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KÖZLEMÉNY 
 

A RÉSZVÉNYFELOSZTÁS (SPLIT) TÁRSASÁGI ESEMÉNY 
LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJÉR ŐL  

 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, 
Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „Társaság”) – hivatkozással a 
közgyűlés 3/2017. (XI. 08.) számú, a Társaság részvényei névértékének 1:8 arányban történő 
felosztásáról hozott határozatára – az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: 
 

A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága bejegyezte a Társaság 2.050.150 darab, egyenként 100 forint 
névértékű „A” sorozatú törzsrészvényének - a névérték nyolcadolásával – 16.401.200 darab, egyenként 
12,5 forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvénnyé történő átalakítását, melyről az ALTEO Nyrt. 2017. 
november 8. napján megtartott rendkívüli közgyűlés döntött. Ezt követően a KELER Zrt. új ISIN kódot 
bocsátott ki az új, felosztás utáni „A” sorozatú részvényekre (új ISIN kód: HU0000155726).  
 
A Társaság Igazgatósága a közgyűlés felhatalmazása alapján - a Budapesti Értéktőzsde Zrt.-vel és 
KELER Zrt.-vel egyeztetve – az alábbiakban részletezett kulcsdátumokat határozta meg a társasági 
esemény kapcsán:  
 

- az utolsó kereskedési nap a (régi) 100 forint névértékű „A” sorozatú ALTEO 
törzsrészvényekkel (ISIN HU0000103593) a Budapesti Értéktőzsdén: 2017. december 5.  
 

- az első kereskedési nap az (új) 12,5 forint névértékű „A” sorozatú ALTEO törzsrészvényekkel 
(ISIN HU0000155726) a Budapesti Értéktőzsdén: 2017. december 6.  
 

- a társasági esemény értéknapja: 2017. december 8. 
 

Azon részvénytulajdonosok jogosultak a társasági esemény értéknapján az átalakított 12,5 forint 
névértékű ALTEO törzsrészvényekre, akiknek 2017. december 7-én (a társasági esemény 
fordulónapján) zárásakor 100 forint névértékű „A” sorozatú ALTEO törzsrészvények vannak 
nyilvántartva értékpapírszámláján. Minden „A” sorozatú 100 forint névértékű ALTEO törzsrészvény 
helyébe 8 db „A” sorozatú 12,5 forint névértékű ALTEO törzsrészvény kerül jóváírásra. Az átalakítás 
folyamata automatikus, a részvényeseknek a társasági eseménnyel összefüggésben nincs tennivalója.  
 

További információkért kérjük, forduljanak a befektetői kapcsolattartónkhoz az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén: 

Szécsi Balázs 

befektetoikapcsolatok@alteo.hu 

telefonszám: +36-1-236-8050 

Budapest, 2017. november 24. 

 

ALTEO Nyrt. 


