmi banki
kölcsönből
vagy
kötvényből
eredő
pénzügyi
adósságot
(„Pénzügyi
Adósság”)
keletkeztető
kötelezettségvállalását
megelőzően,
előzetesen
egyeztetést kezdeményez a jelen Információs
Dokumentumban ismertetett hitelminősítővel, a
Kibocsátó Pénzügyi Adósság állományának és az
üzleti tervének változása vonatkozásában. A
Kibocsátó
a
vonatkozó
Pénzügyi
Adósságot
keletkeztető kötelezettségvállalását csak abban az
esetben teheti meg (abban az esetben vállalhatja az
új
Pénzügyi
Adósságot),
amennyiben
a
hitelminősítővel való egyeztetés alapján a Kötvények
hitelminősítése nem romlik B+ alá.

A kibocsátásból származó
bevétel felhasználása:

A Kibocsátó a Kötvényből származó bevételt főként
beruházási
céljainak
megvalósítására
kívánja
fordítani. A Kibocsátó a Kötvények forgalomba
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hozatalának eredményeként felhasználható forrásból
egyrészről a kapcsolt energiatermelő portfolióját
kívánja bővíteni, másrészről a megújuló portfolió
növeléseként, naperőművek és további szélenergia
kapacitások integrálását tervezi. A befektetés
keretében továbbá a Társaság az energiatermelés
rugalmasságának
elősegítése
érdekében
energiatárolós projektek megvalósítását tervezi.
A Kötvényen alapuló
kötelezettségek teljesítésének
pénzügyi fedezete:

A Kibocsátónak a jogszabályok által nem korlátozott
saját bevétele és vagyona szolgál fedezetül a
Kötvények alapján a Kibocsátót terhelő fizetési
kötelezettségek hiánytalan teljesítésére.

A Kötvényeken alapuló
követelés rangsora:

A
Kibocsátónak
a
Kötvényeken
alapuló,
a
Kötvénytulajdonosokkal szemben fennálló közvetlen
kötelezettségvállalásai ugyanolyan (pari passu)
rangsorban
állnak,
mint
a
Kibocsátó
más
kötvénykibocsátásból
származó
egyéb,
nem
alárendelt, nem biztosított kötelezettségvállalásai.

A Kötvények átruházására
vonatkozó korlátozások

Nincs, a Kötvények szabadon átruházhatók.

Kötvénytulajdonosok
tájékoztatása:

A Kötvénytulajdonosoknak a Kibocsátó az általuk
megadott
email
címre
(az
MNB
esetében:
nkp@mnb.hu) megküldött elektronikus levélben,
valamint a Tpt. szerint közzétett szabályozott
információk közzététele útján ad tájékoztatást.
A
Kibocsátó
a
Kötvénnyel
kapcsolatban
a
Befektetőknek
címzett
értesítéseket
és
dokumentumokat a Befektetők Kibocsátó által ismert
e-mail címére (MNB esetében: nkp@mnb.hu) küldött
elektronikus
üzenet
(e-mail)
útján
közli
a
Befektetőkkel. Bármely értesítés vagy dokumentum,
amelyet a Kibocsátó a Kötvénnyel kapcsolatban a
Befektetőknek ad, küld vagy továbbít, kézbesítettnek
minősül, ha nem érkezett hibaüzenet az üzenetküldés
sikertelenségéről.
A Kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által
működtetett
XBond
multilaterális
kereskedési
rendszerbe történő bevezetését követően a Kibocsátó
a Budapesti Értéktőzsde Zrt. XBond multilaterális
kereskedési rendszer működtetésére vonatkozó
mindenkori szabályzata szerint is tájékoztatja a
Kötvénytulajdonosokat,
a
jogszabályok
és
a
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szabályzat által meghatározott közzétételi helyeken.
A Kibocsátó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy
a Kötvényeknek a Budapesti Értéktőzsde Zrt. által
működtetett
XBond
multilaterális
kereskedési
rendszerbe történő bevezetését követően a hatályos
NKP Terméktájékoztató szerint éves és féléves
jelentést tesz közzé a Tpt., illetve a nyilvánosan
forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos
tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerinti tartalommal,
valamint egyidejűleg közvetlenül is megküldi a
jelentéseket azon Kötvénytulajdonosok részére,
amelyek elérhetőségét ismeri (MNB esetében:
nkp@mnb.hu).
A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a
hitelminősítés
felülvizsgálatáról
és
annak
eredményéről
haladéktalanul
és
teljeskörűen
tájékoztatja a Befektetőket a megfelelő közzétételi
helyeken azzal, hogy azon Kötvénytulajdonost,
amelynek a kapcsolattartási adatait a Kibocsátó
ismeri, a Kibocsátó közvetlenül is értesíti az éves
felülvizsgálatról
és
annak
eredményéről
haladéktalanul és teljeskörűen.
A fenti tájékoztatás mellett azon Kötvénytulajdonost,
amelynek a kapcsolattartási adatait (ideértve az emailt) a Kibocsátó ismeri, a Kibocsátó a vonatkozó
jogszabályi előírások által lehetővé tett módon és
mértékben közvetlenül is értesíti minden olyan
eseményről, amely – a Kibocsátó megítélése szerint
– veszélyezteti a Kibocsátó Kötvényen alapuló
kötelezettségeinek teljesítését. Minderről a Kibocsátó
köteles haladéktalanul, de legkésőbb 3 (három)
Munkanapon belül közvetlenül írásban, egyidejűleg
értesíteni
a
Kötvénytulajdonosokat.
Ezen
tájékoztatásban a Kibocsátó a vonatkozó jogszabályi
előírások által lehetővé tett módon és mértékben
ismerteti legalább az (i) az adott eseményt, (ii) arra
a Kibocsátó által megtett vagy megtételre kerülő
intézkedéseket, valamint (iii) ezen intézkedések
várható időigényét.
Minden, a Kötvényekkel kapcsolatos értesítés
érvényesnek,
hatályosnak
és
a
Kötvénytulajdonosokkal közöltnek tekintendő, ha azt
a Kibocsátó vagy megbízásából a Fizető Bank a
Kötvénytulajdonosok Kibocsátó felé bejelentett vagy
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cégjegyzék szerinti székhelyére
küldeményként juttatja el.

postán,

ajánlott

Értesítés a kamat- és
tőkefizetés összegéről:

A Kibocsátó a Kötvények alapján kamatfizetés és
tőketörlesztés jogcímén fizetendő összegeket a Fizető
Bank útján, a hatályos adószabályok szerint
adólevonás nélkül teljesíti.
Minden olyan pénzösszeget, amelyet a Kibocsátó
átutal a Fizető Banknak a Kötvényeken alapuló
tőketörlesztési
és
kamatfizetési
kötelezettség
teljesítése céljából, s amelyet azok esedékességétől
számított egy év elteltéig a Kötvénytulajdonosok
részére a Fizető Bank a felelősségi körén kívül eső
okból kifizetni nem tudott, a Fizető Bank az egyéves
határidő elteltét követő banki napon visszautal a
Kibocsátóhoz, és ezt követően az ilyen pénzösszegek
kifizetését
közvetlenül
a
Kibocsátónál
kell
kezdeményezni.

A Kötvényhez kapcsolódó
jogosultságok:

A Kötvény alapján a Kötvény által jogosított személy
részére a Kibocsátó köteles a jelen Információs
Dokumentumban és a Kötvényben meghatározott
módon és időben, az ott írt feltételek szerint
megfizetni a Kötvény után esedékessé vált kamatot,
esetleges késedelmi kamatot, valamint a Kötvény
tőkeösszegét (a Kötvény névértékének megfelelő
összeget).
A Kötvénytulajdonos jogosult a Kötvényeket
értékesíteni a Kötvény átruházására vonatkozó
esetleges korlátozások figyelembe vétele mellett. A
Kötvény
átruházásával
a
Kötvényből
eredő
valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra.
A Kötvény átváltás útján vagy az általa megtestesített
jog gyakorlásával nem ad jogot más értékpapír vagy
egyéb pénzügyi eszköz megszerzésére.

Késedelmi kamat:

A Kötvények a Lejárati Naptól kezdve nem
kamatoznak. Amennyiben a Kötvénytulajdonos
megfelelően igazolja, hogy a Kötvény alapján
esedékessé vált tőke-, illetve kamatkifizetést a
Kibocsátó
késedelmesen
teljesíti,
úgy
az
esedékességkor meg nem fizetett tőkerész, illetve
kamatösszeg után a Kötvény tulajdonosa a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
rendelkezései szerinti mértékű késedelmi kamatra
jogosult az esedékesség napja (ezt a napot nem
beleértve) és az esedékességkor meg nem fizetett
összeg megfizetésének napja (ezt a napot is
beleértve) közötti időszakra.
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Adózás:

A Kibocsátó és a Fizető Bank a Kötvények
kibocsátása, másodlagos forgalma és beváltása,
illetve a Kötvényen alapuló fizetési kötelezettségek
teljesítése során a kifizetés időpontjában hatályos
magyar adójogszabályoknak megfelelően köteles
eljárni.
Sem a Kibocsátó, sem a Fizető Bank nem vállal
semmilyen felelősséget a Kötvények vonatkozásában
a
Kötvénytulajdonosokra
háruló
adófizetési
kötelezettségek
teljesítéséért.
A
Kötvények
megvásárlásával, tartásával és értékesítésével
kapcsolatos adózási kérdések tekintetében a
Befektetők nem hagyatkozhatnak a jelen Információs
Dokumentumra, a Kibocsátó és a Forgalmazó
javasolják, hogy a Befektetők konzultáljanak
adótanácsadójukkal a Kötvényekkel összefüggő
befektetési döntés meghozatala előtt.

Elévülés:

A jelen Információs Dokumentum elfogadásakor
hatályos magyar jogszabályok
értelmében a
Kötvényen alapuló követelés a Kibocsátóval szemben
nem évül el.

Irányadó jog és illetékesség:

A Kötvényekre, valamint a Kötvényekre vonatkozó
feltételek értelmezése tekintetében a magyar jog
irányadó.
A Kibocsátó, a Forgalmazó és a Kötvénytulajdonosok
között a Kötvényekkel kapcsolatban keletkező vagy
abból származó bármely jogvita eldöntésére az
általános hatásköri szabályoknak megfelelően a
hatáskörrel rendelkező magyar bíróság rendelkezik
illetékességgel.

3.2

A Növekedési Kötvényprogram
információk és nyilatkozatok

feltételeivel

kapcsolatos

további

A Kibocsátó a Kötvények feltételeit az MNB Növekedési Kötvényprogram feltételeire
figyelemmel határozza meg. A Kötvényekre és a forgalomba hozatalra vonatkozóan
fentebb írt feltételeken túl a Kibocsátó a következő nyilatkozatokat teszi a Növekedési
Kötvényprogramban való részvételre figyelemmel.
A Kibocsátó kijelenti, hogy megfelel a Növekedési Kötvényprogram kibocsátóra vonatkozó
feltételeinek, így:
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• nem hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás, kollektív befektetési
forma alapkezelője vagy ezek fióktelepe, így a Növekedési Kötvényprogram
feltételeiről szóló tájékoztató szerinti Nem-pénzügyi vállalat;
• magyarországi székhellyel rendelkezik;
• a legutóbbi két lezárt üzleti évről szóló pénzügyi beszámolói szerint legalább 1
milliárd forintnak megfelelő összegű mérlegfőösszeggel rendelkezik;
• nem rendelkezik olyan anyavállalattal, amely felügyelt hitelintézet, pénzügyi
vállalkozás, ezek fióktelepe, illetve ennek megfelelő, harmadik országban székhellyel
rendelkező intézmény;
• nem szanálási intézkedés alkalmazásából eredő vagyont kezelő (a 2014. évi XXXVII.
törvény 53. § szerinti) szanálási vagyonkezelő intézmény;
• nem végez (a 2014. évi XV. törvényben meghatározott) bizalmi vagyonkezelői
tevékenységet;
• nem áll végelszámolás, illetve felszámolás alatt, és nincs ellene folyamatban
csődeljárás.
A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy tartózkodik minden olyan ügylettől vagy
ügylet együttestől, konstrukciótól, ami önmagában vagy együttes hatásait tekintve
alkalmas lehet arra, hogy azon vállalatcsoport tagjától vagy a vállalatcsoportba tartozó
vállalat tulajdonosától, illetve tulajdonosának közeli hozzátartozójától az MNB által
meghirdetett "Növekedési Kötvényprogram” keretében kibocsátott Kötvény révén történő
forrásbevonást valósítson meg, amelynek a Kibocsátó a csoporttagja. A Kibocsátó vállalja,
hogy az MNB felhívására ezen kötelezettségvállalás teljesülésének ellenőrzése céljára eseti
adatszolgáltatást teljesít.
A Kibocsátó az NKP-ban való részvétellel kötelezettséget vállal arra, hogy az MNB kérésére
haladéktalanul rendelkezésre bocsát minden olyan információt, ideértve a Kibocsátó végső
kedvezményezettjére vagy kedvezményezettjeire vonatkozó információkat is, ami annak
megítélése szempontjából jelentőséggel bír, hogy a kibocsátott Kötvények MNB általi
vásárlása esetén biztosított lenne-e a monetáris finanszírozás tilalmára vonatkozó
követelményrendszernek és az NKP Terméktájékoztató szerinti követelményeknek való
megfelelés. A Kibocsátó vállalja továbbá, hogy ugyanezeket az információkat mindazon
Befektetőkkel közli, akikkel az adott értékpapírra vonatkozó nyilvános ajánlattételt közöl.
A Kibocsátó kijelenti, hogy a hatályos NKP Terméktájékoztatóban foglaltakat figyelembe
véve nem minősül az Európai Unió Tanácsának 3603/93/EK rendelete szerinti
közvállalkozásnak. A Kibocsátó ezen információk valódiságáért és teljességéért
felelősséget vállal, továbbá vállalja, hogy az MNB kérésére haladéktalanul rendelkezésre
bocsát minden további ezzel kapcsolatos információt.
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A Kibocsátó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kötvények kibocsátása révén bevont forrást
az MNB által a Növekedési Kötvényprogrammal összefüggésben elfogadott hitelminősítő
(Scope Ratings) rendelkezésére bocsátott, szabályszerűen elfogadott üzleti tervnek
megfelelően, az abban meghatározott célokra használja fel, a hitelminősítői riportban
foglaltak szerint, amelyért felelősséggel tartozik.
A Kibocsátó akként nyilatkozik, hogy a hitelminősítéshez szükséges minden
dokumentumot és információt a megfelelő időben a hitelminősítő rendelkezésére bocsájt,
valamint a minősítés során vele mindenben együttműködik annak érdekében, hogy a
Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó évenkénti hitelminősítési felülvizsgálatot
(egészen a Kötvények lejáratáig) a hitelminősítő elvégezhesse, továbbá hozzájárul ahhoz,
hogy az MNB és a hitelminősítő a Kibocsátó, valamint a Kötvények minősítését és annak
évenkénti felülvizsgálatát a kapcsolódó rating riportokkal együtt a honlapján
közzétehesse.
A kibocsátott Kötvények BB hitelminősítéssel rendelkeznek az MNB által a Növekedési
Kötvényprogrammal összefüggésben elfogadott hitelminősítőtől, a Scope Ratings-től,
amely az alábbi linken érhető el:
https://www.scoperatings.com/ScopeRatingsApi/api/downloadanalysis?id=0bb906470184-46e2-92bf-f33d42b4135f
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4.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA

4.1

Céginformációk, a Kibocsátó jogi helyzete

A Kibocsátó cégneve:

Greenergy Holding Vagyonkezelő Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

A Kibocsátó rövidített neve:

Greenergy Holding Zrt.

