
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

ÚJ BEFEKTETÉSRŐL 

 

 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, 

Váci út 175., 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 – mint vevő – a mai napon üzletrész adásvételi szerződést kötött a Budapesti Elektromos 

Művek Nyrt-vel (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., cégjegyzékszáma: 01-10-041827) és az 

Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt-vel (székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa Gy u 13., 

cégjegyzékszáma: 05-10-000067) – mint eladókkal – (a továbbiakban együttesen „Eladók”), melynek 

tárgya a Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-680396; a továbbiakban 

„Céltársaság”) 1.707.500.000,- Ft (egymilliárd-hétszázhétmillió-ötszázezer Forint) jegyzett tőkéjének 

egészét megtestesítő, az Eladók fele-fele arányú tulajdonában álló üzletrészek tulajdonjogának 

Társaságra történő átruházása.  

 

Az üzletrész adásvételi szerződés aláírása a tranzakció első lépése, a Céltársaság üzletrészének 

tulajdonjoga a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

jóváhagyása, továbbá egyéb – a szerződésben meghatározott – feltétel teljesülése esetén száll át a 

Társaságra. 

 

A Céltársaság üzletrészeinek megvásárlása esetén a Társaság közvetett módon befolyást fog szerezni a 

Céltársaság alábbi leányvállalataiban is. 

 

Leányvállalat neve A Társaság befolyása 

a tranzakció zárását 

követően 

Balassagyarmati Biogáz Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

BC-Therm Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

Kazinc-BioEnergy Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

Ózdi Erőmű Távhőtermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

Sinergy Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

Tisza-BioEnergy Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

Tisza BioTerm Korlátolt Felelősségű Társaság 60% 

Tisza-Therm Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 100% 

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 49% 

 

Az ügylet szervesen illeszkedik az ALTEO hosszú távú üzleti stratégiájához. A Sinergy Csoport által 

működtetett erőművi eszközpark és a rendelkezésre álló szakmai know-how a sikeres zárást követően 

lehetővé teszi, hogy a társaság még teljesebben ki tudja használni főbb üzletágainak – a megújuló, az 

azt kiegészítő hagyományos energiatermelés, valamint az energiakereskedelem, és a komplex 

energetikai szolgáltatási tevékenységben lévő – szinergiáit. A Sinergy Csoport megvétele lehet a 

társaság első nagyobb olyan akvizíciója, melynek finanszírozási hátterét a sikeres idei 

kötvényprogramok során befolyt források biztosítják.  

 

 



 

 

A Sinergy csoport megújuló energiaforrások hasznosításával és hagyományos alapú energiatermelő 

rendszerek működtetésével foglalkozik, valamint komplex energetikai szolgáltatásokat nyújt 

ügyfeleinek, amely kiterjed a meglévő rendszerek fejlesztésére, működtetésére és új energetikai 

rendszerek tervezésére és telepítésére. A társaság rendelkezik egy közel 40 megawatt villamosenergia-

kapacitású virtuális erőművel, amelyhez jól illeszthetők lesznek az ALTEO már meglévő áramtermelő 

kapacitásai is. 

 

A Társaság a folyamatban lévő tranzakcióval kapcsolatban felmerülő valamennyi lényeges 

információról tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket. 

 

 

Budapest, 2014. december 3. 

 

 

 

ALTEO Nyrt. 

 


