
 

 

 
 
 

KÖZLEMÉNY 
 

 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, 
Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „ALTEO”) a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény 55. §-a, és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.18. pontja – a 
kibocsátó által elnyert nagy megrendelésre kötött szerződés érvényes létrejötte –, valamint a 
konszolidációba bevont társasággal kapcsolatos rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az 
alábbiakban tesz eleget: 
 Az ALTEO Group tagja, az ALTEO leányvállalata, a Tisza-WTP Vízelőkészítő és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 3580 Tiszaújváros Ipartelep, 2069/3 hrsz., cégjegyzékszáma: Cg. 05-
09-009864; a továbbiakban: „Tisza-WTP”) és a MOL Petrolkémia Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhelye: 3581 Tiszaújváros, TVK-Ipartelep, TVK Központi Irodaház 2119/3. hrsz. 
136. ép; cégjegyzékszám: Cg. 05-10-000065; a továbbiakban: „MPK”) meghosszabbította a felek 
között 2002. október 11. napján létrejött, 2018. december 31. napjáig hatályos, tápvíz szolgáltatás 
nyújtására vonatkozó hosszútávú szerződését. Az újonnan aláírt szerződés értelmében a Tisza-WTP 
2027. július 25. napjáig fogja tápvízzel ellátni az MPK-t. 
 
Mindemellett – ezen szerződéshez kapcsolódóan - az ALTEO konszolidációba bevont leányvállalata, a 
Sinergy Energiaszolgáltató, Beruházó és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1131 
Budapest, Babér utca 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-680396; a továbbiakban: „Sinergy”) és az 
MPK meghosszabbította a felek között 2002. október 11. napján létrejött, 2018. június 30. napjáig 
hatályos, a Tisza-WTP üzletrészére szóló vételi jog alapítására vonatkozó szerződését. Az újonnan aláírt 
szerződés értelmében az MPK 2027. június 30. napjáig gyakorolhatja vételi jogát. 
 
Ezen szerződések eredményeként – 2027. július 25. napjáig - meghosszabbításra kerül a Sinergy és a 
Tisza-WTP között 2002. október 11. napján létrejött, 2018. december 31. napjáig hatályos, üzemeltetési 
és karbantartási (úgynevezett O&M) szerződés is, amellyel a Sinergy biztosítja, hogy a Tisza-WTP 
eleget tudjon tenni az MPK irányába vállalt szerződésbeli kötelezettségeinek. 
 
A szerződések alapján a Sinergy a szerződések aláírásától számított további több mint tíz évig fog 
üzemeltetési és karbantartási, valamint a Tisza-WTP útján tápvíz ellátási szolgáltatást végezni az MPK 
illetve a Tisza-WTP tiszaújvárosi telephelyén, amellyel évente – a szerződések aláírásától kezdődően - 
közel 300 millió forint értékű árbevételre fog szert tenni. 
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ALTEO Nyrt.    