A Kibocsátó székhelye:

1138 Budapest, Tomori utca 34.

A Kibocsátó telefonszáma:

+36 1 794 5776

A kibocsátó elektronikus kézbesítési
címe:

info@greenergy.hu

A Kibocsátó cégbejegyzésének helye,
időpontja:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága,
2013.02.11.

A Kibocsátó cégjegyzékszáma:

Cg.01-10-047686

A
Kibocsátó
időtartama:

határozatlan

tevékenységének

A Kibocsátó jegyzett tőkéje:

10.000.000 HUF

A Kibocsátó jogi formája:

zártkörűen működő részvénytársaság

A Kibocsátó működésére irányadó
jog:

Magyarország joga

A Kibocsátó honlapjának a címe:

www.greenergy.hu (a Kibocsátó felhívja a
Befektetők figyelmét, hogy a honlapon szereplő
információk
a
hivatkozással
beépített
információkat leszámítva – nem képezik a részét
a jelen Információs Dokumentumnak, azokat az
illetékes hatóság nem ellenőrizte és nem hagyta
jóvá)

4.2

A Társaság stratégiája

A Greenergy Cégcsoport egy már közel 20 éve működő független energiaipari vállalkozás,
amelynek fő tevékenysége a decentralizált energiatermelés, amely elsősorban kapcsoltan
villamos- és hőenergiát termelő gázüzemű kiserőművekre (CHP = Combined Heat Power
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/ kombinált hő- és villamos energia), valamint megújuló energiaforrást hasznosító
egységekre épül.
A Társaság fő célkitűzése a hazai energiaszektorban meglévő pozíciójának további
erősítése, szem előtt tartva az energiaszektor folyamatban lévő dekarbonizációját,
digitalizációját és elektrifikációját, valamint a gyorsuló ütemben változó technológiákat,
szabályozási környezetet és üzleti modelleket.
További célkitűzés az energiafogyasztóknak nyújtandó közvetlen szolgáltatások bővítése,
valamint a külföldi piacokon és az energiaszektorral szorosan együttműködő területeken
való megjelenés.
A fentieknek megfelelően a Greenergy Cégcsoport a következő pontokat szem előtt tartva
kívánja folytatni tevékenységét:
• a szabályozásra képes rugalmas energiatermelési portfólió bővítése, elsősorban
további

gázmotoros

kiserőművekkel,

valamint

villamos-energia

tároló

rendszerekkel;
• a megújuló energiát hasznosító erőművi portfólió bővítése (szél, napenergia,
biomassza) új egységek zöldmezős fejlesztése és megvalósítása révén, valamint már
meglévő egységek akvizíciójával;
• a Társaság működő szabályozási központjának („VPP”, Virtual Power Plant= virtuális
erőmű) informatikai fejlesztése a megújuló erőművek, az energiatárolók és a
kereslet oldali menedzsment kapacitások integrálása érdekében;
• a fővállalkozási- és szerviz tevekénység organikus bővítése;
• az energetikai tanácsadói tevékenység növelése.

Az EU Tiszta Energia Csomagjával, a 2050-ös klíma-semleges EU célkitűzéssel, valamint
Magyarország energetikai stratégiájával összhangban a Greenergy Cégcsoport több
megújuló energiaforrást hasznosító erőművi beruházás megvalósítását tűzte ki célul.
A villamos-energia rendszerhez kapcsolt növekvő mennyiségű időjárásfüggő szél- és
napenergia-termelés várhatóan jelentősen megnöveli a rugalmas, szabályozásra képes
kapacitások fontosságát, ezért a Társaság bővíteni tervezi a rugalmas energiatermelési
kapacitásait is.
Az energiatárolás, a fogyasztóoldali szabályozás és az energetika digitalizációja is olyan
területek, ahol a Társaság beruházásokat tervez.
A Társaság stratégiai célja, hogy mindezen tevékenységek eredőjeként egy komplex,
rugalmas, jövőbemutató technológiákat és megoldásokat használó energetikai
szolgáltatóvá váljon.
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A jelen Információs Dokumentumban, illetve a Kötvények kibocsátásához tartozó
Információs Összeállításban bemutatottak szerint a Társaság 5,7 milliárd Ft összegben
bocsátott ki Kötvényeket. A Kibocsátó a Kötvények forgalomba hozatalának
eredményeként felhasználható forrást egyrészről a megújuló és kapcsolt energiatermelő
portfoliójának
bővítésére
kívánja
fordítani,
másrésről
az
energiatermelés
rugalmasságának
elősegítése
érdekében
energiatároló
beruházásokat
tervez
megvalósítani. A Társaság fejleszteni kívánja továbbá a VPP informatikai rendszerét,
lehetővé téve ezáltal a megújuló erőművek és a fogyasztóoldali szabályozási megoldások
integrálását.

4.3

A Társaság története, fejlődése és a Társaság üzleti tevékenységének
alakulásában bekövetkezett fontosabb események

A Társaságot 2002-ben alapították magyar és amerikai vállalkozók, azzal az üzleti céllal,
hogy megújuló energiát hasznosító és alacsony kibocsátású CHP-erőműveket fejlesszenek
és üzemeltessenek Magyarországon. A kedvező szabályozási környezetben a Greenergy
jelentős CHP-kiserőmű portfóliót épített fel Magyarországon.
2007. júliusában egy washingtoni székhelyű amerikai magántőke-alapkezelő társaság
(Global Environment Fund, „GEF”) többségi részesedést szerzett a Társaságban. A
Greenergy akkoriban öt gázmotoros villamosenergia-termelő projekttel rendelkezett,
összesen körülbelül 15,5 MW kapacitással. A GEF 10 MW teljesítményű kapcsolt
energiatermelő eszközt is akvirált, melyek hőt és energiát szolgáltattak közvetlenül a GE
Jenbacher vállalatnak (jelenleg Tunsgram).
A Greenergy 2007 után tovább bővítette az akkor 25,5 MW-os erőművi portfólióját, saját
fejlesztéssel és akvizíciók útján, olyan eszközöket beszerezve, amelyek megfelelnek a
Greenergy tiszta energia stratégiájának. A Greenergy a kisméretű gázmotoros erőművi
portfólió bővítése mellett egy 2MW-os szélerőművet is épített.
A kapcsolt energiatermelésen és a szélenergián kívül a Greenergy 9 MW (hő) biomassza
fűtési kapacitást épített a meglévő kogenerációs helyszíneken, kiegészítve a gázüzemű
erőművek jelentős hőellátását.
A kapcsolt energiatermelő és biomassza fűtőművek többsége hőt szolgáltat a helyi ipari
fogyasztók, távhőszolgáltatók vagy egyéb intézmények (pl. korház) részére.
2011-ig a CHP-k által megtermelt villamosenergiát a Társaság a KÁT szabályozás alapján,
rögzített átvételi áron értékesítette a MAVIR részére (Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító ZRt.)
A CHP erőművekre vonatkozó KÁT szabályozás 2011-ben megszűnt, és ez egybeesett a
globális
pénzügyi
válság
eredményeként
kialakult
kedvezőtlen
energiapiaci
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fejleményekkel (a villamosenergia-árak csökkenése, a gázárak növekedése), ami
negatívan hatott az erőmű üzemeltetők jövedelmezőségére.
2011 májusában a GEF megvásárolta a kisebbségi tulajdonos részesedését a Társaságban,
így a Greenergy 100% -os tulajdonosa lett. Ezzel egy időben management váltás is történt
a Társaság élén azzal a céllal, hogy a Társaság működését az új piaci és szabályozási
környezethez igazítsák.
A kedvezőtlen szabályozási környezet, a kedvezőtlen energiapiaci árak – kiegészülve az
egyes területeket érintő hatósági hőárakkal –, valamint az energiaipari vállalatokat sújtó
különadók a 2012-2014 években tartósan kedvezőtlen működési környezetet
eredményeztek, és sok hazai gáztüzelésű erőmű fizetésképtelenségéhez, illetve
leépítéséhez vezettek.
A válságos időszakban a Greenergy egyrészt átszervezte működését, másrészt bővítette
termelői portfólióját kisebb, az akkori gazdasági válság alatt nehéz helyzetbe került
erőművek akvizíciójával.
A Greenergy a válságos időszakban nagymértékben átalakította üzleti-működési
modelljét, és az országban elsőként létrehozta a kiserőművek együttes irányítását
lehetővé tévő szabályozási központját, a VPP-t, amely segítségével a kiserőművek virtuális
nagyerőműként tudtak megjelenni az energiapiacon.
A Greenergy egy saját energia-kereskedelmi egységet hozott létre, a Greenergy-Trade
Kft.-t. A társaság megszerezte a szükséges engedélyeket, így lehetővé vált a Greenergy
számára, hogy a kiserőműveket összefogó VPP-vel versenyezzen a kereskedői és a
rendszerszintű szolgáltatások piacain.
A rugalmas energiatermelésre képes virtuális egységé összefogott kieserőművek nagyon
versenyképesnek mutatkoztak a MAVIR által működtetett szabályozási kapacitás és
energia piacokon, ennek következtében több hazai kiserőmű tulajdonos is létrehozta a
saját virtuális erőművét. A villamos-energia rendszer működéséhez szükséges
szabályozási energia és kapacitás biztosítása a Társsaság egyik alaptevékenységévé vált.
A virtuális erőmű rendszerszintű szolgáltatások piacain való megjelenése szükségessé
tette a kiserőművek szakszerű és gazdaságos üzemeltetésének és karbantartásának a
kialakítását, biztosítva a kiserőművek elvárt rendelkezésre állását. A Greenergy saját,
magasan képzett szakemberekből álló szervízcsapatot alakított ki, és gondoskodott a
szakemberek továbbképzéséről is. Jelenleg a Társaság saját szerviz csapata végzi a
gázmotoros kiserőművek üzemeltetését és karbantartását, továbbá részt vesz a régebbi
erőművek felújításában és az új erőművek építésében is. A Greenergy folyamatosan
kibővítette szervíz tevékenységét harmadik felek számára is, és a Jenbacher gázmotorok
hivatalos szervizpartnerévé vált Magyarországon.
2018-ban a GEF az Európában lévő befektetéseinek leépítéséről döntött, és a Társaság
menedzsmentjével közösen olyan befektetőt keresett, akivel az eddig kialakított stratégiát
a Társaság tovább tudja vinni.
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2020 júliusában a Paratus Energy Kft. (amely a KÉSZ GROUP1 és a Greenergy
menedzsment közös vállalkozása) megszerezte a Társaság részvényeinek 100%-át, és így
a Greenergy csoport kizárólagos tulajdonosává vált. Az új, stabil tulajdonosi struktúra
lehetővé teszi, hogy Társaság a növekedési stratégiájára fókuszáljon.
2021 elején a Társaság elindította az energetikai tanácsadással foglalkozó üzletágát,
továbbá fővállalkozói tevékenységének a kibővítését is célul tűzte ki.
Hosszú távú növekedési stratégiája megvalósítása céljából a Társaság az MNB Növekedési
Kötvényprogramjában való részvétel mellett döntött.

1 a KÉSZ GROUP tagja, a KÉSZ Holding Zrt. 2021.06.15-n 22 milliárd forint össznévértékben bocsátott ki
vállalati kötvényeket az NKP keretében.
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5.

