
 
 
 

 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉSE 
 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1131 Budapest, 

Babér utca 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985, a továbbiakban „Társaság”) a Budapesti 

Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata című szabályzat Második, 

Bevezetési és Forgalomban Tartási Szabályok Könyve 18.1 pontja alapján tájékoztatja a Magyar 

Nemzeti Bankot, hogy jelen összefoglaló jelentés közzétételét megelőző 12 teljes naptári hónap során 

jogszabályban vagy a szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás keretében közzétett 

információkat és a számviteli jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése során közzétett 

információkat az alábbi helyeken tette közzé: 

 

A Társaság hivatalos honlapja: www.alteo.hu 

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

A Magyar Nemzeti Bank közzétételi 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 2015. május 18. napja óta közzétett közlemények időrendi sorrendben az alábbiak: 

 

1. A Társaság egyik meglévő befektetésének részleges eladása (Rendkívüli tájékoztatás, 

2015.05.20.) 

2. A Társaság 2014. évére vonatkozó éves beszámolója (Éves jelentés, 2015.05.26.) 

3. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2015.06.01.) 

4. Tájékoztatás a Társaság konszolidációjába bevont leányvállalatának, a Soproni Erőmű Kft.-nek 

a 6 MWe névleges villamos energia teljesítményű, 5,8 MWth névleges hőenergia teljesítményű 

gázmotor termelő egység, és annak közvetlen tartozékainak visszavásárlásáról (Rendkívüli 

tájékoztatás, 2015.06.30.) 

5. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2015.06.30.) 

6. A Társaság 2015. április 24. napjától hatályos alapszabályának közzététele (Alapszabály, 

2015.07.02.) 

7. A Társaság székhelyének áthelyezéséről szóló tájékoztatás (Egyéb tájékoztatás, 2015.07.13.) 

8. A Társaság leányvállalatainak a székhely-változásáról szóló tájékoztatás (Egyéb tájékoztatás, 

2015.07.17.) 

9. Tájékoztatás a részvénykönyvvezetés helyének megváltozásáról (Egyéb tájékoztatás, 

2015.07.17.) 

10. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2015.07.31.) 

http://www.alteo.hu/
http://www.bet.hu/
http://www.kozzetetelek.hu/


 
 
 

 

11. A Társaság tulajdonában lévő szavazati jog gyakorlásának változásáról szóló tájékoztatás 

(Egyéb tájékoztatás, 2015.08.04.) 

12. A Társaság 2015. június 20. napjától hatályos alapszabályának közzététele (Alapszabály, 

2015.08.12.) 

13. A Társaság tulajdonában lévő szavazati jog gyakorlásának változásáról szóló tájékoztatás 

(Egyéb tájékoztatás, 2015.08.14.) 

14. A Társaság 2015. I. félévre vonatkozó vezetőségi jelentése (Féléves jelentés, 2015.08.26.)  

15. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2015.09.01.) 

16. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2015.10.01.) 

17. A Társaság 2015. november 10-i rendkívüli közgyűlésére szóló meghívó közzététele 

(Közgyűlési meghívó, 2015.10.09.) 

18. A Társaság 2015. november 10-i rendkívüli közgyűlésével kapcsolatos előterjesztések 

(Közgyűlési előterjesztések, 2015.10.16.) 

19. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2015.11.02.) 

20. A Társaság 2015. november 10-i rendkívüli közgyűlésén meghozott határozatok (Közgyűlési 

határozatok, 2015.11.10.) 

21. A Társaság 2015. november 10. napjától hatályos alapszabályának közzététele (Alapszabály, 

2015.11.19.) 

22. A Társaság 2015. III. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámolója (Negyedéves 

jelentés, 2015.11.19.) 

23. A Társaságra vonatkozó bennfentes információk nyilvánosságra hozataláról szóló tájékoztatás 

(Rendkívüli tájékoztatás, 2015.11.25.) 

24. Tájékoztatás a Társaság saját törzsrészvény vásárlásáról (Rendkívüli tájékoztatás, 2015.11.26.) 

25. Tájékoztatás a Társaság konszolidációjába bevont leányvállalatának, a Sinergy Kft.-nek 

ALTEO törzsrészvény vásárlásáról (Saját részvény tranzakció, 2015.11.27.) 

26. A Társaság részvényeiben bekövetkezett szavazati jog mértékének változásáról (Rendkívüli 

tájékoztatás, 2015.11.30.) 

27. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2015.12.01.) 

