
 
 

 
Közgyűlés: felosztja részvényeit az ALTEO Nyrt. és tovább 

optimalizálja cégstruktúráját az ALTEO Group 
 
 
A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett energetikai társaság mai napon megtartott rendkívüli 
közgyűlésének döntése értelmében az ALTEO Nyrt. 100 forint névértékű törzsrészvényeinek helyébe 
egyenként 8 darab, 12,5 forint névértékű törzsrészvény lép majd a szükséges jogi és tőkepiaci 
intézkedések végrehajtását követően. A részvényesek továbbá tájékoztatást kaptak az ALTEO Group 
cégstruktúrájának átalakításáról is. 
 
Rendkívüli közgyűlést tartott 2017. november 8-án az ALTEO Group anyavállalata, az ALTEO Nyrt., 
amelyen a részvényesek döntést hoztak arról, hogy a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett energetikai 
vállalat alaptőkéjének változatlanul hagyása mellett nyolcszorozza meg részvényei számát. A vállalati 
papírok nyolcadolása eredményeképpen a jelenleg 2.050.150 darab 100 forint névértékű „A” sorozatú 
törzsrészvény helyébe 16.401.200 darab, egyenként 12,5 forint névértékű dematerializált 
törzsrészvény lép. A részvények felosztása a vállalati papírokhoz kapcsolódó egyéb jogokat nem érinti. 
A részvényfelosztással kapcsolatosan a befektetőknek nem kell tenniük semmit, a folyamat 
automatikusan lezajlik értékpapírszámlájukon. A társaság a részvények felosztását 2017. december 31-
ig tervezi megvalósítani, a Budapesti Értéktőzsdével és a KELER Zrt.-vel folytatott egyezetések alapján 
várhatóan 2017. december 15-i értéknappal, azonban a pontos értéknap meghatározására az 
Igazgatóság felhatalmazást kapott a Közgyűléstől. 
 
A részvényesek emellett tudomásul vették a cégcsoport strukturális átalakításáról szóló tájékoztatást. 
Az ALTEO Group az elmúlt időszak intenzív növekedésének eredményeként jelenleg már 29 társaságból 
áll, amelyek közül három nem 100 százalékos leányvállalat. Az átalakítással a menedzsment célja, hogy 
az elmúlt években jelentősen megnövekedett cégcsoport a jövőben egy áttekinthetőbb és egyszerűbb, 
az üzleti tevékenységekkel jobban összhangban lévő gazdasági entitásként működjön. A struktúra 
átszabásával az egyes energiatermelő, energiakereskedő tevékenységeket egy cégben koncentrálja a 
vállalat, amivel az adminisztrációs költségeket lehet megtakarítani, és általában az adminisztrációban 
lekötött erőforrásigényt felszabadítani, optimalizálni. A cégstruktúra újragondolása során az ALTEO 
Group a társasági jogi előírásokon túl tekintettel volt az energetika területén tevékenykedő engedélyes 
cégeire vonatkozó ágazati szabályokra, az egyes leányvállalatok banki finanszírozásával kapcsolatos 
szerződéses kötelezettségeire, továbbá a vevőkkel kötött szerződések előírásaira is. 
 
„Az ALTEO tőkepiaci és vállalati sikerességéhez a következő dolgoknak kell feltétlenül rendben lenniük: 
meg kell lennie a működés fundamentumainak, és eredményesen kell tudni ezeket működtetni; a 
befektetők számára egy vonzó tőkepiaci terméket kell tudnunk kínálni; mindezt a megfelelő 
transzparencia és üzleti modellünk befektetői értésének folyamatos javítása és biztosítása mellett. A 
mai közgyűlésen mindegyik területen nagy lépést tettünk előre. A cégstruktúra átalakítása egyrészt 
tovább optimalizálja a működésünket és csökkenti a költségeket, másrészt növeli a befektetők irányába 
az ALTEO Group átláthatóságát, amelynek révén könnyebben hozhatnak megalapozott döntéseket. A 
részvényfelosztás pedig vonzóbb tőkepiaci termékké teszi a vállalat papírjait, amitől elsősorban a 
kereskedési forgalom további javulását, a likviditás erősödését várjuk” – emelte ki a közgyűlés kapcsán 
Ifj. Chikán Attila, a vállalatcsoport vezérigazgatója. 
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HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ 
 
Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat. Üzleti 
tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz-energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, 
valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, fejlesztésekre. A társaság ügyfelei 
számára megbízható, környezettudatos, a megújuló energia fenntartható hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. 
Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók hazai kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei 
igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint virtuális erőművének 
köszönhetően. Az ALTEO részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 2016-ban sikeres 
nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, amely során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben közel 
1,4 milliárd forintnyi forrást tudott bevonni stratégiai terveinek megvalósításához. A vállalat 2016-os árbevétele 13,9 milliárd 
forint volt, nettó eredménye pedig meghaladta a 800 millió forintot, kiugró növekedést tükrözve. Az ALTEO egy dinamikusan 
fejlődő vállalat, amely működése során folyamatosan keresi a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy 
ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen keresztül tartósan 
növelje a részvényesi értéket. 
 
Az ALTO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján 
(https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 
(https://bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$issuer/3353) és a Magyar Nemzeti Bank (http://kozzetetelek.mnb.hu) e célra szolgáló 
közzétételi felületén olvasható. 
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