A KIBOCSÁTÓ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTTEKINTÉSE

5.1

A Társaság fő tevékenységi területei

ENERGIATERMELÉS
A Greenergy Csoport alaptevékenysége a kapcsolt villamos- és hőenergia termelésre
(CHP) épül. A kapcsolt termelés során a megtermelt villamos energia melléktermékeként
jelentkező hő hasznosul, így a Greenergy Csoport által üzemeltetett erőművek a
hagyományos erőművekhez képest számottevően magasabb hatásfokkal működnek.
A Greenergy Csoport tulajdonában jelenleg 24 gázmotoros kiserőmű található, melyek
összes névleges villamos teljesítménye 47,8 MWe. A gázmotorok GE Jenbacher
gyártmányúak. Az elmúlt években a gázerőművek átlagos összhatásfoka 76,4% volt, ami
kedvező értéknek tekinthető, figyelembe véve, hogy az erőművek alapvetően villamos
rendszerszintű szabályozásban vesznek részt, így termelésük folyamatosan változik a
MAVIR elvárásainak megfelelően.
A gázmotorok üzemeltetésén kívül a Greenergy Csoport megújuló alapú
energiatermeléssel is foglalkozik, három, összesen 4,1 MWe névleges teljesítményű
szélerőművet, egy 0,5MWe névleges teljesíténű napeőművet, illetve három, együttesen
7,4 MWth névleges hőteljesítményű faapríték tüzelésű kazánt tulajdonol és üzemeltet. A
Greenergy Csoport portfólióját alapvetően a villamosenergia Kötelező Átvételi Rendszer
(KÁT) keretein belül hozta létre. 2011-ben, a KÁT rendszerből való kikerülés után, a
gázmotoros kiserőművek szabadpiaci körülmények közötti termelésre álltak át.
Mivel a kiserőművek méretük miatt önállóan nem alkalmasak a szabadpiaci értékesítésben
történő részvételre, ezért a piaci igényekhez való igazodás érdekében a Greenergy Csoport
egy saját kereskedőcéget, illetve egy saját, hatékony virtuális erőmű rendszert fejlesztett
ki, amelyek lehetővé teszik a megtermelt energia hatékony értékesítését többek között a
magyar (HUPX) és más európai szervezett villamosenergia-tőzsdéken, valamint egyéb
tőzsdén kívüli (OTC) piacokon is. A rugalmas termelésre képes kiserőművekből álló
virtuális erőmű prémium villamosenergia terméket tud előállítani (rugalmas szabályozási
kapacitás és szabályozási energia) és értékesíteni a MAVIR által működtetett
rendszerszintű szolgáltatások piacain, amelyeket, a kiserőművek önmagukban nem
lennének képesek elérni. A magasabb hozzáadott értéknek köszönhetően a Greenergy
Csoport jelenleg eredményesen tudja működtetni erőművi portfólióját kedvezőtlen piaci
körülmények esetén is.
A kapcsoltan termelt hőt az erőművek közvetlenül értékesítik többek
távhőszolgáltatóknak, közintézményeknek, illetve ipari létesítményeknek.

között

A Társaság két szélerőműve továbbra is a KÁT rendszerben értékesíti a megtermelt
villamosenergiát, a harmadik pedig egy felújítást követően rövidesen megkezdi
szabadpiaci működését a Greenergy szabályozási központjához csatlakozva.
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ENERGIAKERESKEDELEM
A Greenergy kereskedelmi részlege villamos-kereskedelmi engedélyesként és áramtőzsdei tagként (HUPX) a kiserőművek (valamint a partnerek kiserőművei) által termelt
villamos energiát és az erőművek villamos kapacitását értékesíti a villamos-energia és
villamos kapacitás piacokon vagy közvetlenül villamos-energia fogyasztók részére. Az
erőműveinkben termelt hő értékesítése közvetlenül helyi partnereink részére történik.
A Társaság saját fejlesztésű erőművi szabályzó központtal rendelkezik, amely egy jól
szabályozható virtuális kereskedelmi erőműegységgé fogja össze a közösön irányított
kiserőműveket. A VPP alapvető előnye, hogy több mint 10 évig fejlesztett felügyeleti
rendszerre épül, mely messzemenően figyelembe veszi a gázmotoros kiserőművek
sajátosságait. A Dunamenti Erőművel közös mérlegkörben lévő erőmű portfolió harmadik
feles külső partnereknek is nyújt kereskedelmi és szabályzó központi szolgáltatásokat.
A Greenergy Csoport kiserőművi szabályzó központja volt az egyik úttörője a kiserőművek
megjelenésének a rendszerszintű szolgáltatások piacán, és mára az ország egyik
legnagyobb kiserőművi szabályozó központja lett.
A Greenergy-Trade Kft. 2010 óta van jelen a villamos-energia kereskedelem és a
rendszerszintű szolgáltatások piacán. Ez idő alatt hatalmas tudásbázis felhalmozására nyílt
lehetőség mind a kereskedelemben, mind a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli
Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (MAVIR Zrt.) való
együttműködésben.
A Társaság az irányítása alá tartozó kiserőművi egységek villamos kapacitásait és
termelését az optimális üzemállapot figyelembevételével értékesíti és menetrendezi,
ehhez felhasználásra kerülnek az erőművek által naprakészen szolgáltatott műszaki
állapotra és teljesítményre vonatkozó adatok, valamint a legfrissebb piaci információk.
A Társaság aktív résztvevője a MAVIR által működtetett rendszerszintű szolgáltatások
piacának, melyben szabályozási kapacitást és szabályozási energiát értékesít a
rendszerirányító részére, ezzel hozzájárulva a magyar villamos-energia rendszer
egyensúlyának fenntartásához és a hálózat üzembiztonságának növeléséhez.
A Társaság tapasztalt portfólió managementje naprakész információkkal rendelkezik és
aktívan vesz részt az időszakos és napi kapacitás tendereken, amelyeken a Társaság évről
évre kimagasló eredményeket ér el
A Társaság a kereskedelmi és szabályozási kapacitás növelése, valamint hatékony
kihasználása érdekében folyamatosan fejleszti a VPP vezérlő szoftvereit és hardvereit.
Kiegészülve egy gyors beavatkozásra képes szervizcsapattal, kimagasló rendelkezésre
állási mutatókat sikerült elérni.

1138 Budapest, Tomori u. 34. +36 1 794 5776
1399 Budapest, Pf. 707
www.greenergy.hu

A fentiekhez elengedhetetlen a jó kapcsolat ápolása és a folyamatos kommunikáció az
erőmű-tulajdonosok, az üzemeltetés, a kereskedelmi partnerek, a rendszerirányító és a
Társaság között.
ERŐMŰ SZERVIZ
A Greenergy 2010-ben létrehozta saját szerviz csapatát a cégcsoport gázmotoros
erőműveinek karbantartására. A szerviztársaság Greenergy-Service Kft. néven működik
jelenleg is. A szerviz nem pusztán a gázmotorok hibajavítását és karbantartását látja el,
hanem olyan szakemberekkel is rendelkezik, akik
eljárnak a kapcsolódó
segédberendezések hibakeresésében, javításában, esetlegesen külső cég általi
javíttatásában, és ezáltal a teljes kiserőművi portfolió folyamatos működését tudják
biztosítani.
Az erőművek rendelkezésre állása, folyamatos üzemkész állapotának biztosítása egyre
fontosabb igény az erőművek részéről az elmúlt 10 évben. A szerviz szakemberei a hét
minden napján 24 órában biztosítanak ügyeletet annak érdekében, hogy hiba esetén az
erőművek mihamarabb indíthatók legyenek.
A kiserőművek állapotának folyamatos ellenőrzése céljából a Greenergy Csoport egy
speciális felügyeleti rendszert fejlesztett ki, amely folyamatosan figyeli és regisztrálja a
gázmotorok és egyéb berendezések állapotát, beleértve azok hatékonysági paramétereit
is. Amennyiben valamilyen paraméter eltér a normálistól, a szerviz azonnal beavatkozik a
folyamatokba. A folyamatos monitoring hatékonyságnövekedést tesz lehetővé a megelőző
karbantartás révén, hiszen a szerviz alapvetően nem a hiba bekövetkezése után
cselekszik. A szerviz felügyeleti rendszere egyúttal szerves része a VPP-nek.
A saját fejlesztésű felügyeleti program és rendszer, a képzett szakembergárda és a jól
összeválogatott alkatrészbázis következtében az elmúlt évben a Társasághoz tartozó
gázmotorok rendelkezésre állása 2018-ban meghaladta a 98%-ot.
A szerviz a Greenergy Csoport erőműveivel együtt mintegy 60 MW beépített erőművi
kapacitás karbantartását biztosítja folyamatosan. A szerviz cég a Jenbacher cég szerződött
partnere, ennek keretében a Greenergy szervízmérnökei és technikusai rendelkeznek
Jenbacher eszközök szereléséhez szükséges oktatással és felhatalmazással. Továbbá az
együttműködési szerződés értelmében a Társaság jelentős értékű alkatrész
raktárkészlettel rendelkezik a folyamatos alkatrész biztosítás érdekében.
A Greenergy-Service Kft. elsősorban a Greenergy Csoport saját erőműveinek
karbantartására jött létre, hogy a magas rendelkezésre állás folyamatosan biztosítható
legyen a portfolió erőművei számára. A 2010-es válságot követően a menedzsment –
felismerve, hogy a megfelelő minőségű karbantartás keresett szolgáltatásnak számít a
kogenerációs erőművek piacán – folyamatosan bővítette tevékenységét külső partnerei
felé. Ennek köszönhetően jelentős piaci ismeretekre tett szert, nem kizárólag
Magyarországon, hanem a környező országokban is, mint például Romániában és
Szerbiában. Ezzel párhuzamosan a saját portfolióba tartozó erőművek karbantartási
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költsége csökkent a vonatkozó élőmunka költségállomány külső partnerek felé történő
allokációja miatt.
Az erőművek kis- és nagyfelújítását 2010 óta vállalja a Greenergy-Service Kft. Ezen kívül
felmerült igényként a piacon a gázmotorok, kiserőművek áttelepítése is. Mind felújításból,
mind áttelepítésből számos megrendeléssel, számos referenciával rendelkezik a szerviz.
A Greenergy Cégcsoport a gázmotoros kiserőműveken túl rendelkezik három
faaprítékkazánnal is. Ezek gépészeti munkáit szintén a szerviz végzi. Ennek kapcsán a
Greenergy-Service Kft. számos átalakítást végzett a kazánok minél nagyobb téli
rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.
Greenergy Service Kft. szolgáltatásai:
•
•
•
•
•
•
•
•

24 órás távfelügyelet
Gázmotorok eseti és tervezett karbantartása
Gázmotor felújítás
Alkatrész biztosítás
Segédüzemi berendezések karbantartása
Gázmotor áttelepítés
Gáz- és faapríték tüzelésű kazánok és segédberendezéseik karbantartása
Üzembe helyezés

Energetikai Vállalkozás
2018-ban új üzletággal, az ún. energetikai fővállalkozással bővült a Greenergy-Service
Kft. tevékenysége, mely az eddig is elvállalt kogenerációs erőművek eseti, rendszeres
karbantartásán, valamint felújításán felül egyéb energetikai beruházások kivitelezését is
jelenti, úgy, mint naperőműves projektek, biomassza kazánok, stb.
Továbbá az INT-NRG csoport 2021 évi akvizíciójával a Greenergy tulajdonában került a
Triotechnik Kft, amely gázmotoros kiserőművek építésével, valamint konténerbe szerelt
gázmotoros kiserőművek gyártásával és szállításával foglalkozik.

ENERGETIKAI TANÁCSADÁS
A Greenergy Cégcsoport a több mint 10 éves energiapiaci tapasztalatainak, piaci
ismereteinek és kialakult széleskörű kapcsolatrendszerének köszönhetően meghatározó,
stabil piaci szereplőként határozott úgy, hogy ezen adottságait kihasználva egy új
szolgáltatással bővíti portfolióját 2021-ben.
Ennek keretében a Greenergy Market Kft. elsősorban a nagyobb villamosenergia vagy
földgáz fogyasztással rendelkező fogyasztók számára nyújt olyan komplex beszerzési és
tanácsadási szolgáltatásokat, mellyel energia költségeiket jelentősen csökkenteni tudják.

1138 Budapest, Tomori u. 34. +36 1 794 5776
1399 Budapest, Pf. 707
www.greenergy.hu

A tanácsadási szolgáltatások zászlóshajója az energiabeszerzési tanácsadás, mely
nagy energia fogyasztással rendelkező ügyfeleknek segít a beszerzési folyamataik
racionalizálásában, az energia tenderek teljeskörű lebonyolításában, és nem utolsó sorban
az energia költségeik optimalizálásában.
A tanácsadási üzletág másik kiemelt területe az energetikai audit, melynek keretében
segítjük ügyfeleinket az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerint négy
évente kötelező teljes körű nagyvállalati energetikai auditok elvégzésében. E mellett
segítünk az ISO 50 001 energetikai tanúsítvány megszerzésében és egyéb
beruházásokhoz köthető auditálásban, TAO igazolás kiállításában, valamint az EKR
kapcsán kérhető tanúsítvány hitelesítésében.
Szintén fontos megemlíteni az energetikai szakreferens szolgáltatásunkat, melynek
célja nem csak a jogszabályoknak történő megfelelés és a törvényi minimum teljesítése,
hanem olyan értékteremtő energetikai megoldások nyújtása, mely költségcsökkentést és
energiamegtakarítást eredményez partnereinknél. A Greenergy Csoport kiemelt figyelmet
fordít továbbá az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásokra, melyre a
TAO törvény 22./E. §-nak értelmében jelentős 30-65%-os támogatás vehető igénybe, és
EKR tanúsítvány is kérhető. A szolgáltatás keretében teljeskörű projekt menedzsment
feladatokat látunk el egészen az igényfelméréstől a kivitelező kiválasztásán át az
auditálásig és üzemeltetésig.
A tanácsadási üzletág legújabb szolgáltatása a fogyasztó oldali szabályozás, mely
irodaházaknak és különböző irodai, vagy szállodai létesítményeknek segít a szabad
kapacitásaik kihasználásában és a kapacitások megfelelő allokálásában és virtuális
erőműbe (VPP) kapcsolásában.
Ezen innovatív technológiának köszönhetően a fogyasztók energia költségeik 3-5%-át is
megtakaríthatják.
5.2

A Kibocsátó piacai, valamint a piaci, gazdasági, pénzügyi helyzete és ezek
várható alakulása

