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Feltigyel6bizottsigr{nak

a T{rsas{g 2018. rlprilis 20. napi rendes ktizgytil6s6nek hat{rozati javaslataira
vonatkoz6

JELENTESE

Tisztelt Ktizgyiil6s!

A Feli.i-uyelobizotts6g 201 0. szeptember 6. napja 6ta mtikodik az ALTEO Energiaszolgdltat6 Nyilvrinosan
Miikiid6 R6szv6nytirsasdgnfl (sz6khely: 1131 Budapest. Babdr utca l-5.. cdgjegyzdksz6m: Cg.0l-10-
045985. a tovribbiakban: .-T6rsas6g").

A Feli.igyelobizotts6g tagiai :

- Bakics Istvfn. elnok
- Dr. Borbir6Istvrin
- Jancs6 P6ter
- Dr. Lukrics Jrinos
- Noah M. Steinberg

A Feliigyelobizottsdg tevdkenysdgdt 2017-ben a Polgiiri Torvdnykonyvrol sz6l6 2013. evi V. torvdny. a
T6rsasilg Alapszab6lya. valamint a testiilet Ugy rendjenek rendelkezdsei szerint vegezte.20 I 7-ben n6gy iil6st
tartott. 6s egyszer hozott ir6sbeli hatfrozatot. Alland6 napirendi pontjai kozoft szerepelt a TSrsasdg

Igazgat6srig6nak a Polgriri Torvdnykdnyvrol sz6l6 2013. dvi V. torv6ny 3:284.8 (l) bekezdds szerinti, a

T6rsas6g iigyvezetdsdr6l. vagyoni helyzetdrol ds i.izletpolitikrij616l sz6l6 jelentese, valamint til6sei alkalm6val
rdszletesen foglalkozott a Tiirsas6g tizleti helyzetdvel. az egyes iizlet6gak stratdgiai fejlodesdvel, valamint a

T6rsasiig Compliance ds Etikai szervezetdnek tevdkenysdgdvel ds cdlkitiiz6seivel. Az iildsek sor6n a
Feltigyelobizottsiig - az Audit Bizotts6ggal egyiitt - meghallgatta a Tiirsasiig k6nyvvizsg6l6jrinak ajelentdsdt
az |ltala elvdgzendo. illetve elvdgzett konyvvizsgiilati tev6kenysdggel kapcsolatosan. amelynek sordn a
konyvvizsg6l6 bemutatta a kulcsfontossiigf tertileteket ds kockSzatokat. valamint a belsS kontrollokban
tbllelt hirinyoss6gokat is. Az iigyvezetes bemutatta a felt6rt hiiinyoss6gok kiktiszobdldse drdekdben
foganatositoft intdzked6seket, amelyeket a Feliigyelobizotts6g tudomiisul vett. A FeltigyelSbizotts6g kiilon
tdjekoZat6st kapott a T6rsas5g. illetve a Tiirsasiig ir6nyit6sa alatt 6l16 cdgcsoport peres. illetve peren kfvi.ili
([rn. nemperes) el.irir6sair6l. a cdgcsoport kock6zatkezeldsi- es fedezdsi politik6j6r6l ds a Trirsasdg iiltal
tervezett - a2017. november 8. napj6n tartott kozgy[ildsen isrnertetett - cdgstrLrktirra iitalakitilsi projektjdrol.
A fentiek rnellett tovdbb:i - az i.ilesek sor6n - folyarnatosan tdjdkoztatrist kapott az lgazgatositg iiltal hozott
dont6sekr6l ds a T6rsas6got drinto kdrddsekrol.

