
 

 

 

 

 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 

 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 
Budapest, Honvéd u. 20/A.; cégjegyzékszáma: Cg.01-10-045985, a továbbiakban 
„Társaság”) a Tpt. 53. § (1) bekezdése alapján tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletét, hogy jelen összefoglaló jelentés közzétételét megelőző 12 teljes naptári hónap 
során jogszabályban vagy szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás keretében 
közzétett információkat és a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése 
során közzétett információakt az alábbi helyeken tette közzé: 

A Társaság hivatalos honlapja: www.alteo.hu 

A Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapja: www.bet.hu 

A Pénzügy Szervezetek Állami Felügyeletének honlapja: www.kozzetetelek.hu 

A fentieken túl, amennyiben azt jogszabály előírja, a Társaság hirdetményeit a 
Cégközlönyben is közzéteszi, továbbá a szabályozott információkat megküldi legalább egy, a 
befektetők számára hozzáférhető honlappal rendelkező médium szerkesztőségének. 

 

A Társaság által közzétett közlemények időrendi sorrendben az alábbiak: 

1. A Társaság 2010. szeptember 6. napján kelt Alapszabálya (Alapszabály; 2010.10.07.) 

2. A nyelvhasználatra vonatkozó tájékoztatás (Egyéb tájékoztatás; 2010.10.07.) 

3. A részvénykönyv vezetőjére vonatkozó tájékoztatás (Egyéb tájékoztatás; 2010.10.07.) 

4. A Társaság tulajdonosi struktúrájára vonatkozó tájékoztatás (Tulajdonosi struktúra; 
2010.10.07.) 

5. A Társaság tőzsdei tájékoztatója és azok mellékletei (Tőzsdei Tájékoztató; 
2010.10.07.) 

6. A Tőzsdei Tájékoztatóra és a közzétételi helyekre vonatkozó tájékoztatás (Egyéb 
tájékoztatás; 2010.10.07.) 

7. A Társaság részvényeinek tőzsdei bevezetésére vonatkozó határozat (BÉT határozat – 
tőzsdei bevezetés; 2010.10.11.) 

8. Közgyűlési meghívó a Társaság 2010. október 26. napi rendkívül közgyűlésére 
(Közgyűlési meghívó; 2010.10.22.) 
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9. Közgyűlési előterjesztések a Társaság 2010. október 26. napi rendkívül közgyűlése 
vonatkozásában (Közgyűlési előterjesztések; 2010.10.22.) 

10. A Társaság 2010. október 26. napi rendkívül közgyűlésének határozatai (Közgyűlési 
határozatok; 2010.10.26.) 

11. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az 
alaptőke nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2010.11.02.) 

12. A Társaság 2010. október 26. napján kelt Alapszabálya (Alapszabály, 2010.11.04.) 

13. A Társaság időközi vezetőségi beszámolója (Időközi vezetőségi beszámoló, 
2010.11.19.) 

14. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az 
alaptőke nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2010.12.01.) 

15. Vezető állású személyek részvényszerzésének bejelentése (Egyéb tájékoztatás, 
2010.12.28.) 

16. A WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. tulajdonosi bejelentése a Tpt. 61. § szerinti 
részvény elidegenítésről (Tulajdonosi bejelentés, 2010.12.28.) 

17. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az 
alaptőke nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2011.01.03.) 

18. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az 
alaptőke nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2011.02.01.) 

19. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az 
alaptőke nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2010.03.01.) 

20. A Társaság éves rendes közgyűlésére szóló meghívó közzététele (Közgyűlési 
meghívó, 2011.03.29.) 

21. A Társaság Igazgatósági és Felügyelőbizottsági tagjainak javadalmazására vonatkozó, 
a Gt. 312/A. § szerinti nyilatkozat (Javadalmazási nyilatkozat, 2011.03.29.) 

22. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az 
alaptőke nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2010.04.04.) 

23. A Társaság rendes közgyűlésének ülésére vonatkozó közgyűlési határozat javaslatok, 
a Társaság 2010. pénzügyi évre vonatkozó egyedi és konszolidált beszámolójának 
tervezete (Közgyűlési előterjesztések, 2011.04.07.) 

24. A Társaság igazgatóságának üzleti jelentése, a felelős társaságirányítási jelentés, és 
alapszabály tervezet, továbbá a Társaság 2010. pénzügyi évre vonatkozó egyedi és 
konszolidált beszámolójára vonatkozó felügyelőbizottsági és audit bizottsági jelentés 
(Közgyűlési előterjesztések, 2011.04.07.) 

25. A Társaság rendes közgyűlésének ülésére vonatkozó - módosított napirenddel 
elkészített – meghívó közzététele (Közgyűlési meghívó, 2011.04.28.) 
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26. A Társaság rendes közgyűlésének ülésére vonatkozó módosított napirend, közgyűlési 
határozat javaslatok, a Társaság 2010. pénzügyi évre vonatkozó módosított 
konszolidált beszámolójának tervezete, módosított alapszabály tervezet, továbbá a 
Társaság 2010. pénzügyi évre vonatkozó konszolidált beszámolójára vonatkozó 
felügyelőbizottsági és audit bizottsági jelentés (Közgyűlési előterjesztések, 
2011.04.28.) 

27. Társaság 2011. április 29-i éves rendes közgyűlésén meghozott határozatok 
(Közgyűlési határozatok, 2011.04.29.) 

28 Társaság Igazgatóságának éves jelentése a 2010. pénzügyi évről (Éves jelentés, 
2011.04.29.) 

29 Társaság Igazgatóságának FT (Felelős Társaságirányítási) jelentése 2010.év 
vonatkozásában (FT jelentés, 2011.04.29.) 

30 Társaság 2010. pénzügyi évre vonatkozó Konszolidált beszámolója (Egyéb 
tájékoztatás, 2011.04.29.) 

31 Társaság 2010. pénzügyi évre vonatkozó Egyedi beszámolója (Egyéb tájékoztatás, 
2011.04.29.) 

32 Rendkívüli tájékoztatás vezető állású személy megválasztásáról. (Rendkívüli 
tájékoztatás, 2011.04.29.) 

33 Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 
nagysága. (Egyéb tájékoztatás, 2011.05.02.) 

 

A említett információk elérhetőek a Társaság által közzétételi helyként fent meghivatkozott 
honlapokon. 

 

Budapest, 2011. május 9. 

 

 

Az ALTEO Nyrt. Igazgatósága 

 