A Társaságot érintő legjelentősebb közelmúltbeli és jelenlegi trendek bemutatását a jelen
Információs Dokumentum jelen fejezete tartalmazza.
Az Információs Dokumentum jelen pontja nyilvános piaci információk, elsősorban a MEKH,
a MAVIR és a Bizottság honlapjáról származó adatok, valamint a Társaság saját
becsléseinek felhasználásával készült.
Az energiafelhasználási trendek enyhén csökkenő primer-energia felhasználást jeleznek
előre hazai és európai vonatkozásban is, ugyanakkor az energiafelhasználáson belül a
villamos-energia felhasználás növekedése várható, elsősorban az energiafelhasználás
szinte minden területét érintő elektrifikációnak köszönhetően (közlekedés elektrifikáció,
fűtés elektrifikáció, ipari folyamatok elektrifikációja stb.).
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2018 során az Európai Unió új energetikai jogszabálycsomagot készített elő „Clean Energy
For All Europeans” címmel, amely már40%-os megújuló energia részaránnyal számol
2030-ra EU-s szinten. A jogszabálycsomag a tagállamoknak, így hazánknak is 2021. június
30-ig kell majd átültetniük a nemzeti jogba. A jogszabálycsomag fő célkitűzése többek
között az, hogy hosszútávon megbízható befektetői környezetet teremtsen és felgyorsítsa
a megújuló projektek engedélyezési eljárásait, a megújuló szektorban a versenyt élénkítse
és a piaci integrációt elősegítse, továbbá gyorsítsa a megújuló energiatermelés
elterjedését a fűtési/hűtési szektorban és promotálja az innovatív, újszerű megoldásokat.
A Clean Energy for All Europeans EU-s szabályozási csomag a villamosenergia-termelés
szektorára is hatással lesz. A csomag egy újszerű villamos energia piaci modellt céloz
bevezetni, amely többek között korlátozza a kapacitás-mechanizmusokon keresztüli
termelői támogatásokat, és kivezeti az 550 g CO2/kWh vagy annál magasabb kibocsátási
értékkel működő erőművek támogatásait, elősegíti a fogyasztók és felhasználók aktív
részvételét a termelésben, valamint a villamos energia piaci versenyt és a határon átnyúló
kereskedelmet úgy, hogy közben előmozdítja az energiabiztonságot, új munkahelyeket
teremt és ösztönzi a befektetéseket. A Clean Energy for All Europeans jogszabálycsomag
2018 végén részben elfogadásra és kihirdetésre is került (meghatározva egyúttal a
tagállamoknak az átültetési határidőt az egyes jogszabályoktól függően 2020-21-ben),
részben pedig még jogalkotási folyamatban van.
5.2.1 Magyarország megújuló stratégiája
2017-ben a Magyarországon megtermelt villamos energia 16,4%-át szén és olaj, 19,4%át földgáz tüzelésű erőművek, 51,6%-át a paksi atomerőmű, 8,2%-át megújuló
energiaforrásokat, 1,6%-át hulladékot, 2,8%-át pedig egyéb energiaforrásokat használó
erőművek termelték. A megújuló energiaforrások felhasználásával működő erőművek
száma és kapacitása hazánkban az EU-s átlaghoz viszonyítva meglehetősen alacsony.
A magyar Kormány új nemzeti energiastratégiát dolgozott ki Magyarország 2018-2030.
közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartói időszakra is kitekintést nyújtó második
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiájával (NÉS-2) és Magyarország nemzetközi
vállalásaival, különösen az EU Clean Energy for All Europeans programjával és a Párizsi
Megállapodással összhangban. A Kormány elfogadta egyúttal, hogy az Európai Bizottság
felé Magyarország a megújuló energiaforrások használata terén 2030-ra 20%-os
felhasználási részarányvállalást tegyen.
Magyarországon az állam a megújuló energiaforrások és hulladék felhasználásával
előállított villamosenergia-termelését két – egy átmeneti időszakban párhuzamosan
működő – rendszeren keresztül támogatja:
(i)

a KÁT rendszerben a 2017. január 1. előtt támogatási jogosultságot szerzett, vagy
ilyen kérelmet már benyújtott termelők vehetnek részt, illetve

(ii)

a METÁR rendszer, amelyben a 2017. január 1. után támogatási kérelmet
benyújtók vagy támogatási tender eljáráson résztvevő megújuló energiaforrást
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felhasználó erőművek vehetnek részt.
5.2.2 Energiatermelés
A növekvő energiahatékonyságra és a csökkenő CO2 kibocsátásra való törekvéssel
összhangban az energiatermelésen belül egyre nagyobb szerepet kapnak a fogyasztókhoz
közel telepített, decentralizált, nagy hatásfokú, kapcsoltan villamos energiát és hőt is
termelő kiserőművek, valamint a megújuló energiát hasznosító kiserőművek.
A kapcsolt energiatermelés környezeti előnye, hogy hatékonyabban képes a primer
energiát egyidejűleg villamos energiává és hővé alakítani, mintha ugyanazt az
energiamennyiséget külön villamos energia és külön hő termelő berendezéssel állítanánk
elő. A fogyasztóhoz közeli elhelyezés továbbá lehetővé teszi a szállítási veszteségek
jelentős csökkentését, ezáltal a kapcsoltan termelő kiserőművek jelentősen hozzájárulnak
a CO2 kibocsátás csökkentéséhez és az energiahatékonyság növeléséhez.
A megújuló energiát hasznosító erőművek egyre nagyobb szerepet kapnak egy-egy
ország energiamixében, és egyre versenyképesebbek a hagyományos erőművekkel
összehasonlítva is, működésük CO2 semleges.
Magyarország 2011. június 30. napjáig a KÁT mechanizmuson keresztül támogatta a
kapcsoltan villamos energiát és hőt termelő erőművek elterjedését. Ezen kedvező
szabályozásnak köszönhetően a kapcsoltan termelő kiserőművek száma és aránya az
országos energiatermelésben 2011 közepéig dinamikusan növekedett. A kapcsoltan
termelő kiserőművek jelentős része a távhő felhasználókhoz viszonylag közel, a
távhőtermelők és egyéb távhő felhasználók telephelyein került elhelyezésre.
A megújuló energiaforrások hasznosítása egyre nagyobb jelentőséget kap a társadalom
növekvő környezettudatosságának, a szűkülő hagyományos energiaforrásoknak és a
biztonságos energiaellátásra való törekvésnek köszönhetően. Magyarország 2016.
december 31. napjáig a KÁT mechanizmuson keresztül támogatta a megújuló alapú
villamos-energia termelést, ezt követően pedig METÁR rendszeren keresztül támogatja a
megújuló energiaforrások felhasználásán alapuló villamos-energia termelést.
A megújuló energiaforrások elterjedését nagymértékben segítik az egyes országokban
meglévő támogatási rendszerek, ugyanakkor a megújuló energiát hasznosító
technológiák rohamos fejlődése, valamint a hagyományos energiahordozók drágulása oda
vezetett, hogy egyes területeken a megújuló energiák támogatás nélkül is
versenyképesek a hagyományos energiaforrásokkal, és ennek a tendenciának folytatása
valószínűsíthető.
Jelenleg a kapcsoltan termelő kiserőművek és a megújuló energiát hasznosító
kiserőművek sok esetben támogatás nélkül is versenyképesek a hagyományos
tüzelőanyagot használó nagyerőművekkel, elsősorban a rugalmas energiatermelést
igénylő esetekben, valamint szabályozási központban összekapcsolva a rendszerszintű
szolgáltatások piacán.
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Az időjárásfüggő megújuló energiaforrást hasznosító erőművek elterjedésével
párhuzamosan egyre nagyobb igény mutatkozik a hatékonyan működtethető rugalmas
energiatermelési és energiatárolási megoldásokra. Ezen a területen a Társaság a meglévő
gázmotorjai és a VPP révén értékes eszközökkel, tudással és tapasztalattal rendelkezik.

5.2.3 Hőtermelés és távhőtermelés
A Társaság erőművei és fűtőművei jellemzően egyedi, hosszú távú szerződések keretében
szolgáltatnak hőt ipari/kereskedelmi fogyasztóknak és távhőszolgáltatóknak.
Ipari/kereskedelmi hőszolgáltatás esetén a szolgáltatott hő ára, illetve árképlete a felek
szabad megállapodásának tárgya.
A távhőszolgáltatóknak hőt értékesítő létesítmények távhőtermelői engedéllyel
rendelkeznek, és az előállított hőenergiát a távhőszolgáltatók részére hatósági áron
értékesítik. A távhőárakat a MEKH javaslatára az energiaügyekért felelős miniszter
rendeletben állapítja meg.
A MEKH adatai alapján a távhővel ellátott települések száma megközelíti a százat, az
érintett háztartásoké pedig meghaladja a hatszázötvenezret. Megfigyelhető, hogy a
felhasználók számának növekedése mellett a piacbővülésnek és a folyamatos
korszerűsítéseknek köszönhetően egyre több a felhasználói hőközpont is. A távhőellátás
tüzelőanyag-felhasználásában meghatározó szerepe van a földgáznak (75-80%). Az
elmúlt években megfigyelhető volt a távhővel ellátott fogyasztók hőigényének
csökkenése, ami egyrészt a folyamatos épületkorszerűsítéseknek tudható be, másrészt a
felhasználok energiatudatossága is jelentősen növekszik.
5.2.4 Piacon értékesített villamosenergia-termelés
A Társaság kogenerációs erőművei földgáz felhasználásával állítanak elő villamosenergiát és hőt. Ezen erőművek versenyképességére jelentős hatással van a földgáz és
villamos-energia piaci árának alakulása.
A Társaság erőművei a termelt villamos energiát a kereskedelmi részleg és a szabályozási
központ révén értékestik a villamos energia piacokon (HUPX DAM, villamos-energia OTC
piac közvetlenül más energiakereskedőknek) és a MAVIR kiegyenlítő energia piacon.
5.2.5 Támogatott (megújuló energiát hasznosító) energiatermelés
A Társaság két szélerőműve jelenleg a KÁT rendszer keretében értékesíti a megtermelt
villamos energiát, ugyanakkor ezen erőművek KÁT jogosultsága 1-3 éven belül lejár, ezt
követően pedig ezen megújuló energiát hasznosító erőművek is piaci alapon fogják
értékesíteni a megtermelt villamos energiát.
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A Társaság által megvalósítani tervezett új erőművek a METÁR rendszerben vagy piaci
alapon fogják értékesíteni a villamos-energiát. A Társaság tervezi KÁT rendszerben
értékesítő erőművek akvizícióját is.
a) A KÁT rendszer
A KÁT rendszer a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt
villamos energia kötelező átvételére épült, melynek lényege, hogy a MAVIR jogszabályban
meghatározott áron vásárolta meg a villamos energiát a KÁT termelőktől.
A KÁT rendszerben való részvételre legkésőbb 2017. január 1. napját megelőzően volt
lehetőség kérelmet beadni, az ezt követően beérkezett kérelmek csak a METÁR-ból
kaphatnak állami támogatást. 2016. év végén, vagyis a METÁR indulását közvetlenül
megelőzően nagyszámú KÁT részvételi kérelem került benyújtásra a MEKH-hez,
többségében napelemes erőművekre.
A KÁT rendszerből a jogosultak bármikor átléphetnek a METÁR-ba, azonban onnan már
nincs lehetőség visszatérni a KÁT rendszerbe.

b) A METÁR
A METÁR szabályozás hatályba lépését követően az újonnan létesülő megújuló
villamosenergia-termelők már csak a METÁR kereteiben kaphatnak támogatást. A METÁR
nem érinti az annak hatálybalépéséig elnyert KÁT jogosultságot, így a KÁT rendszer az
utolsó hatályos szerződés kifutásáig működik majd. A METÁR Rendelet vonatkozó
rendelkezése értelmében a KÁT termelők választásuk szerint jogosultak, illetve ha a KÁT
termelő piaci alapon is értékesíteni kíván villamos energiát, akkor kötelesek átlépni a
METÁR rendszerbe, és onnan már nem léphetnek vissza a KÁT rendszerbe.
Az erőmű méretétől és technológiájától függően a METÁR több fajta támogatási formát
vezetett be:
(iii)

METÁR-KÁT: a 0,5 MW alatt: 0,5 MW alatti villamos teljesítményű, új építésű
erőműegységek (kivéve a szélenergiát) és a beruházási támogatásban is részesülő
demonstrációs projektek2, a KÁT rendszerével gyakorlatilag megegyező módon
igényelhetik az általuk megtermelt villamos energia (kötelező) átvételét.

(iv)

Zöld Prémium I 1 MW alatt: az 1 MW alatti villamos teljesítményű, új építésű
erőműegységekre (kivéve a szélenergiát) és a demonstrációs projektre kérhető,
hogy a MEKH állapítsa meg a támogatás időtartamát, külön tender eljárás nélkül; 3

(v)

Zöld Prémium II 1 MW és azt meghaladó teljesítmény: csak pályázati eljárás
keretében lehet támogatást elnyerni az következő típusú erőműegységekben

2 1 A METÁR Törvény szerint demonstrációs projektnek azok a projektek minősülnek, amelyek egy technológiát az Európai Unióban

elsőként mutatnak
be, és jelentős, a technika aktuális állását meghaladó újítást képviselnek.
Az Új METÁR Rendelet módosítása értelmében 2019. május 1-től nem nyújtható be pályázati eljárás nélkül kiosztható Zöld Prémium I típusú
támogatás iránti igény.
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termelt villamos energiára: (i) legalább 1 MW villamos teljesítőképességű erőmű,
vagy (ii) szélerőmű, továbbá (iii) jelentős felújításon vagy fejlesztésen áteső, már
működő erőműegység. A pályázaton kiosztható mennyiségeket a METÁR
működtetésének keret-feltételeire vonatkozó miniszteri rendelet rögzíti éves
bontásban 5 éves intervallumokra, amely mennyiségek évente felülvizsgálatra
kerülnek. METÁR pályázat évente kerül kiírásra.
(vi)

Barna Prémium: barna prémiumra a biomasszát vagy biogázt felhasználó, már
működő erőműegységek lehetnek jogosultak, amely jogosultságot a termelő
kérelmére a MEKH állapít meg 5 évre.

A METÁR egyes fenti támogatási formái keretében évente kiosztható támogatás
legmagasabb mértékét miniszteri rendelet szabályozza.
5.2.6 Piaci részesedések, versenytársak, vevők-szállítók
5.2.6.1.

