ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
Üzleti jelentés a 2010. évre

1. Üzleti tevékenység értékelése
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a 2009-es, első teljes üzleti év után 2010-ben is
sikeresen folytatta növekedési stratégiájának megvalósítását.
Az energetikai befektetések területén sikeresen integráltuk a 2009 decemberében megszerzett
győri és soproni hőerőműveket, 2010 folyamán mindkét erőmű eredményes korszerűsítésen és
racionalizáláson esett át. Emellett folytattuk megújuló erőművi portfóliónk kiépítését, 2010
márciusában leányvállalatunk útján 100%-os részesedést szereztünk a depóniagázos
kiserőműveket birtokló debreceni Cívis Biogáz Kft-ben és a nyíregyházi Exim Invest Kft-ben.
Októberben az egri Agria Parkban átadtuk első zöldmezős gázmotoros beruházásunkat is
mely a bevásárlóközpontot villamos energiával és hővel egyaránt ellátja.
Villamosenergia kereskedelmi tevékenységünk a 2010-es évben folytatni tudta növekedését,
az év folyamán megkötött szerződéseink volumene több mint 40%-kal haladta meg az előző
évi értéket.
A fentieknek köszönhetően társaságunk mérlegfőösszege 25%-kal, 1 447 772 ezer forintról
1 812 657 ezer forintra, saját tőkéje 33%-kal, 921 776 ezer forintról 1 228 760 ezer forintra,
árbevétele 27%-kal 1 168 641 ezer forintról 1 485 310 ezer forintra növekedett.
Mivel terveink megvalósítását és későbbi finanszírozását segíti, jelentős sikerként könyveljük
el azt a tényt, hogy 2010 folyamán az ALTEO nyílt részvénytársasággá alakult, és
társaságunk részvényei októberben bevezetésre kerültek a Budapesti Értéktőzsdére.
A 2011-es évben mind az erőművi akvizíciók és fejlesztések, mind a villamos energia
kereskedelem területén további növekedést tervezünk. Az ehhez szükséges magas szintű
működési kultúra további erősítése és a jövőbeli terveink végrehajthatóságának biztosítása
céljából cégünk több munkatárssal is gazdagodott az év folyamán, főleg ennek köszönhetően
személyi jellegű ráfordításunk duplájára, 62 millió forintról 124 millió forintra emelkedett.
A győri és soproni hőerőművek átvételi tranzakciója folyamán a 100%-os tulajdonunkban
lévő, az erőműveket megvásárló ALTEO-Sopron Kft. illetve ALTEO-Arrabona Kft.
beolvadtak a Soproni Erőmű Kft.-be illetve a Győri Erőmű Kft.-be, ennek folyományaként az
ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 120 998 ezer forint rendkívüli veszteséget volt kénytelen
leírni, ez azonban technikai tétel, a cég pénzteremtő helyzetét nem érinti.

A jövőbeni növekedés biztosítására végrehajtott szervezetfejlesztés valamint az egyszeri
költségként fellépő tőzsdére lépési és rendkívüli tételek miatt cégünk a 2010-es évet egyedi,
nem konszolidált eredmény szinten 144 017 ezer forint mérleg szerinti veszteséggel zárta,
szemben a 2009-es év 10 380 ezer forintos nyereségével.

Cégünk a környezet védelmére nagy hangsúlyt fektet, befektetéseinkben célunk a megújuló
energiaforrások minél hatékonyabb kiaknázása. A környezetre káros tevékenységet egyáltalán
nem végzünk, így semmilyen törvény által előírt környezetvédelmi kötelezettségünk sincs.

2. Tulajdonosi szerkezet

Az ALTEO Nyrt. jegyzett tőkéje fordulónapon 1.437.000 db egyenként 100 Ft névértékű „A”
sorozatú törzsrészvényből áll.
A törzsrészvények tulajdonosai 2010.december 31-én 91,25%-ban a Wallis Asset
Management Zrt., illetve 8,75%-ban magánszemélyek voltak. A magánszemélyek
részvényadásvétellel megszerzett valamennyi ALTEO Nyrt. részvény tekintetében vételi jogot
engedtek a Wallis Asset Management Zrt számára, illetve a Wallis Asset Management Zrt –
vel szemben gyakorolható eladási jogot szereztek ugyanezen részvények tekintetében. A
vételi jog legkésőbb 2013. február 11-ig, az eladási jog legkésőbb 2012december 31-ig
gyakorolható.
A fenti részvény adásvétellel egy időben az érintett magánszemélyek kötelezettséget vállaltak,
hogy az eladási és a vételi opciók lejártáig együtt szavaznak a Wallis Asset Management Zrt.vel, így a fenti részvény adásvételi tranzakció ellenére a a Wallis Asset Management Zrt.
szavazati joga nem változott.

3. Vezető tisztségviselők, alapszabály módosítása

A vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására vonatkozó, valamint az alapszabály
módosítására vonatkozó szabályokat az ALTEO Nyrt. alapszabálya tartalmazza, amely
elérhető az Társaság honlapján (www.alteo.hu).
Az igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az igazgatóság tagjait a közgyűlés határozott,
legfeljebb öt éves időtartamra választja meg. A Gt. 308. § (4) bekezdése alapján, egy adott
közgyűlésen a közgyűlés legfeljebb egy igazgatósági tag visszahívásáról határozhat
érvényesen, azzal, hogy az egy igazgatósági tag visszahívásáról döntő közgyűlést követő
három hónapon belül további igazgatósági tagok visszahívására nem kerülhet sor. A

visszahívási jog korlátozása nem érinti az igazgatóság bármely tagjának a jogát, hogy a
tisztségéről a Gt. 31. § (2) bekezdésében foglalt korlátozással lemondjon.
A független személyekből álló felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés határozott, legfeljebb öt
éves időtartamra választja meg.
Az alapszabály módosítása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A vezető
tisztségviselők nem jogosultak részvénykibocsátásra.

4. Mérlegfordulónapot követő események

Nem történt jelentős mérlegfordulónapot követő esemény, amely a beszámoló adatainak
értelmezését lényegesen befolyásolná.
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