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 (a továbbiakban: „Tpt.”) 55. §-a, és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4.
mellékletének 1.28. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest,
Krisztina körút 39.) H-PJ-III-B-66/2018. számú, 2018. november 5. napján kiadmányozott határozatával
figyelmeztetésben részesítette az ALTEO-t és 150.000,- Ft (azaz százötvenezer forint) felügyeleti bírság
megfizetésére kötelezte, tekintettel arra, hogy a Tpt. 54. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettségének a szeptemberi hónap vonatkozásában késedelmesen tett eleget.
A 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.28. pontja szerinti rendkívüli tájékoztatási
kötelezettség értelmében a Kibocsátó köteles a vonatkozó határozat rendelkező részét beidézni,
amelynek az ALTEO az alábbiakban tesz eleget:
„H-PJ-III-B-66/2018. számú határozat
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, Babér
utca 1-5.; cégjegyzékszám: 01-10-045985) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása
keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013
Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.
I.
Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben határidőben tegyen eleget a rendszeres
tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ennek keretében intézkedjen
arról, hogy minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan határidőben tegye közzé a részvényeihez
kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az
alaptőke nagyságát, valamint ezen információkról a közzététel útján tájékoztassa az MNB-t.
II.
Az MNB a jelen határozat indokolásának III. pontjában meghatározott rendszeres tájékoztatási
kötelezettség megsértése miatt 150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezer forint összegű felügyeleti bírság
megfizetésére kötelezi a Kibocsátót.
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.
A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül
kell az MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel,
valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A felügyeleti bírság önkéntes befizetésének
elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A felügyeleti bírság
befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg után késedelmi pótlék
felszámolására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában
érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék
után nem számítható fel késedelmi pótlék.
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A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának
feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben
nem tesz eleget, a fizetési kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos
érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közlésétől számított 30
(harminc) napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, közigazgatási pert indíthat.
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél
kell az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével1 benyújtani.
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására, illetve hatályosulására nincs halasztó hatálya,
az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a
keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy
nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve a felügyeleti bírság kiszabását is.
Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy a jelen határozat számát, rendelkező részét és a
kiadmányozás dátumát, a közlést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül a
Kibocsátóra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség szabályai szerint közzé kell tenni.”

Budapest, 2018. november 7.

ALTEO Nyrt.
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