Energiatermelés és Energiakereskedelem

A Greenergy 47,2MW-os gázmotoros kiserőművi portfóliója képes a villamos-energia
rendszer szempontjából kiemelten fontos aFRR szabályozás nyújtására. A szabályozható
villamos-energia kapacitások területén a Greenergy piaci részesedése mintegy 2,5%.
A Greenergy kereskedő részlege és szabályozási központja 63 MW-nyi decentralizált
kiserőmű termelésének és kapacitásának piacra vitelét biztosítja.
A szabályozási központok területén a Greenergy piaci részesedése kb. 9%, és gyors
szabályozásra képes (aFRR) szolgáltatás nyújtására is képes szabályozási központok
esetén a piaci részesedés kb. 12%.
A Greenergy közvetlen versenytársai a decentralizált energiatermelés folytató és
szabályozási központot is üzemeltető társaságok, melyek közük kiemelendők a
következők: MVM, E.ON, CHP Erőmű, Veolia, Sinergy(Alteo), Alpiq, Energiabörze. (forrás:
MAVIR: A magyar villamos-energia rendszer 2020. évi adatai)
A Greenergy Energiatermelő és Kereskedő üzletágainak legfőbb vevői: a MAVIR Zrt, a
Dunamenti Erőmű Zrt, a Főtáv, a Tungsram Zrt. A Társaság a termelt villamos-energia
egy jelentős részét a HUPX energiatőzsdén értékesíti. A Társaság legfőbb szállítója a MET
Magyarország Zrt.
5.2.6.2.

Szervíz

A Greenergy szerviz részlege mintegy 60MW-nyi gázmotoros kapacitás folyamatos
szervizelését biztosítja, ezen felül külön megrendelések alapján végez erőmű felújtásokat
is.
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A magyarországi összes gázmotoros kiserőművet figyelembe véve a szervíz részleg piaci
részesedése 10% körül van, de a Jenbacher gyártmányú gázmotorok esetén a piaci
részesedés a 50% is eléri.
Legfontosabb vevői (a Greenergy Energiatermelési üzletágán felül): Főtáv, Thermostar,
Széphő,
Legfontosabb szállítói: Jenbacher AG , olajszállító.
5.2.6.3.

Energetikai tanácsadás és fővállalkozás

A Greenergy energetikai tanácsadási tevékenysége
részesedésük egyelőre nem megállapítható.

nemrég

indult,

ezért

piaci

A Greenergy vállalkozási tevékenységének legfontosabb eleme a gázmotoros kiserőművek
telepítése, valamint konténerbe telepített gázmotoros kiserőművek gyártása és szállítása.
Ezen a területen a Társaság Triotechnik nevű leányvállalata Magyarországon piacvezető,
piaci részesedése meghaladja az 50%-ot. Az egyéb területen végzett vállalkozási
tevékenység piaci részesedése minimális.
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6.

A KIBOCSÁTÓ BEMUTATÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Jelen fejezet a Kibocsátó, illetve a Leányvállalatok által ténylegesen végzett üzleti
tevékenységet és szervezeti felépítését tartalmazza.
6.1

A Kibocsátó bemutatása

A Greenergy Csoport munkavállalóinak átlagos állományi létszáma a 2020-as év végén 45
fő volt, amelyből 14 fizikai, 31 szellemi foglalkoztatott.
A Greenergy Csoport szervezeti felépítését jelen Információs Dokumentum II. számú
melléklete tartalmazza.
GREENERGY HOLDING VAGYONKEZELŐ ZRT.
A Greenergy Holding (korábbi nevén FRG Holding Vagyonkezelő Zrt.) 2012. december 11.én alakult azzal a céllal, hogy külföldi anyavállalata által Magyarországon tulajdonolt
Társaságainak a holdingvállalati-, tehát a Greenergy Cégcsoport anyavállalati szerepét
ellássa.
A Társaság 2013-ban 100%-os üzletrészt szerzett a Greenergy Hungary Holding Kft.-ben,
továbbá 100%-os részesedést a Greenergy-Trade Kft.-ben és az SSB Energia Kft.-ben,
valamint 90%-os részesedést a Greenergy-Service Kft.-ben. 2017. év végétől a
Greenergy-Service Kft.100 %-os részesedésével rendelkezik.
A Társaság 100%-os tulajdonosa (anyavállalat): PARATUS Energy Kft.
A Greenergy Cégcsoport 2019. év végén tárgyalásokat kezdett egy vásárlási szándékát
komolyan kinyilatkoztató lehetséges befektetővel, amelynek eredményeként lehetővé vált
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a Greenergy Csoport tőkehelyzetének rendezése és a további terjeszkedésének,
fejlesztések finanszírozása. 2020 július végével sikeresen zárult a tranzakció, így a
Greenergy Csoport 100%-os tulajdonosa 2020.07.31.-től a PARATUS Energy Kft.
A PARATUS Energy Kft. 51%-os tulajdonosa a KÉSZ Holding Zrt. a társaság kisebbségi
tulajdonosai 24,5.24,5%-os részesedéssel Dósai Bence és Dajbukát László Levente. A
Kész Holding Zrt. a Greenergy Holding igazgatóságában képviselteti magát.

6.2

A Leányvállalatok bemutatása

A Greenergy Csoportban a Greenergy Holding tölti be a holdingtársasági funkciót. A
Greenergy Holding 100%-os tulajdonába az alábbi társaságok tartoznak:
GREENERGY-TRADE KFT.
A Greenergy-Trade Kft. 2009. május 5-én alakult azzal a céllal, hogy a Greenergy
Cégcsoport villamosenergia-kereskedelmi tevékenységét ellássa. Saját fejlesztésű
virtuális erőmű (VPP) rendszerrel rendelkezik, melynek alapvető előnye, hogy több mint
10 évig fejlesztett felügyeleti rendszerre épül, mely messzemenően figyelembe veszi a
gázmotoros kiserőművek sajátosságait.
2014 év végén a Greenergy-Trade Kft. mérlegkör tagsági szerződést kötött a MET Power
Hungary Kft.-vel és a Dunamenti Erőmű Zrt.-vel. A szerződés értelmében 2015-től a
Társaság, mint villamos energia kereskedelmi működési engedélyes, és mint kogenerációs
gázmotoros kiserőművi portfóliót kereskedelmi szerződés alapján irányító szabályozási
központ csatlakozott a Duanmenti Erőmű Zrt. mérlegköréhez, és ezzel egyidejűleg,
jogosulttá vált egy almérlegkör működtetésére.
A társaság 100%-os tulajdonosa (anyavállalat): Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.
GREENERGY-POWER KFT.
A társaság anyavállalatának az Greenergy Holdingnak (korábbi néven FRG Holding
Vagyonkezelő Zrt.) 1-6/2020.(02.24.) számú tagi határozatában foglalt döntése alapján a
Greenergy
Cégcsoport
gázmotoros
kiserőművet
tulajdonló
leányvállalatai
kedvezményezett átalakulással, 2020.07.01.-ei hatállyal beolvadtak a Greenergy-Power
Kft.-be (korábbi nevén SSB Energia Kft.). A beolvadás vagyonmérleg- és vagyonleltár
tervezete a Cégközlöny 11. (2020. március 12.) és 12. (2020. március 19.) számában
közzétételre került. A beolvadásra vonatkozó döntés meghozatalát a gazdasági folyamatok
racionalizálása és a cégstruktúra egyszerűsítése indokolta, amely során a gázmotoros
kiserőművek a továbbiakban egy társaságban folytatják a villamos energia és kapcsolt hő
termelési tevékenységüket. A beolvadás cégbírósági bejegyzése 2020. június 15.-án
megtörtént.
A Greenergy-Power Kft. 100%-os tulajdonosa (anyavállalata) a Greenergy Holding.
1138 Budapest, Tomori u. 34. +36 1 794 5776
1399 Budapest, Pf. 707
www.greenergy.hu

1.

Baja telephely:

A jogelőd Bajatechnik Kft. 2003. május 26.-án alakult azzal a céllal, hogy egy gázmotoros
CHP kiserőművet valósítson meg, és az ezzel termelt hőenergiát és villamos energiát
értékesítse. A társaság, a 2008.07.07-én kötött Hőszolgáltatási Szerződés alapján
szolgáltatja a hőt a Baja Energetika Kft. részére. A Szerződést 2013.04.01-el egységes
szerkezetben módosították.
A bajai telephelyen működnek a tásaság KIV és UNIFERRO típusú biomassza kazánjai.
2.

Csorna telephely:

A jogelőd Csornai Kogenerációs Erőmű Kft. 2002. május 9.-én alakult azzal a céllal, hogy
egy gázmotoros CHP kiserőművet valósítson meg, és az ezzel termelt hőenergiát és
villamos energiát értékesítse.
A Csornai Kogenerációs Erőmű Kft. üzletrészeit az SSB Energia Kft. vásárolta meg
2014.12.10-én a CSORNAHŐ Kft.-től. A társaság különálló entitásként vesz részt a
Greenergy Csoport működésében, így a 2015.01.07-én kötött Hőszolgáltatási Szerződés
alapján szolgáltatja a hőt a CSORNAHŐ Kft. részére. A Szerződést 2015.12.10. napján
módosították utoljára.
A telephelyen egy JMS 616 GS-N.LC típusú 2,4 MW kapacitással rendelkező Jenbacher
gázmotor található.
3.

Eger telephely:

A jogelőd EHP Energia Kft. 2004. január 15-én alakult azzal a céllal, hogy az Eger Park
Hotel Kft. telephelyén kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse.

A Társaság 2003.december
3-án Hőszolgáltatási Szerződést kötött az Eger Park Hotel Kft.-vel. A felek megállapodtak
abban, hogy elkezdik kidolgozni a telephelyi on-site villamos segédenergia betáplálásának
lehetőségét, így 2017. január 1-től a társaság az Eger Park Hotel Kft. részére on-site
villamos energiát értékesít és meghatározott teljesítménnyel történő rendelkezésre állást
biztosít szerződés szerint a tulajdonában lévő erőműben termelt villamos energia
felhasználásával. A Hőszolgáltatási- és Villamosenergia vásárlási szerződések az
Együttműködési Megállapodás keretében egységesen évente megújításra kerülnek.
4.

Budapest, Gyökér utcai telephely:

A jogelőd Green-R Villamos- és Hőenergia-termelő Zrt. (korábbi elnevezése Callis-R
Energetika Zrt.) 2004. június 2-án alakult azzal a céllal, hogy Rákoskeresztúron a FŐTÁV
Zrt. távhőhálózatába tápláló kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse. A társaságok 2004.
június 25-el Hosszú Távú Hőszolgáltatási Szerződést kötöttek. A hőszolgáltatási szerződés
2020-ban került megújításra.A jogelőd társaság tulajdonában voltak továbbá a bajai
telephelyen működő bérbeadott KIV és UNIFERRO típusú biokazánok.
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5.

Püspökladányi telephely:

A jogelőd Kiserőmű PLD Kft. 2006. február 1-én alakult azzal a céllal, hogy a Püspökladányi
Városüzemeltető Kft. telephelyén kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse. A Társaságok
2006. február 10-én kötötték meg a Hőátadási- Gázátadási és Üzemeltetési szerződést.
6.

Sárvári telephely:

A jogelőd Kiserőmű SRV 2005 Kft. 2005. július 1-én alakult azzal a céllal, hogy a Sárvár
Távhő Hőtermelő és Szolgáltató Kft. telephelyén kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse.
A Sárvár Távhő Kft. 2005. május 19-én kötött Hőszolgáltatási szerződést a Fehér T. és
Társa Kft.-vel, melynek 2005. szeptember 2-án vált jogutódjává a Kiserőmű SRV 2005
Kft.
7.

Budapest, Váci úti telephely:

A jogelőd Poligen B Kft. 2004. március 23-án alakult azzal a céllal, hogy a GE Hungary Kft.
(jelenleg: Tunsgram) budapesti telephelyén kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse. A
Társaságok 2011.08.24-én Hőszolgáltatási Szerződést kötöttek.
8.

Nagykanizsa telephely:

A jogelőd Poligen V Kft. 2004. október 1-én alakult azzal a céllal, hogy a GE Hungary Kft.
(jelenleg: Tunsgram) hajdúböszörményi, nagykanizsai, váci, valamint zalaegerszegi
telephelyein kiserőműveket építsen, és azokat üzemeltesse. A nagykanizsai telephellyel
kapcsolatban a szerződés 2011. augusztus 24.-én került aláírásra.
9.

Zalaegerszeg telephely:

A jogelőd Poligen V Kft. 2004. október 1-én alakult azzal a céllal, hogy a GE Hungary Kft.
(jelenleg: Tunsgram) hajdúböszörményi, nagykanizsai, váci, valamint zalaegerszegi
telephelyein kiserőműveket építsen, és azokat üzemeltesse. A zalaegerszegi telephellyel
kapcsolatban a szerződés 2011. augusztus 24.-én került aláírásra.
10.

Hajdúböszörmény telephely:

A jogelőd Poligen V Kft. 2004. október 1-én alakult azzal a céllal, hogy a GE Hungary Kft.
(jelenleg: Tunsgram) hajdúböszörményi, nagykanizsai, váci, valamint zalaegerszegi
telephelyein kiserőműveket építsen, és azokat üzemeltesse. A hajdúböszörményi
telephellyel kapcsolatban a szerződés 2011. augusztus 24.-én került aláírásra.
11.

Vác telephely:

A jogelőd Poligen V Kft. 2004. október 1-én alakult azzal a céllal, hogy a GE Hungary Kft.
(jelenleg: Tunsgram) hajdúböszörményi, nagykanizsai, váci, valamint zalaegerszegi
telephelyein kiserőműveket építsen, és azokat üzemeltesse. A Társaság a Váci Távhő Kft.-
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vel kötött hőszolgáltatási szerződést. A Társaságok 2011.08.24-én Hőszolgáltatási
Szerződést kötöttek.
12.

Budapest, Rózsakert telephely:

A jogelőd RB Energia Kft. 2004. szeptember 21-én alakult azzal a céllal, hogy a budapesti
Rózsakert Bevásárlóközpontban kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse. Az RB Energia
Kft. és a Raiffeisen Ingatlan Alap 2004.12.22-én Hőszolgáltatási Szerződést kötöttek. A
KÁT megszűnését követően a projekt üzemeltetése sem a Raiffeisen Ingatlan Alap, sem
az RB Energia Kft. részére nem volt kedvező, ezért a Felek végül 2015.11.12-én
módosították a közöttük lévő szerződéseket és elszámolási rendet, így fenntartva a
mindkét fél számára megfelelő üzletmenetet.
13.

Veszprém telephely:

A Kalor Veszprém Kft. 2004. március 8-án alakult azzal a céllal, hogy a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórházban kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse.
A társaságok 2004. augusztus 30.-án Hőszolgáltatási Szerződést kötöttek, melyet
legutóbb 2020. január 1-én módosítottak.
14.