A Feliigyel6bizotts6g megvizsg6lta a T6rsasSg lgazgat6s6ga rlltal elkdszftett, a T6rsas6g 201 8. riprilis 20. napi

kdzgytildsdre vonatkozo hatirozati javaslatokat. valamint a kapcsoltid6 eloterjesztdseket. 6s azzal
kapcso latos 6l l6spontj a az alitbbi

A Feli.igyel6bizottsitg 6ltakinos jelleggel meg6llapitja. hogy az lgazgat6sitg iital elkdszitett besz6rnol6k a

vonatkoz6 jogszab6lyi elSirSsoknak megfelelnek, ds a T6rsasdg gazdrilkod6sdr6l hiteles kdpet nyitjtanak. A
F eltigyelobizottsdg vdlem6nye rdszl etesen :

A Feliigyelobizotts6g - a 'I5rsas6g konyvvizsg6l6j6nak jelentdsdre is

figyelemrnel - javasolja, hogy a Kozgyiilds fogadja el a TSrsasiignak
a magyar szdmviteli torvdny ELJ IFRS-ek szerint 6ves besziimol6t
k6szitS gazdrilkod6kra vonatkoz6 eloir6saival osszhangban e lkeszftett
2017. penzigyi dvre vonatkoz6 egyedi besz6mol6jrit (arnelyben a

Az 1. napirendi pont kapcs6n:
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A 2. napirerrdi pont kapcsiin:

A 3. napirendi pontok kapcsiin:

A 4. napirendi pont kapcs6n:

Az 5. napirendi pont kapcs6n:

A 6. napirendi pont kapcs6n:

A 7. napirendi pont kapcs6n:

A 8. napirendi pont kapcs6n:

A 9. napirendi pont kapcs6n:

A 10. napirendi pont kapcs6n:

m6rlegfoosszeg 9.028.140 E Ft. az i$fogo eredmdny 1 .864.340 E Ft),
valam int iizleti .ielentdsdt.

A Feltigyelobizotts6g - a T6rsas6g konyvvizsg5l6j6nak jelentesdre is

figyelernrnel * javasolja. hogy a Kozgyiilis fogadja el a Trirsasdg

2017. pdnztigyi dvre vonatkoz6 az IFRS-ek szerint elkdszitett
konszolid6lt dves besziimolirj6t (amelyben az eszkozdk dsszesen

16.594.999 E Ft. az ritfog6 eredm6ny 435.411 E Ft), valamint iizleti
jelentdsdt.

A Feli.igyelobizotts6g javasolja" hogy a Kozgytil6s fogad.ia el az

lgazgatosfig 2017. fizleti dvre vonatkoz6 egyedi ds konszolid6lt
jelentdsdt.

A Feliigyelobizottsiig javasolja, hogy a Kozgytilds fogadja el az

Igazgat6srig rlltal cisszeiillitott felelos t6rsasiigir6nyit6sijelentdst.

A Feliigyelobizotts6g javasolja a Kozgyiil6snek. hogy a 'l'Srsasdg a

sziimvitelrol sz6l6 2000. dvi C. torv6ny 39. $ (3a) bekezddse alapj6n
sz6mitott elozo ljzleti dvi ad6zott eredmdnnyel ds a 2017. dv utiirri
me96llapitott le6nyvrillalati oszaldkokkal kiegdszitett szabad

eredm6nytarlal6kb6l (osztaldkalap) 250.098.816,- Ft osszeget

osztalekkdnt fizessen ki. ami - a Tiirsas6g tulajdonriban iill6 sa.i6t

rdszv6nyeket ide nem drtve r6sz-v6nyenkdnt brutt6 16.- Ft

osztal6knak felel rneg. A Feliigyelobizottsrtg javasolja tov6bbri, hogy
a Kozgyril6s hatalmazza tbl az lgazgat6sdgot, hogy az Alapszabdly
I 8. pontj6ba foglalt hat6rozatokat. tov6bb6 az osztaldk fizetessel

kapcsolatos egydb sztiksdges dontesek hozza meg.

A Feliigyelclbizotts6g javasolja a Kdzgyiil6snek, hogy adja meg az

Igazgat6s6g tagjai szamrira a felmentvenyt.

