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LEZÁRULT AZ ALTEO RÉSZVÉNYFELOSZTÁSA
Budapest, 2017. december 11. – Lezárult az ALTEO Group anyavállalata, az ALTEO Energiaszolgáltató
Nyrt. részvényeinek felosztása, az új részvények jóváírásra kerültek a befektetők
értékpapírszámláin. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett energetikai társaság rendkívüli
közgyűlésének döntése értelmében az ALTEO Nyrt. 100 forint névértékű törzsrészvényeinek helyébe
egyenként 8 darab, 12,5 forint névértékű törzsrészvény lépett.
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. nyolcadolt részvényeivel a megfelelő szabályzatok értelmében 2017.
december 6-tól már kereskedhettek a befektetők, az elmúlt három tőzsdei kereskedési napon összesen
közel 20.700 részvény cserélt gazdát több mint 14 millió forint értékben, 116 kötés során. „Három
kereskedési napot követően egyelőre még nehéz bárminemű tapasztalatot megfogalmazni, de a
visszajelzések és a kereskedési adatok alapján úgy tűnik, hogy a piac pozitívan fogadja a részvények
felosztását. Az eddigi eredmények hosszabb távon mindenesetre bizakodásra adnak okot” – mondta
Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója.
A társaság rendkívüli közgyűlése 2017. november 8-án döntött arról, hogy az ALTEO Group
anyavállalata, az ALTEO Nyrt. alaptőkéjének változatlanul hagyása mellett nyolcszorozza meg
részvényei számát. A vállalati papírok nyolcadolása eredményeképpen a korábbi 2.050.150 darab 100
forint névértékű „A” sorozatú törzsrészvény helyébe 2017. december 8-án 16.401.200 darab,
egyenként 12,5 forint névértékű dematerializált törzsrészvény lépett. A részvények felosztása a
vállalati papírokhoz kapcsolódó egyéb jogokat nem érintette.
*****
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Az ALTEO Groupról
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
továbbá
a
Budapesti
Értéktőzsde
Zrt.
(https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/),
(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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