Dunaharaszti telephely:

A DCC Energia Kft. 2005. február 10-én alakult azzal a céllal, hogy a dunaharaszti Coca
Cola Beverages Magyarország Kft. telephelyén kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse.
A Greenergy Kft. 2005.02.01-el Hőszolgáltatási szerződést kötött a Coca-Cola Beverages
Magyarország Kft.-vel, melynek jogutódjává 2005.11.30-án vált a DCC Energia Kft. A
Hőszolgáltatási szerződést azóta többször módosították.
15.

Sopron telephely:

Az SSB Energia Kft. 2003. május 21-én alakult azzal a céllal, hogy a soproni Swedwood
Sopron Bútor Kft. telephelyén kiserőművet építsen, és azt üzemeltesse. A Felek
2003.07.16-án Hőszolgáltatási Szerződést kötöttek, melyet legutóbb 2019.01.02-án
módosítottak. 2011-től a Swedwood Kft. helyét az IKEA Industry Magyarország Kft. vette
át.
Az SSB Energia Kft. 2007.12.19-én a Frissbeton Kft.-vel kötött Operatív Hőszolgáltatási
Szerződést, 2015.04.08-án az MMXH Lakberendezési Kft.-vel kötött Operatív
Hőszolgáltatási Szerződést, és 2008.05.23-án a TESCO-Global Áruházak Zrt.-vel kötött
Operatív Hőszolgáltatási Szerződést.
16.

Salgótarján telephely:

A Társaság 2015. február hónapban Salgótarjánban megvásárolt egy gázmotoros
kiserőművet, és hosszú távú hőszolgáltatási szerződést kötött a Szent Lázár Megyei
Kórházzal. A Felek legutóbb 2019.12.12-én módosították a közöttük fennálló szerződést.
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17.

Körmend telephely:

2016-ban a Társaság üzembe helyezte az előző évben megvásárolt Régióhő Kft. körmendi
fűtőművében telepített GUASCOR kiserőművet és annak segédüzemi berendezéseit. A
Felek a 2014. október 16-án kötöttek Hőszolgáltatási szerződést.
A Társaság 2017-ben építési engedélyt kért és kapott a GUASCOR kiserőmű
GE Jenbacher kiserőművel, mivel a megvásárolt gázmotor működése
biztonságos, folyamatosak voltak a meghibásodások, továbbá a Greenergy
rendszerei, alkatrész ellátottsága és szervizcsapata a GE Jenbacher
specializáltak. Az új kiserőművet 2017 decemberében üzembe is helyezte.
18.

kiváltására
nem volt
Cégcsoport
motorokra

Bonyhád telephely:

2018-ban a Társaság üzembe helyezte a 2018.05.14-én vásárolt Jenbacher 320 GSB05
típusú gázmotort, a Fűtőmű Kft. bonyhádi telephelyén. A társaságok között 2018.05.14én Hőszolgáltatási Szerződés jött létre.
19.

Kiskunfélegyháza telephely:

A társaság 2020. február 12-én kötött Hosszú Távú Hőszolgáltatási szerződést a
Félegyházi Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel, melynek lejárata 2029. július 31. A telephelyen
2021 májusától van villamosenergia- és hő termelés.
GREENERGY-SERVICE KFT.
A Greenergy-Service Karbantartó Kft. 2010. október 6.-án alakult azzal a céllal, hogy a
Greenergy Cégcsoport által üzemeltetett gázmotoros CHP kiserőműveket és a hozzájuk
tartozó segédberendezéseket karbantartsa, illetve ellássa szerviztevékenységét, valamint
a felújításokat, továbbá harmadik feles külső partnerek karbantartási és felújítási munkáit
is vállalja.
A társaság fő célkitűzése, hogy egyszerre biztosítsa az általa felügyelt és karbantartott
rendszerek magas rendelkezésre állását, valamint költséghatékony karbantartását és
felújítását. Ennek érdekében szoros együttműködési szerződést kötött a CHP kiserőművek
gyártójával, a GE Jenbacherrel (új néven INNIO Jenbacher), melynek magyarországi
szervízképviseletét is ellátja. A társaság alkalmazottjai ennek érdekében a gyártónál
kaptak kiképzést és a jelenleg létező összes Jenbacher gyártmányú berendezés
vonatkozásában rendelkeznek akkreditációval. A gyártóval való együttműködés keretében
az alkatrészellátás rendkívül kedvező mind ár, mind rendelkezésre állás tekintetében.
A kiserőművek állapotának folyamatos ellenőrzése céljából a társaság egy speciális
felügyeleti rendszert fejlesztett ki, mely folyamatosan figyeli és regisztrálja a gázmotorok
és egyéb berendezések állapotát, beleértve a hatékonysági paramétereket. A folyamatos
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monitoring rendszer hatékonyságnövekedést tesz lehetővé a megelőző karbantartások
révén, hiszen a szerviz alapvetően nem a hiba bekövetkezése után történik. A szerviz
felügyeleti rendszer szerves része a VPP rendszernek.
2018-ban új üzletággal, az úgynevezett energetikai fővállalkozással bővült a társaság
tevékenysége, mely az eddigi kogenerációs erőművek eseti és rendszeres karbantartásán,
illetve felújításán kívül egyéb energetikai beruházások kivitelezését is jelenti, mint például
naperőműves projekt rendszerek kiépítését, valamint biomassza kazánok üzembe
helyezését, karbantartását és felújítását.
2020. április 1. hatállyal a társaságba beolvadt a Green-M Kft. A Green-M Kft. 2008. június
7-én alakult azzal a céllal, hogy a Greenergy Cégcsoport tagjai számára management
szolgáltatásokat nyújtson.
A társaság 100%-os tulajdonosa (anyavállalat): Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.
KAPTÁR-B KFT.
A Kaptár „B” Energetika Kft. 2002. március 28.-án alakult azzal a céllal, hogy szélerőmű
projektet valósítson meg, és az ezzel termelt villamos energiát értékesítse. 2010-ben
befejeződött a beruházás Lövő térségében. A szélerőművel termelt villamos energiát a
MAVIR Zrt.-nek értékesíti a társaság a kötelező átvétel keretében államilag meghatározott
áron.
A társaság a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott
kiserőművi összevont engedély alapján működik, és ez alapján áll szerződésben a MAVIR
Zrt.-vel is.
A társaság 100%-os tulajdonosa (anyavállalata) a Greenergy Holding.
A társaság 2020. júniusában megvásárolta a Mezőtúri Ipari Parkban tatláható Fuhrlander
MD 70/77 típusú 1,5 MW teljesítményű, jelenleg felújítás alatt lévő szélerőművet és a
hozzá tartozó külterület 01707/32 helyrajzi szám alatt felvett, kivett építési terület
megjelölésű, 1662 négyzetméter alapterületű ingatlant, melyet felújítás és
engedélyeztetés után üzembe kíván helyezni.
További fejlesztésként a társaság 2020. júniusában 67%-os részesedést szerzett a
Windpower Hungária Termelő és Szolgáltató Kft.-ben (cégj.szám: 18-09-106577,
székhely: 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth Lajos utca 40.), amely egy 0,6 MW
teljesítményű, ENERCON E-40 típusú szélerőművet tulajdonol az Ostffyasszonyfa
külterület 0111/07 helyrajzi számú ingatlanon. Az erőmű rendelkezik az
energiatermeléshez és értékesítéshez szükséges engedélyekkel, a termelt villamos
energiát a MAVIR Zrt. felé értékesíti.
WINDPOWER HUNGÁRIA KFT.
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A Windpower Hungária Kft. 1998. május 19.-én alakult azzal a céllal, hogy szélerőmű
projektet valósítson meg, és az ezzel termelt villamos energiát értékesítse. A szélerőművel
termelt villamos energiát a MAVIR Zrt.-nek értékesíti a társaság a kötelező átvétel
keretében államilag meghatározott áron.
A társaság a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiadott
kiserőművi összevont engedély alapján működik, és ez alapján áll szerződésben a MAVIR
Zrt.-vel is. A kiserőművi összevont engedély és a fennálló mérlegkör tagsága alapján
jogosult a villamos energia kötelező átvételi rendszerében villamos energiát értékesíteni.
A társaság 67%-os tulajdonosa a Kaptár ”B” Energetika Kft.
A társaság 33%-os tulajdonosa a Carbon-Aero Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
GREENERGY-MARKET KFT.
A Greenergy-Market Kft. 2021.01.28-án alakult azzal a céllal, hogy mint független
energiapiaci szakértő és beszerzési tanácsadó vállalkozás segítse a Greenergy Csoporton
meglévő és leendő ügyfeleit.
A társaság elsősorban a nagyobb villamosenergia vagy földgáz fogyasztással rendelkező
fogyasztók számára nyújt olyan komplex beszerzési és tanácsadási szolgáltatásokat,
mellyel ügyfeleik energia költségeiket csökkenteni, nagy energia igényű rendszereiket
pedig optimalizálni tudják.
Fontos szempont volt, hogy partnereink számára megbízható partnereik tudunk lenni nem
csak a gázmotorok üzemeltetésében és a kapcsolt hőtermelésben, hanem immáron az
energia beszerzésben, az energia hatékonysági beruházásaik megvalósításában és számos
megújuló energiát hasznosító projektjeikben is.
A társaság 51%-os tulajdonosa: Greenergy Holding.
A társaság 49%-os tulajdonosa: Ideona Zrt.
INT-NRG ZRT. CÉGCSOPORT
Az INT-NRG Zrt alapítói magyar magánszemélyek, akik közel húsz éves tapasztalattal
rendelkeznek az energetika területén. Tulajdonosai azzal a céllal hozták létre a társaságot,
hogy egyéni megoldásokat kínáljanak az energiahatékonyság és a megújuló
energiaforrások felhasználása során, beleértve a tervezést, a kivitelezést, az üzemeltetést
és a teljes projektfinanszírozást.
Az INT-NRG Zrt. bevételei kogenerációs (kapcsolt hő és villamos energiatermelés)
erőművek üzemeltetéséből, műszaki tanácsadásból és biomassza integrátori feladatok
ellátásából származik.
Az INT-NRG Zrt. 100%-ban az alábbi társaságokat tulajdonolja:
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MK-MÓR ENERGIA KFT.
Egy jelentős beruházást követően a társaság megszerezte az Országos Mozgásszervi
Intézetben (korábban: Országos Orvosi Rehabilitációs Központban (OORI)) található
kiserőművet, amely 2016 decemberében kezdte meg működését jelentős energiaköltség
megtakarítást eredményezve ezáltal az intézménynek. Az INT-NRG az MK Gazdasági
Tanácsadó Kft-vel 50-50%-os tulajdoni részesedéssel hozta létre az MK-MÓR Kft-t, majd
2021. április 26-val megszerezte a teljes 100% tulajdonrészt.
A társaság 2018. augusztusában egy felszámolásból megvásárolta a 6400 Kiskunhalas,
Kurucz Vitézek tere 22/A. telephelyen található blokkfűtőművet. A gázmotor 2021
februártól termeli a hőt a HALAS-T Vagyonhasznosító Kft. részére.
SZMK ENERGIA KFT.
Az SZMK Energia Kft. 2018 januárban alakult és kezdte meg engedélyes tevékenységét.
A társaság a szigetszentmiklósi ARIES „Nonprofit” Kft. Távhőszolgáltató felé szolgáltat hőt.
PELLET ENERGY KFT.
A PELLET ENERGY Kft. üzletrészeit 2017-ben vásárolták meg a tulajdonosok azzal a céllal,
hogy a kihasználatlan – már meglévő – földterületen 0,5 MW névleges teljesítményű
naperőmű parkot létesítsenek. A fülöpjakabi naperőmű 2017 nyarán került kereskedelmi
üzembe helyezésre.
TRIOTECHNIK KFT.
A TRIOTECHNIK Kft. 1999. év végén alakult gázmotoros kiserőművek tervezésére és
kivitelezésére. Az alapító három műszaki magánszemély korábban külön-külön már évek
óta tevékenykedett ezen a területen, és szerzett jelentős tapasztalatokat a decentralizált
energiatermelés területén. A cég tevékenységének indítása csaknem egybeesett a
magyarországi kapcsolt energiatermelés felfutásával, így a cég hamar piacvezető szerepet
vívott ki a hazai kapcsolt energia piacán.
Az INT-NRG Zrt. 2019. decemberében megvásárolta a TRIOTECHNIK Kft. üzletrészeit,
hogy a portfólióját bővítse a vállalkozási üzletággal.
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7.

KIBOCSÁTÁS CÉLJA

A jelen Információs Dokumentumban, illetve a Kötvények forgalomba hozatalához
kapcsolódó Információs Összeállításban bemutatottak szerint a Társaság 5,7 milliárd Ft
összegben bocsátott ki Kötvényeket. A Kibocsátó a Kötvények forgalomba hozatalának
eredményeként felhasználható forrásból egyrészről a kapcsolt energiatermelő portfolióját
kívánja bővíteni, másrészről a megújuló portfolió növeléseként, naperőművek és további
szélenergia kapacitások integrálását tervezi. A befektetés keretében továbbá a Társaság
az energiatermelés rugalmasságának elősegítése érdekében energiatárolós projektek
megvalósítását tervezi.
A megújuló energiát termelő portfolió bővítéseként a Greenergy saját fejlesztéseket kíván
megvalósítani, illetve tulajdonrészt kíván vásárolni olyan céltársaságokban, amelyek
tulajdonában engedélyeztetett naperőművek állnak. A befektetést ösztönzi, hogy az
erőművek cash flow-ja stabil és a jelenlegi alacsony hozam környezetben a
naperőművekbe történő invesztíció lukratív befektetésnek számít a projektek 8-10%-os
(hitel nélküli) megtérülése miatt.
A Társaság érdemesnek tartja ugyanakkor olyan hagyományos kapcsolt energiatermelő
egységek számának növelését is – kedvező megtérülésű kapacitások további
integrálásával – amelyek a magas energetikai hatásfok és rugalmassági jellemzők miatt
versenyképesen tudnak üzemleni.
A megújuló energiaforrások növekvő aránya miatt a rugalmas kapacitások és a villamos
energiatárolás iránti igény jelentősen növekszik. Amennyiben nagy túlkínálat keletkezik
szél- és napenergiából, az gondot okozhat a frekvenciatartásban. Ez a probléma
megoldható a felesleges energia tárolásával, és így a termelés és a fogyasztás időben
függetleníthető. Ehhez szükség van nagy tárolókapacitások megvalósítására, amik nagy
teljesítménnyel, csekély veszteségekkel és gazdaságosan üzemeltethetők, valamint
hosszú ideig rendelkezésre állnak. Az energia tárolására több ismert alternatíva létezik, a
Társaság is fejleszt energiatárolós projekteket, de gazdasági megfontolásból jelenleg a
Lítium-ionos technológiát részesíti előnyben, amelyet az elérhető támogatások
segítségével kíván megvalósítani.
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8.

TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁS

A Társaságot 3 tagú Igazgatóság, illetve egy 6 tagú menedzsment csapat irányítja:
Igazgatósági tagok:
1. Dajbukát László Levente – A Greenergy Holding Igazgatósági tagja és a
Greenergy Cégcsoport vezérigazgatója.
2020 júliusától a Társaság végső tulajdonosa 24,5 %-ban.
2. Dósai Bence – A Greenergy Holding Igazgatósági tagja, 2020-tól a Greenergy
Cégcsoport egyik menedzsment tagja. 2020 júliusától a Társaság végső
tulajdonosa 24,5%-ban.

3. Bobek Ernő Zoltán - A Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósági tagja.
2016-ban csatlakozott a KÉSZ Csoporthoz. Budapesti és bécsi közgazdasági
tanulmányait követően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogi szakoklevelet,
valamint a Budapesti Corvinus Egyetemen ingatlan-menedzser specialista
végzettséget szerzett.
Az Ingatlanmenedzsment ágazatot irányítja, továbbá üzletfejlesztési (M&A)
feladatokat lát el. Angol, német és orosz felsőfokú nyelvtudással rendelkezik.

Menedzsment tagok:
A Greenergy menedzsmentje felel a Greenergy Cégcsoport működéséért és közvetlen
irányításáért. A tagok mindegyike az energetikai szektorban eltöltött hosszú távú szakmai
tapasztalattal rendelkezik.
1. Dajbukát László Levente
Környezetmérnöki tanulmányait követően
közgazdasági végzettséget szerzett.

az

Szegedi

Tudományegyetemen

Több mint 20 éves energetikai tapasztalattal rendelkezik, 2011-ben csatlakozott a
Greenergy Csoporthoz, mint üzletfejlesztési vezető, 2017-től a Greenergy
Cégcsoport Vezérigazgatója.
Angol és román felsőfokú nyelvtudással rendelkezik.

2. Vincze Erika

1138 Budapest, Tomori u. 34. +36 1 794 5776
1399 Budapest, Pf. 707
www.greenergy.hu

1998-ban szerezett Okleveles Közgazdász és Könyvelő diplomát a Pénzügyi és
Számviteli Főiskolán.
Az energetikai iparág területén, több mint 25 éves pénzügyi, gazdasági, illetve
vezetői tapasztalattal rendelkezik.
2011-től a Greenergy Cégcsoport gazdasági igazgatója valamint menedzsment
tagja
3. Eperjesi Richárd
1999-ben szerzett Gépészmérnöki Diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd
2004-ben Mérnök közgazdász Diplomát a Közgazdaságtudományi Egyetemen.
Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik az energetika területén, mint projekt
menedzser, mérnök és főmérnök.
2011-től a Greenergy Cégcsoport műszaki igazgatója, a szerviz részleg vezetője és
menedzsment tagja.
4. Bíró József Szabolcs
2003-ban szerezte meg
Villamosmérnök Karán

Villamosmérnöki

diplomáját

az

Óbudai

Egyetem

16 éve foglalkozik kogenerációs erőművek villamos és gépészeti tervezésével és
kivitelezésével
2013-ban csatlakozott a Greenergy Cégcsoporthoz, mint villamos főmérnök, majd
2019-től a Társaság Vállalkozási üzletágának Igazgatója és a Cégcsoport
menedzsment tagja.
5. Tasnádi-Tulogdi Levente
1992-ben szerzett Energetikus Mérnöki Oklevelet a Temesvári „Politechnika”
Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki karán, majd Világítástechnikai Szakmérnöki
Oklevelet a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán 1999-ben.
Több mint 25 éves energiaipari tapasztalattal rendelkezik, melyen belül 20 éves
tapasztalata van a decentralizált energiatermelés, a megújuló energiaforrások
hasznosítása és az energiahatékonyság területén.
Továbbá 15 éves felső vezetői tapasztalattal és jelentős M&A tapasztalattal is
rendelkezik.
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2019-ben csatlakozott a Greenergy csapatához, mint üzletfejlesztési Igazgató és
menedzsment tag.
6. Dósai Bence
2014 óta foglalkozik települési távhő szolgáltatással és termeléssel
2015 óta igazgatósági
csatornaszolgáltatónak

tagja

egy

nagy

Közép-Magyarországi

víz-

és

A Budapesti Corvinus Egyetemen, Energiagazdálkodási Specialista szakképesítést
szerzett.
2018ban csatlakozott a Greenergy Csoporthoz, mint üzletfejlesztésért felelős
tanácsadó, majd 2020-tól a Greenergy Cégcsoport menedzsment tagja és
résztulajdonosa.

A Társaság fentiekben bemutatott vezetősége, felsővezetése és kulcsalkalmazottai az
elmúlt 3 évben nem voltak elítélve bűncselekmény miatt, beosztásukból eredően nem
voltak részesei csődeljárásnak, felszámolási eljárásnak egyik általuk képviselt vagy
tulajdonolt társaságnál sem, törvényi vagy szabályozó hatóság nem indított ellenük
hivatalos vádemelést, nem alkalmazott szankciót, nem tiltották el őket semmilyen üzleti
tevékenység irányításától, személyük ellen nem indult szakmai tevékenységükkel
kapcsolatos eljárás.
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9.

A TÁRSASÁG JELENLEGI TULAJDONOSI SZERKEZETE

A Kibocsátó egyedüli, 100%-os, közvetlen tulajdonosa a Paratus Energy Kft. (1095
Budapest, Mester utca 87.; Cg. 01-09-346762). A Paratus Energy Kft és ezáltal a Kibocsátó
végső tulajdonosi szerkezete az alábbiak szerint alakul:

KÉSZ Holding Zrt.
51%

24,5%

24,5%

(1095 Budapest, Mester u. 87.;
cégjegyzékszám: 03 10 100376)

Dósai Bence

Dajbukát László Levente

a KÉSZ Holding Zrt. 100%-os
tulajdonosa Varga Mihály

2020 júliusától a Greenergy
Cégcsoport 24,5%-os végső
tulajdonosa és a menedzsment
tagja.
2020 júliusától a Greenergy
Cégcsoport 24,5%-os végső
tulajdonosa és 2011-től a
Greenergy Cégcsoport
menedzsment tagja, a
Társaság korábbi
üzletfejlesztési igazgatója,
jelenleg a vezérigazgatói
posztot tölti be

Tekintettel arra, hogy a Társaság egyedüli, 100%-os részvényese a Paratus Energy Kft.,
a Társaság 5%-nál nagyobb tulajdoni részesedéssel bíró részvényesei nem rendelkeznek
a tulajdoni hányadukhoz képest eltérő szavazati jogokkal.
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10.

PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK

A Társaság Magyar Számviteli Standardok szerinti auditált 2019-2020. éves, konszolidált
beszámolóinak kiemelt pénzügyi információi az alábbiak.
A Társaság könyvvizsgálója korlátozás nélküli véleménnyel látta el a Kibocsátó 2019-2020.
évi pénzügyi beszámolóit.
Eredménykimutatás
A Kibocsátó az elmúlt évek során dinamikusan növekedett, az árbevétel a 2016-os 2.744
millióról 2020-ra 3.690 millió forintra nőtt, így az árbevétel összetett éves növekedési
rátája (CAGR) 7,7% volt. A koronavírusválság a Kibocsátó bevételeire és
jövedelmezőségére nincs jelentős hatással, ezt mutatta a 2020. év árbevételének további
növekedése 2019-hez képest. Az árbevétel növekedése három tényezőre vezethető vissza
ebben az időszakban. A csoport erőműveinek összeteljesítménye növekedett, mely
nagyobb villamos-energia, szabályozási és hő árbevételt eredményezett. Az időszak alatt
a társaságcsoport szolgáltatási tevékenysége is növekedett, azaz a szerviz és
kereskedőcég a saját erőművek kiszolgálása mellett egyre növekvő mértékben szolgál ki
külső partnereket. A 2010-es évek második felében a magyar villamosenergia-rendszer
szabályozási igénye folyamatosan növekedett (időjárásfüggő megújulók), ami miatt a
szabályozási piacon elérhető árbevétel folyamatosan növekedett. Árbevételre negatív
hatással levő jelentősebb hatás ebben az időszakban csak a 2020 közepi energiaárak
összeomlása volt, mely 2020 végére visszakorrigálódott.
A 2020-as év során az EBITDA értéke meghaladta a 951 millió forintot, amely a 2016-os
302 millió forintos értékhez képest 33%-os éves növekedési ütemet jelent. A cégcsoport
eredményessége az árbevételénél lényegesen jobban növekedett az elmúlt 5 évben. Ez a
gyorsabb növekedés két hatásnak tudható be. A cégcsoport állandó költségeinek
növekedése a kapacitás növekedés és tevékenység bővítése mellett minimális volt, mely
a margin növekedésével járt. A szabályozási piacon zajló piaci folyamatok miatt a
szabályozásban elérhető eredmény folyamatosan növekedett ezen időszakban.
Az üzemi tevékenységből származó eredmény (EBIT) 2019-ben 483 millió forintot tett ki
a 2018-as 261 millió forinthoz képest, amely 85%-kos növekedést jelentett. A 2020. év
üzemi eredménye megközelíti a 816 millió forintot. A cégcsoport 2019-es és 2020-as
átstruktúrálása és az adósság átértékelése mellett számviteli politikáját is felülvizsgálta és
igazította a jelenlegi működéséhez. A legfontosabb változás az értékcsökkenési leírás
logikájának módosítása volt, mely alacsonyabb éves értékcsökkenést és magasabb EBITet eredményezett 2020-ra.
Az adózott eredmény 2020-ban megközelítette a 113 millió forintot, amely a 2016-os 560 millió forintos értékhez képest a Társaság átalakítás utáni eredménytermelő
képességének jelentős javulását mutatja.
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A Kibocsátó üzleti tevékenységéből adódóan a költségszerkezetének legjelentősebb tétele
az anyagjellegű ráfordítások, melynek mértékének csökkenése az árbevételhez képest a
bemutatott időszakban elsősorban a földgáz piaci árának jelentős csökkenésére vezethető
vissza. A második legfontosabb fűtőanyag a biomassza ára a többi termék árához képest
lényegesen kevesebbet változott, a karbantartási anyagok és alkatrészek árához
hasonlóan.
A pénzügyi műveletek eredményét főként a Kibocsátó pénzügyi ráfordításai befolyásolták,
amelyek nagy része EUR alapú hitelek és tagi kölcsönök árfolyamkülönbözetének tudható
be. 2020-ban EUR alapon már csak tagi kölcsönnel rendelkezett a Kibocsátó (3,5 millió
euró).
Az adófizetési kötelezettség soron kimutatott 194 millió forint kötelezettségből 53 millió
forint a társasági adóból és 145 millió forint az energiaellátók jövedelemadójából tevődik
össze. Energiaellátók jövedelemadóját a szervíztársaság és a még támogatással
rendelkező erőművek kivételével az összes többi társaság és projekt fizeti. Ezek aránya
az elmúlt öt évben folyamatosan romlott, azaz az eredmény egyre nagyobb hányada után
fizetett a cégcsoport különadót.
Mérleg
A befektetett eszközök értéke a 2019-es 5.848 millió forintos értékről 2020. év végére
1,4%-kal 5.928 millió forintra nőtt, amely főként az új projektekhez és beruházásokhoz
kapcsolódó beruházások, felújítások növekedésének köszönhető. A Kibocsátó befektetett
pénzügyi eszközök soron mutatja ki a projektvállalatokkal kapcsolatos megképzett aktív
tőkekonszolidációs
különbözetet,
amely
a
leányvállatok
bevonásakor
került
megképezésre. Az ezen felüli befektetett pénzügyi eszközök és immateriális javak összes
értéke nem haladta meg az 1 millió forintot 2020-ban.
A forgóeszközök értéke 1.732 millió forint volt 2019-ben, 2020-ban pedig 1.523 millió
forint. A forgóeszközök könyv szerinti értéke 209 millió forinttal csökkent. A csökkenés a
követelések 245 és a pénzeszközök 75 millió forintos csökkenésére vezethető vissza.
A saját tőke értéke a 2019-es 2.803 millió forintos értékéről a 2020. év végére 15%-kal,
3.235 millióra forintra nőtt. A Kibocsátó osztalékfizetést nem állapított meg az elmúlt
években.
A jegyzett tőke során, a Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt., mint anyavállalat jegyzett
tőkéje jelenik meg. A Társaság anyavállalata, korábbi tulajdonosa, a Greenergy Holdings
LLC 1/2020. (01.29) számú Részvényesi határozatában a társaságban lévő
kötelezettségek, kölcsönök és halmozott kamatai tőkésítéséről döntött 2020. január 29.én, összesen 518.927.834 HUF összegben, melyből 1.000.000 HUF jegyzett tőke (100 db
egyenként 10.000 HUF névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény) és
517.927.834 HUF tőketartalék nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő
rendelkezésre bocsátás mellett. A tőkésítés Cégbírósági bejegyzése a változás
időpontjával 2020.02.24.-én megtörtént.
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A Greenergy Holdings LLC 1-5/2020.(04.13.) számú 2020. április 13.-ai keltezésű Tagi
határozatban foglalt döntése alapján a Greenergy Hungary Holding Kft. kedvezményeztett
átalakulással beolvad a Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.-be (korábbi nevén FRG
Holding Vagyonkezelő Zrt.) a Greenergy cégcsoport anyavállalatába. A beolvadásra
vonatkozó döntés meghozatalát a gazdasági folyamatok racionalizálása és a cégstruktúra
egyszerűsítése indokolta. A beolvadás végső dátuma 2020. július 31. a jogutódlás első
napja 2020. augusztus 1. hatályával került meghatározásra. A beolvadás Cégbírósági
bejegyzése 2020. 07. 01-én megtörtént.
A beolvadás hatására a jegyzett tőke 4.000.000 HUF (400 db egyenként 10.000 HUF
névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvény) összeggel emelkedett.
A Társaság törzstőkéje 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint, amely törzsrészvényekből áll
és a törzstőke 100%-a. A Társaság alaptőkéje 1.000 darab 10.000 Ft névértékű névre
szóló törzsrészvény.
A beolvadás tőkerendezésének hatására a Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.-ben
313.045 eFt Tőketartalék került kimutatásra.
A Beruházási és fejlesztési hitelek között Greenergy-Service Kft. és a Greenergy-Power
Kft. Társaságok CIB Bank Zrt.-vel szemben fennálló, biztosított CAPEX keretből lehívott
hiteltartozásai szerepelnek év végén (258.938 eHUF).
A Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsoron a Greenergy
Holding Vagyonkezelő Zrt.-nek a cégcsoport anyavállalatával a PARATUS Energy Kft.-vel
szemben fennálló tartozása, valamint a Windpower Hungária Kft. kisebbségi
tulajdonosával a Carbon-Aero Tanácsadó Kft.-vel szemben fennálló éven túli
kölcsöntartozása jelenik meg tárgyév végén. Előző év végén a Greenergy Holding
Vagyonkezelő Zrt. kölcsön tartozása jelent meg az anyavállalatával a Greenergy Holdings
LLC-vel szemben.
A szállítói kötelezettségek soron a cégcsoport teljes szállítókkal szembeni tartozása jelenik
meg, melynek előző évről tárgyévre a csökkenését a cégcsoportra jellemző szezonalitási
hatás okozza, ugyanúgy, mint a vevők esetében is megfigyelhető. Továbbá tárgyévben a
fizetési határidő alakulása miatt a szállítói számlák kifizetésre kerültek.
A 2020.12.31-én nyitott még nem esedékes szállítói számlákat a cégcsoport leányvállalati
jellemzően a fizetési határidők betartásával a következő évben kiegyenlítették.
A Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegsoron előző évben
FRG Holding Zrt. (jelenlegi nevén Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt.) által lehívott, és
fennálló éven belül esedékes kölcsön tartozása jelent meg a cégcsoport anyavállalatával
a Greenergy Holdings LLC-vel szemben. Tárgyévben ezen a soron a KÉSZ csoport Tagjaival
szembeni, illetve a PARATUS Energy Kft.-vel szemben elszámolt szerződés alapján
számlázott, szállítói tartozások találhatóak.
Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegsoron elsősorban az Adóhatóságokkal
szemben fennálló- valamint a munkavállalókkal szemben fennálló kötelezettségek
szerepelnek.
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Cash Flow
A Kibocsátó pénzeszközei 2019-ben 175 millió forinttal, míg 2020-ban 75 millió forinttal
csökkentek.
A 2019-es csökkenés oka elsősorban az alapítókkal szembeni hosszú lejáratú
kötelezettségek visszafizetése volt 846 millió forint értékben, mely elvitte a működési
cash-flow teljes összegét (806 millió forint). Ezen felül a beruházások csökkentették
tovább a rendelkezésre álló pénzeszközöket 114 millió forinttal.
A 2020-as évben a kibocsátó a megnövekedett beruházásokat (761 millió forint
Befektetett eszközök beszerzése soron) részben külső finanszírozás bevonásával (318
millió forint tőkebevonás és 294 millió forint hitelfelvétel), részben a pénzeszköz állomány
további csökkentésével finanszírozta.
11.

