TÁJÉKOZTATÁS AZ E-STAR ALTERNATÍV NYRT. „CS.A.”
CSŐDELJÁRÁSÁNAK MEGINDÍTÁSÁRÓL

TISZTELT HITELEZŐK!
Alulírott Soós Csaba és Molnos Dániel az E-STAR ALTERNATÍV ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT.
„CSŐDELJÁRÁS ALATT” (székhelye: 1122 Budapest, Székács utca 29., cégjegyzékszáma: 01-10-045428,
adószáma: 13719069-2-43., képviselik: Soós Csaba és Molnos Dániel igazgatósági tagok együttesen)
képviseletében eljárva, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a
továbbiakban: Cstv.) 12. §-ának (1) bekezdése és 17. §-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakról
tájékoztatjuk Önöket:
A Fővárosi Törvényszék az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” kérelmére a 9.Cspk.01-12-000049/7. számú
végzésével elrendelte az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” csődeljárásának megindításáról szóló közlemény
Cégközlönyben történő közzétételét.
A végzés értelmében a csődeljárás kezdő napja a végzés Cégközlönyben történt közzétételének
időpontja, 2012. december 13. napja.
A végzés közzétételétől az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a vele szemben a
fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések
vonatkozásában, kivéve a Cstv. 11 § (1) bek.-ben felsorolt követelések tekintetében. A fizetési haladék a
közzététel utáni 120. napot követő második munkanapon 0 órakor megszűnik, kivéve, ha a bíróság a
fizetési haladék meghosszabbításáról a vagyonfelügyelő által ellenjegyzett jegyzőkönyvi határozat alapján
végzést hoz és intézkedik annak Cégközlönyben történő közzétételéről.
A Cstv. 10. § (2) bek. f) pontja értelmében az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.”-val szemben a csődeljárás
kezdő napját megelőzően keletkezett követeléseket 2012. december 13. napjától számított 30 napon belül,
azaz 2013. január 11. napjáig, illetve a csődeljárás kezdő napja után keletkező követeléseket 8 munkanapon
belül kell az azokat megalapozó okiratok csatolásával – kötvényből származó követelés esetén ide
értve különösen az értékpapír-számlavezetők által 2012. december 13. napját követően kiállított
tulajdonosi igazolást is – bejelenteni postai úton a Fővárosi Törvényszék által kirendelt HATÁRKŐ’93
Gazdasági Tanácsadó és Felszámoló Kft. (1135 Budapest, Csata u. 11. mfszt. 7., telefon: +361-2398853 fax: +361-239-8853) vagyonfelügyelő, illetve ezzel egyidejűleg az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.”
(1241 Budapest, Pf. 135.) részére is. Idegen nyelvű dokumentum esetén a hiteles magyar nyelvű fordítást
is mellékelni szükséges a dokumentumokhoz. Az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” felhívja a tisztelt
hitelezők figyelmét, hogy amennyiben követelések bejelentésekor a tisztelt hitelező nem csatolja a
követelést megalapozó okiratokat, úgy a követelés vitatott hitelezői igényként kerülhet nyilvántartásba
vételre, melyhez szavazati jog nem kapcsolódik.
A kötvénykövetelések alátámasztásául szolgáló, értékpapírszámla-vezető által 2012. december 13. napját
követően kiállított tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.”
cégnevét, székhelyét, a kötvénysorozat megjelölését és ISIN azonosítóját, a hitelező által tulajdonolt
kötvények darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a hitelező nevét
(cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), és annak tényét, hogy a tulajdonosi igazolást az értékpapírszámlavezető a hitelezői igény 2013. január 11. napjáig történő bejelentése céljából állította ki.
A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a kötvényre
vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. Az E-STAR
Alternatív Nyrt. „cs.a.” részére megküldött tulajdonosi igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a
2013. január 11. napján fennálló valós adatokkal. Amennyiben a tulajdonosi igazolás benyújtását követően
és 2013. január 11. napját megelőzően a hitelező tulajdonában álló kötvény darabszámban vagy más
adatokban változás következik be, a hitelező büntetőjogi felelőssége terhe mellett köteles a változást az ESTAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” részére bejelenteni, amennyiben hitelezői igénye továbbra is fennáll új
tulajdonosi igazolást a vagyonfelügyelő és az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” részére 2013. január 11.
napjáig eljuttatni.

