
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

ÚJ BEFEKTETÉSRŐL 

 

 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, 

Honvéd u. 20/A., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „Társaság”) a tőkepiacról szóló 

2001. évi CXX. törvény 55. §-a, és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.24. pontja 

alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 

 

A Társaság a mai napon, adásvétel jogcímén megszerezte a CLEAN Energy Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhelye módosítás alatt, korábbi székhelye: 1087 Budapest, Hungária krt. 

40-44., új székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-899444) 

3.100.000,- (hárommillió-százezer) Ft jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő üzletrészt, valamint a 

W.P.S.S Energetikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye módosítás alatt, korábbi székhelye: 

1087 Budapest, Hungária krt. 40-44., új székhelye: 1055 Budapest, Honvéd u. 20/A.; cégjegyzékszám: 

Cg. 01-09-897425) 3.000.000,- (hárommillió) Ft jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő üzletrészt (a 

CLEAN Energy Kft. és a W.P.S.S. Kft. a továbbiakban együttesen „Céltársaságok”), ezzel a 

Céltársaságok egyedüli tagjává vált. 

 

A Céltársaságok fő tevékenysége villamosenergia-termelés, amit a W.P.S.S. Kft. egy – Jánossomorja 

térségében üzemeltetett – 1,8 MW névleges teljesítményű, a CLEAN Energy Kft. pedig kettő, 

összesen 4 MW névleges teljesítményű – Pápakovácsi és Ács térségében álló – szélerőművel végez. A 

szélerőművekkel előállított villamos energiát a Céltársaságok 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 alapján, a kötelező 

átvétel keretében a MAVIR Zrt-nek értékesítik. A kötelező átvétel időtartama várhatóan 2018 évben 

jár le, ezt követően a Társaság saját mérlegkörében kívánja értékesíteni a Céltársaságok által 

megtermelt villamos energiát. 

 

A Társaság a Céltársaságokat Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft-től vásárolta meg részben önerőből, 

részben bankkölcsön igénybevételével. A befektetés értéke nagyságrendileg 3 Mrd Ft, a tranzakció 

pontos ellenértékét, és a finanszírozás struktúráját a tranzakcióban részes felek üzleti titoknak 

minősítették. 

 

A Társaság a közeljövőben további befektetéseket tervez a megújuló szektorban, és e cél érdekében 

további tőkepiaci források bevonását tervezi.   

 

Budapest, 2012. május 24. 

 

 

 

az ALTEO Nyrt. Igazgatósága 

 