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSOK

A Kibocsátó nem szerepel félként a saját tőke 10%-át meghaladó értékű bírósági,
választottbírósági vagy egyéb hatósági eljárásban.
12.

LÉNYEGES SZERZŐDÉSEK

A Kibocsátó szokásos üzletmenetén felül nem kötött olyan fontosabb szerződést, amely
értelmében a Társaságot olyan kötelezettség terheli, jogosultság illeti, ami befolyásolná a
Társaság megítélését vagy az általa kibocsátott Kötvények értékelését.
13.

KÖNYVVIZSGÁLÓK

Jelen Információs Dokumentum idején, valamint az elmúlt, lezárt üzleti év
vonatkozásában a Társaság könyvvizsgálója a BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.
(1103 Budapest, Kőér utca 2/AC; Cg. 01-09-867785), a könyvvizsgálatért felelős személy
Deák Edina (regisztrációs szám: 007429).
14.

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK

A Kibocsátó alapító okirata és alapszabálya, a Kibocsátó korábbi pénzügyi beszámolói
(vagy ezek másolatai), valamint jelen Információs Dokumentum előzetes időpont
egyeztetést követően, megtekinthetőek a Kibocsátó hivatalos székhelyén, valamint a
Kibocsátó weboldalán (https://www.greenergy.hu/befektetoknek).
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET

A Kibocsátó pénzügyi adatai
A Kibocsátó 2019-es és 2020-as évre vonatkozó konszolidált mérlegét,
eredménykimutatását és cash flow-ját az alábbi táblázatok tartalmazzák:
Mérleg – Eszközök
(adatok ezer Ft-ban)
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. Immateriális javak

2019

2020

5 848 338 5 928 216
10 492

4 181

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

0

0

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

0

0

Vagyoni értékű jogok

6 716

4 181

Szellemi termékek

3 776

0

Üzleti vagy cégérték

0

0

Immateriális javakra adott előlegek

0

0

Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

4 399 960

4 781 344

366 112

794 812

3 897 519

3 663 799

97 862

84 740

II. Tárgyi eszközök
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Műszaki berendezések, gépek, járművek
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
Tenyészállatok

0

0

Beruházások, felújítások

26 426

235 234

Beruházásokra adott előlegek

12 041

2 759

0

0

1 437 886

1 142 691

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

0

0

0

0

0

0

Egyéb tartós részesedés

0

0

Tartósan adott kölcsön egyéb rész. visz. álló vállalkozásban

0

0

37 480

880

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

1 400 406

1 141 811

0

0

Leányvállalatokból

0

0

Társult vállalkozásokból

0

0

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós jelentős tulajdoni részesedés
Tartósan adott kölcsön jelentős tulajdoni részesedési viszonyban álló
vállalkozásban

Egyéb tartósan adott kölcsön

Aktív tőkekonszolidációs különbözet
Tőkekonszolidációs különbözet

B. FORGÓESZKÖZÖK
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1 732 850 1 523 326

Mérleg – Eszközök
(adatok ezer Ft-ban)

2019

2020

208 121

345 295

Anyagok

0

0

Befejezetlen termelés és félkész termékek

0

0

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

0

0

Késztermékek

0

0

208 080

345 295

41

0

1 143 472

895 676

889 810

594 602

0

396

0

0

0

0

253 662

300 678

Követelések értékelési különbözete

0

0

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

0

0

Konszolidálcióból adódó (számított) társasági adókövetelés

0

0

23 149

0

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

0

0

Jelentős tulajdoni részesedés

0

0

Egyéb részesedés

0

0

Saját részvények, saját üzletrészek

0

0

23 149

0

0

0

358 108

282 355

653

197

357 455

282 158

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

49 577

80 010

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

30 657

60 989

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

18 920

19 021

0

0

I. Készletek

Áruk
Készletekre adott előlegek
II. Követelések
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
Követelések jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
Követelések egyéb rész. visz. lévő vállalkozással szemben
Váltókövetelések
Egyéb követelések

III. Értékpapírok

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Értékpapírok értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
Pénztár, csekkek
Bankbetétek

Halasztott ráfordítások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

7 630 765 7 531 552
Mérleg – Források
(adatok ezer Ft-ban)

D. SAJÁT TŐKE
I. Jegyzett tőke
ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
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2019

2020

2 803 060

3 235 475

5 000

10 000

0

0

Mérleg – Források
(adatok ezer Ft-ban)
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke
III. Tőketartalék

2019

2020
0

0

0

313 045

-5 822 695

16 139

V. Lekötött tartalék

0

40 000

VI. Értékelési tartalék

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

0

0

VII. Korrigált adózott eredmény

12 629 618

119 370

VIII.Leányvállalati saját tőke változások

-4 178 970

1 674 891

IV. Eredménytartalék

IX. Konszolidáció miatti változások

170 107

1 060 404

Adósságkonszolidálás különbözetéből

76 683

966 979

Közbenső eredmény különbözetéből

93 424

93 425

0

1 626

1 443 631

1 181 142

144 815

175 049

1 298 816

1 006 093

0

0

2 904 458

2 693 829

0

2 793

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

0

0

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő
vállalkozással szemben

0

0

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben

0

0

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

0

0

Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból

0

2 793

1 381 755

1 613 482

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

0

0

Átváltoztatható kötvények

0

0

Tartozások kötvénykibocsátásból

0

0

Beruházási és fejlesztési hitelek

0

258 938

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

0

0

1 381 755

1 354 544

0

0

0

0

0

0

1 522 703

1 077 554

198 312

0

0

0

X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése
E. CÉLTARTALÉKOK
Céltartalék a várható kötelezettségekre
Céltartalék a jövőbeni költségekre
Egyéb céltartalék
F. KÖTELEZETTSÉGEK
I. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő vállalkozással
szemben
Tartós kötelezettségek egyéb rész. visz. lévő váll. szemben
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kölcsönök
ebből: az átváltoztatható kötvények
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Mérleg – Források
(adatok ezer Ft-ban)

2019

Rövid lejáratú hitelek

2020
0

Vevőktől kapott előlegek

0

0

0

879 776

699 503

0

0

99 156

49 583

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tulajdoni viszonyban lévő
vállalkozással szemben

0

0

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb rész.visz.lévő váll.szemben

0

0

345 459

328 468

Kötelezettsége értékelési különbözete

0

0

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

0

0

Konszolidálásból adódó (számított) társasági adótartozás

0

0

479 616

421 106

0

875

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

330 610

66 222

Halasztott bevételek

149 006

354 009

7 630 765

7 531 552

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
Váltótartozások
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
Bevételek passzív időbeli elhatárolása

FORRÁSOK ÖSSZESEN
Eredménykimutatás
(adatok ezer Ft-ban)

2019

2020

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

3 575 642 3 689 545

Exportértékesítés nettó árbevétele

1 728 057 1 275 742

I. Értékesítés nettó árbevétele

5 303 699 4 965 287

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

0

13 240 494

803 576

0

0

13 175 639

-5 715

II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
III./a Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő konszolidációs különbözet
Anyagköltség
Igénybe vett szolgáltatások értéke
Egyéb szolgáltatások értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások
Bérköltség

2 141 794 1 721 822
609 222

723 724

59 550

54 194

1 095 818

899 800

67

210

3 906 451 3 399 750
324 940

372 335

Személyi jellegű egyéb kifizetések

14 280

8 949

Bérjárulékok

65 002

67 396
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Eredménykimutatás
(adatok ezer Ft-ban)
V. Személyi jellegű ráfordítások

2019
404 222

2020
448 680

VI. Értékcsökkenési leírás

670 910

135 213

VII. Egyéb ráfordítások

406 011

969 323

Ebből: értékvesztés

11 365

137 059

0

0

13 156 599

815 897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII/a Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő konszolidációs különbözet
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó bevételek, árfolyamnyereségek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

11 517

616

0

0

371 493

224 636

383 010

225 252

0

0

0

0

0

0

0

0

99 026

36 388

33 197

21 226

0

0

616 688

693 873

715 714

730 261

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből)
származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Pénzügyi műveletek eredménye

-332 704 -505 009

C. Adózás előtti eredmény

12 823 895

310 888

194 277

198 630

0

0

12 629 618

112 258

0

-7 112

12 629 618

119 370

X. Adófizetési kötelezettség
X/a Konszolidációból adódó (számított)társasági adókülönbözet
D. Adózott eredmény
Külső tagok részesedése a tárgyévi eredményből
E. Korrigált adózott eredmény
Cash-Flow
(adatok ezer Ft-ban)
Működési cash flow, 1-13. sorok
Adózás előtti eredmény
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2019

2020

806 317

34 713

12 823 895

310 888

Cash-Flow
(adatok ezer Ft-ban)
ebből: működésre kapott, pénzügyileg rendezett támogatás
Korrekciók az adózás előtti eredményben
Korrigált adózás előtti eredmény
Elszámolt amortizáció
Elszámolt értékvesztés és visszaírás
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
Szállítói kötelezettség változása

2019

2020
0

0

-13 028 864

-1 007 919

-204 969

-697 031

670 910

393 808

11 365

114 016

279 047

-262 489

-327

149 821

-325 231

-180 273

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

478 955

682 418

Passzív időbeli elhatárolások változása

-17 981

-58 510

Vevőkövetelés változása

31 618

287 657

Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása

99 949

-165 641

-22 742

-30 433

Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)

-194 277

-198 630

Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

0

0

-131 049

-722 975

-114 209

-761 675

327

2 100

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
törlesztése, megszüntetése, beváltása

0

0

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

-17 167

36 600

0

0

-845 939

612 509

Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele

0

318 045

Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának
bevétele

0

0

Hitel és kölcsön felvétele

0

294 464

Véglegesen kapott pénzeszköz

0

0

Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

0

0

Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

0

0

-32 000

0

0

0

-813 939

0

-170 671

-75 753

0

0

-170 671

-75 753

Aktív időbeli elhatárolások változása

Befektetési cash flow
Befektetett eszközök beszerzése
Befektetett eszközök eladása

Kapott osztalék, részesedés
Finanszírozási cash flow

Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése
Véglegesen átadott pénzeszköz
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
változása
Pénzeszközök változása
Devizás pénzeszközök átértékelése
Pénzeszközök mérleg szerinti változása
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