A Cstv. 11. § (1) bek., továbbá a 3. § (1) bek. g) pontja szerinti függő követeléseket, valamint a törvényben
meghatározott kivétellel (12. § (1) bekezdés) az adós számviteli törvény szerinti függő kötelezettségeivel
összefüggő azon igényeket, amelyekkel összefüggésben jövőbeli eseménytől függ, hogy keletkezik az adós
számára fizetési kötelezettség, még nem kell bejelenteni.
A külföldi székhelyű, külföldi lakóhellyel hitelezők a Cstv. 12. § (1) bekezdésére és 17. § (1) bekezdésére
tekintettel kötelesek magyarországi kézbesítési megbízottat igénybevenni.
A fennálló hitelezői követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételének feltétele az, hogy a
követelések 1%-nak megfelelő összeget, de legalább 5.000,- Ft-ot és legfeljebb 100.000,- Ft-ot –
nyilvántartásba vételi díjként – befizessenek az adós cégnevének feltüntetésével a vagyonfelügyelő
Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102103-44491500-01003007 számú bankszámlájára.
A bejelentési határidők és a nyilvántartásba vételi díj vagyonfelügyelő számlaszámára történő
megfizetésének elmulasztása esetén a követelések vagyonfelügyelő általi nyilvántartásba vételére
nem kerülhet sor.
Az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” meghívja a Hitelezőket, a Cstv. 17. § (1) bek. szerint 2013. február 4.
napján 14.00 órai kezdettel a 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20. (Millenáris Park, Teátrum, E
épület) szám alatt tartandó csődegyezségi tárgyalásra.
Az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” tájékoztatja hitelezőit, a tárgyaláson megjelent hitelezők csak abban az
esetben szavazhatnak és gyakorolhatják hitelezői jogukat, ha igazolják a vagyonfelügyelő felé a
személyazonosságukat illetőleg képviseleti jogosultságukat hitelt érdemlően igazolják.
Személyes jelenléte esetén:
- személyi igazolvány és lakcímkártya
Meghatalmazott
- személyi igazolvány és lakcímkártya
- teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás
Nem magánszemély hitelező esetén:
- 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonat;
- aláírási címpéldány vagy hiteles aláírásminta;
- amennyiben nem a cégjegyzésre jogosult személy képviseli a hitelezőt, úgy a cégjegyzésre jogosult
által cégszerűen aláírt meghatalmazás;
- személyi igazolvány és lakcímkártya
Amennyiben a hitelezői igénybejelentés alapja kötvényen alapuló követelés, úgy az értékpapírszámlavezetők által 2012. december 13. napját követően kiállított, fent leírtaknak megfelelő tartalmú
tulajdonosi igazolást is.
A hitelezők a fenti dokumentumokat hiánytalanul eredetben kötelesek a csődtárgyalás helyszínén átadni a
vagyonfelügyelőnek. Idegen nyelvű dokumentum esetén, hiteles magyar fordítást is szükséges átadni a
vagyonfelügyelőnek.
Az egyezségi javaslat 2013. január 28. napjától megtekinthető a Társaság székhelyén munkanapokon 10-15
óra között. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv.
17. §-ának (1) bek. alapján a tárgyalást megelőző 8 (nyolc) munkanappal az E-STAR Alternatív Nyrt.
„cs.a.” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére.

Az E-STAR Alternatív Nyrt. „cs.a.” tájékoztatja továbbá hitelezőit, hogy a csődeljárással kapcsolatos
közleményei közzétételre kerülnek a PSZÁF (www.pszaf.hu), a BÉT (www.bet.hu) és a Társaság
honlapján (www.e-star.hu); továbbá, hogy a Társaság részvényesei a Társaság létesítő okiratában foglaltak
szerint hirdetményi úton kerülnek tájékoztatásra.
Budapest, 2012. december 17.
Tisztelettel:
E-STAR ALTERNATÍV NYT. „CS.A.”
Képviseli: Soós Csaba és Molnos Dániel igazgatósági tagok együttesen

