KÖZLEMÉNY
ÚJ BEFEKTETÉSRŐL
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest,
Babér utca 1-5., 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 – üzletrész adásvételi szerződést kötött a Monsolar Korlátolt Felelősségű
Társaság (szerződéskötéskori székhelye: 1115 Budapest, Halmi utca 30. 2. em. 4.; cégjegyzékszáma:
Cg. 01-09-291864) és az IT-Solar Korlátolt Felelősségű Társaság (szerződéskötéskori székhelye:
1119 Budapest, Bikszádi utca 62.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-291869; a továbbiakban együttesen
„Céltársaságok”) egyenként 3.000.000,- Ft összegű jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő
üzletrészeinek tulajdonjogának Társaságra történő átruházása tárgyában.
Az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával a Céltársaságok üzletrészeinek tulajdonjoga átszállt a
Társaságra, azonban az üzletrészeken a Társaság részére biztosítéki jellegű eladási jog került alapításra,
amelynek értelmében a tranzakcióra vonatkozó szerződésben meghatározott olyan feltétel teljesülése
esetén, amelynek ismeretében a Társaság a Projektet nem kívánja folytatni, a Társaságnak megnyílik az
eladási joga a Céltársaságok üzletrészeire vonatkozóan az eladók irányába.
A Céltársaságokat magánszemély befektetők alapították a monori közel 4 MW összkapacitású
naperőmű beruházás megvalósítása céljából. Ezen beruházást – a Társaság tulajdonszerzésének
eredményeként – a Társaság fogja a Céltársaságok útján megvalósítani. Ezzel a beruházással a Társaság
az első zöldmezős fotovoltaikus fejlesztését indítja el az év második negyedévében. A közel 4 MW
összkapacitású naperőmű nyolc (Céltársaságonként 4-4), egyenként 499 kW teljesítményű, szilícium
kristályos napelem modulok felhasználásával megépített egységből áll majd, és Monor külterületén
épül. A megvalósulást követően a naperőművek a megtermelt villamos energiát a Kötelező Átvételi
Rendszerben (úgynevezett KÁT) értékesítik 25 éven keresztül, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal engedélye alapján.
A fejlesztés megvalósításával a Társaság megújuló erőművi portfóliójában az alternatív gázos egységek,
valamint a víz- és szélerőművek mellett megjelenik a naperőművi energiatermelés is.
A Társaság a folyamatban lévő tranzakcióval kapcsolatban felmerülő valamennyi lényeges
információról tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket.
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