A Feli.igyelobizottsiig - az Audit Bizofts6g ajdnliisa ds t6mogat6
vilemdnye alapjrin - az eIoterjesztdsben megnevezett konyvvizsgiil6
ott ift feltdtelekke I torteno rne gv6l asztasrit t:imo gatj a.

A Feltigyelobizotts6g javasolja a Kdzgyrildsnek. hogy a Tiirsas6g 6ltal
megval6sftott saj6trdszvdny i.igyleteket j6v6hagy6lag vegye
tudomiisul.

A Feli.igyel6bizottsrig javasolja a Kozgyiil6snek, hogy a Kozgytil6s
1 1 I 20 | 7 . (lY .24.) szdrnir" az I gazgat6s6got saj6trdszvdny viisiirliisra
felhatalmaz6 hatdrozatitt az eloterj esztdsben foglaltaknak megf-eleloen

hosszabbitsa meg tov6bbi tizennyolc ( I 8) h6nappal.

A FeliigyelSbizotts6g .iavasolia a Kozgyiildsnek, hogy fejez:ze ki
egyetdrtds6t a T6rsas6g egyed0li tagsiigiival miikodo Sinergy Kft.-b6l
kivdl6 vagyonelemek ds tevdkenysdgek Tilrsasiigba 201 8. szeptember

30. napj6val (a beolvad6shoz fizldo joghatrisok be6lltrinak napja
201 8. okt6ber 1.) torl6no beolvad6sa tekintetdben, 6s hagyja j6vd a

beolvasrisos kiv6l6ssal kapcsolatos vagyonmdrleg-tervezeteket ds

vagyonlelt6r-tervezeteket ellenSrzo kOnyvvizsg6l6kdnt az

UNIKONTO Sz6mvitelkutatrisi Kft. (1092 Budapest. F'ovdrn tdr 8.

llll 3 ll .3.; ad6sz6ma: 1 049 1252-2-43 ; kamarai nyi lviintartSs i sz6ma:

001724) konyvvizsgillo szewezet. illetve dr. Ado{6n Csaba (lakcirne:



S\aurecl
2083 Solym6r, Arok t. 211P.. karnarai tagsSgi szama'. 001089)
szern6ly6ben felelos kclnyvvizsg6l6 kiieloldsdt 6s eljr{r6s6t mind a
T6rsas6g. mind a Sinergl' Kft. tekintetdben. Javasolja tovribbri a
Kozgyiilisnek. hogy hagyja jovi a:z egyesiildsi tervet ds annak
rdszek6nt az egyesiil6si szerzoddst, a T6rsasiig beolvadris elotti
vagyonm6rleg-tervezetkdnt ds vagyonlelt6r tervezetekint a T6rsaslig
2017 . evre vonatkoz6 mdrlegdnek felhaszn6l6sdt. tov6bb6 a T6rsas6g
beolvad5st kovetd (nyit6) vagyonrndrleg-tervezetdt 6s vagyonlelt6r-
tervezetdt 2018. szeptember 30-i fordul6nappal, valamint a T6rsas6g
l6tesfto okirat6t. A Feltigyelobizotlsiig javasolja tovribbri a

Kozgyrildsnek. hogy hatalnazza fel a T6rsasiig lgazgat6s6g6t. hogy a

Tiirsas6g kdpviseletdben Sinergy Kft. beolvaddsos kivril6ssal
kapcsolatos tagi llatarozatait rnegltozza, ds Tiirass6g nevdben
egyestildsi szerz6ddst a Siner-qy Kft.-vel al6ir.ia.

Feliigyelobizottsiig az Alapszab6ly 15. pontja vonatkoz6siiban -- a
konyvvizsgril6 megbizatiis6nak n-reglrosszabbitiisdra tekintettel
torldnd - rn6dositris6val egyetdrt.

A 11. napirendi pont kapcsiin:

Rudapest, 201 8. m6rcius 28.

Tisztelettel:

lstviin Zsigrnond
a Feliigye lobizotts6g E lnoke

www.alteo.hu

t.:tt