28. Tájékoztatás a Társaság saját törzsrészvény vásárlásáról (Rendkívüli tájékoztatás, 2015.12.11.) 



 
 
 

 

29. Tájékoztatás a Társaság saját törzsrészvény transzferálásáról (Rendkívüli tájékoztatás, 

2015.12.15.) 

30. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2016.01.04.) 

31. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2016.02.01.) 

32. A Társaság konszolidációjába bevont leányvállalatának, a Sinergy Kft.-nek a TVK-Erőmű Kft.-

vel kötött, nagy megrendelésre vonatkozó fővállalkozói szerződés érvényes létrejöttéről szóló 

tájékoztatás (Rendkívüli tájékoztatás, 2016.02.03.) 

33. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2016.03.01.) 

34. A Társaság zártkörű tőkeemeléséről szóló tájékoztatás (Rendkívüli tájékoztatás, 2016.03.04.) 

35. A Társaság részvényesének, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt.-nek a bejelentése 

(Tulajdonosi bejelentés, 2016.03.04.) 

36. A Társaság igazgatósági tagjának, Müllner Zsoltnak a bejelentése (Tulajdonosi bejelentés, 

2016.03.04.) 

37. A Társaság 2016. április 19-i rendes közgyűlésére szóló meghívó közzététele (Közgyűlési 

meghívó, 2016.03.18.) 

38. A Társaság 2016. március 4. napjától hatályos alapszabályának közzététele (Alapszabály, 

2016.03.18.) 

39. A Társaság egy százalékot meghaladó szavazatokkal rendelkező részvényesének a 2016. április 

19. napjára kitűzütt rendes közgyűlés napirendjének kiegészítésére vonatkozó javaslatának 

közzététele, amelyet a napirendre tűzöttnek kell minősíteni (Közgyűlési előterjesztések, 

2016.03.25.) 

40. A Társaság 2016. április 19-i rendes közgyűlésére vonatkozó közgyűlési határozat javaslatok 

(Közgyűlési előterjesztések, 2016.03.25.) 

41. A Tőzsde vezérigazgatójának 152/2016. számú határozata a Társaság alaptőke-emelésből 

származó részvényeinek tőzsdei bevezetéséről (BÉT határozat – terméklista módosítás, 

2016.03.29.) 

42. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.01.) 

43. A Társaság részvényesének befolyásgyakorlással kapcsolatos bejelentése (Tulajdonosi 

bejelentés, 2016.04.07.) 

44. A Társaság 2016. évi rendes közgyűlésének határozatai (Közgyűlési határozatok, 2016.04.19.) 

45. A Társaság 2015. évére vonatkozó éves beszámolója (Éves jelentés, 2016.04.27.) 



 
 
 

 

46. A Társaság Igazgatóságának 2015. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentése (FT 

jelentés, 2016.04.27.) 

47. Tájékoztatás a Társaság 2015. évi osztalék kifizetésének rendjéről (Osztalékfizetés, 

2016.04.27.) 

48. A Társaság leányvállalatainak 2013. évi beszámolói I. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

49. A Társaság leányvállalatainak 2013. évi beszámolói II. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

50. A Társaság leányvállalatainak 2014. évi beszámolói I. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

51. A Társaság leányvállalatainak 2014. évi beszámolói II. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

52. A Társaság leányvállalatainak 2014. évi beszámolói III. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

53. A Társaság leányvállalatainak 2014. évi beszámolói IV. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

54. A Társaság leányvállalatainak 2014. évi beszámolói V. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

55. A Társaság leányvállalatainak 2015. évi beszámolói I. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

56. A Társaság leányvállalatainak 2015. évi beszámolói II. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

57. A Társaság leányvállalatainak 2015. évi beszámolói III. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

58. A Társaság leányvállalatainak 2015. évi beszámolói IV. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

59. A Társaság leányvállalatainak 2015. évi beszámolói V. (Egyéb tájékoztatás, 2016.04.27.) 

60. A Társaság részvényeinek, és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, és az alaptőke 

nagysága (Egyéb tájékoztatás, 2016.05.03.) 

61. A Társaság 2016. április 19. napjától hatályos alapszabályának közzététele (Alapszabály, 

2016.05.09.) 

62. Közlemény Papp András, vezető állású személy befolyásszerzéséről (Rendkívüli tájékoztatás, 

2016.05.09.) 

63. A Társaság 2016. I. negyedévi időközi vezetőségi beszámolója (Időközi vezetőségi beszámoló, 

2016.05.13.) 

 

Az említett információk elérhetőek a Társaság által közzétételi helyként fent meghivatkozott 

honlapokon. 

 

Budapest, 2016. május 17. 

 

ALTEO Nyrt. 

 


