SAJTÓKÖZLEMÉNY
Jelentős túljegyzéssel zárult az ALTEO zártkörű
részvénykibocsátása
Budapest, 2019. március 25. – Sikeresen lezajlott az ALTEO zártkörű tőkeemelése, amely során a
társaság összesen csaknem 2 milliárd forint értékben, a korábban meghatározott ársáv felső határán
bocsátott ki részvényeket. A jegyzést kiemelt befektetői érdeklődés övezte, így az eredetileg
megcélzott 1,5 milliárd forint összértékű jegyzés helyett a 2 milliárd 760 millió forintot is meghaladta
az érvényes jegyzési ajánlatok összesített értéke. A befolyt összeg a társaság új, 7-10 milliárd forint
közötti összértékű – a társaság tervei szerint elsősorban – megújulóenergetikai, befektetéseinek,
beruházásainak finanszírozásához járul hozzá, amelyek között egyaránt találhatóak felvásárlások,
valamint zöld- és barnamezős befektetések.
Az ALTEO 2019. március 13. és 19. között zajló zártkörű részvénykibocsátása során a befektetők közel
2,8 milliárd forint összértékben nyújtottak be előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatokat, amely 84
százalékkal magasabb az eredetileg meghatározott maximális 1,5 milliárd forintos jegyzési értékhez
képest. A korábban közzétett Információs Összeállításnak megfelelően túljegyzés maximum 2 milliárd
forint értékig volt elfogadható, ezért az allokációs folyamat végén a társaság igazgatósága lényegében 2
milliárd forint összértékben fogadott el ajánlatokat. A befektetők elsősorban hazai intézményi és belföldi
jogi személyek voltak.
A zártkörű részvénykibocsátásban részt venni kívánó befektetőknek 2019. március 19-ig volt
lehetőségük benyújtani az előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatokat. A zártkörű tőkeemelés során
az egyes befektetőknek minimum 100.000 euró kibocsátási értékű új részvény megvásárlására kellett
kötelezettséget vállalniuk. Az új részvények végleges kibocsátási árát az előzetes kötelezettségvállalási
nyilatkozatok figyelembevételével, az igazgatóság 670 forintban, vagyis a meghatározott 660-670
forintos ársáv felső határának megfelelő összegben állapította meg. A túljegyzés során a befektetők
kiválasztásának elsődleges szempontja a befektetési összeg nagysága volt, azaz a nagyobb összegű
befektetésre kötelezettséget vállalók élveztek előnyt.
A forrásbevonás azért vált szükségessé, mert az ALTEO olyan kedvező megtérülésű projekteket lát a
hazai piacon, amelyek finanszírozásához rövidesen szükségessé válhat nagyobb mennyiségű saját tőke
rendelkezésre állása. A projektlehetőségek javarészt megújuló energetikai beruházások, befektetések,
amelyek között vegyesen találhatóak akvizíciók és zöld-, illetve barnamezős fejlesztések. A tőkeemelés
következtében az ALTEO alkalmassá vált arra, hogy szükség esetén nagyobb összegű önerőt allokáljon
ezen projektek megfinanszírozásához. A potenciális befektetési célpontok teljes befektetési és
finanszírozási igénye a 7 és 10 milliárd forint között mozog.
A tőkebevonás különböző lehetőségei közül a vállalat azért döntött a zártkörű tőkeemelés mellett, mivel
a potenciális tranzakciók miatt kiemelten fontos tényező a rugalmasság és a gyors reagálás, illetve
ugyancsak elsődleges szempont volt a költséghatékony forrásbevonás is.
„Rendkívül elégedettek vagyunk a tőkeemelés eredményével és hálásak vagyunk a befektetők
bizalmáért. Az értékesíteni kívánt részvények iránti kiemelt befektetői érdeklődés megerősítette a
társaságot abban, hogy nem csak a jelenlegi tevékenységünk bír értékkel a befektetők számára, hanem

azokat a konkrét célokat is támogatják, amelyek szükségessé tették a most zárult tőkeemelést. Újabb
izgalmas szakasz elé tekint az ALTEO, a következő 7-10 milliárd forintos befektetési, beruházási program
megvalósítása tovább erősíti a vállalat pozícióját a megújulóenergetikai piacon” – nyilatkozta ifj. Chikán
Attila a sikeres tőkeemelés kapcsán.
A kibocsátási folyamatban előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tevő és az Igazgatóság által az új
részvények átvételére kijelölt valamennyi befektető eleget tett előzetesen vállalt kötelezettségének, és
a kibocsátott részvények teljes ellenértékét az Információs Összeállításban előírtak szerint teljesítette.
********
Az ALTEO Csoport
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 2017-es árbevétele 18,4 milliárd forint
volt, nettó eredménye pedig meghaladta a 900 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 ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján
(https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/),
továbbá
a
Budapesti
Értéktőzsde
Zrt.
(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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