KÖZLEMÉNY
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest,
Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) tájékoztatja a tisztelt Befektetőket,
hogy a Társaság újonnan kibocsátott 2.985.074 darab, egyenként 12,5 forint névértékű, 37.313.425,forint össznévértékű, dematerializált, névre szóló törzsrészvénye (ISIN azonosító: HU0000166608) a
tőzsdei kereskedésbe várhatóan a holnapi napon bevezetésre kerül.
A Társaság felhívja a Befektetők szíves figyelmét arra, hogy az újonnan kibocsátott részvények – a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:298. § (3) bekezdése alapján – a 2018. pénzügyi
év tekintetében osztalékra nem, a 2019. pénzügyi évtől azonban teljes osztalékra jogosítanak. Erre
tekintettel az új részvények a Társaság által korábban kibocsátott részvényektől eltérő ISIN azonosító
alatt kerültek kibocsátásra, és ALTEO/NODIV ticker alatt kerültek a Budapesti Értéktőzsdére
bevezetésre. Egyebekben az új részvények a Társaság által korábban kibocsátott részvényekkel azonos
jogokat testesítenek meg, az elkülönítésük csupán technikai jellegű. A részvények nyilvántartásának e
kettőssége a Társaság rendes közgyűlését követően, az osztalékfizetés elhatározásának függvényében,
az azzal kapcsolatos tulajdonosi megfeleltetés értéknapját követően megszüntetésre kerül, és az új
részvények a korábban kibocsátott részvényekkel egyező ISIN azonosítót fognak kapni.
A változás folytán a Társaság részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, valamint az
alaptőke nagysága a következő:
1. A Társaság alaptőkéje 2019. április 4. napján:
Részvénysorozat
„A”
sorozatú
törzsrészvény
Alaptőke mértéke

Névérték (Ft/db)
12,5

Kibocsátott darabszám
19.386.274

Össznévérték (Ft)
235.012.625
235.012.625

2. A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma 2019. április 4. napján:
Részvénysorozat Kibocsátott
darabszám

„A”
sorozatú
törzsrészvény
Összesen

www.alteo.hu

Szavazati jogra
nem jogosító
sajátrészvények
száma

19.386.274

Szavazati
Részvényenkénti Összes
jogot
szavazati jog
szavazati
biztosító
jog
részvények
száma
771.924
18.614.350
1
18.614.350

19.386.274

771.924

18.614.350

1

18.614.350
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3. A Társaság 5%-nál nagyobb tulajdonosainak felsorolása, bemutatása, a bevezetett sorozatra
vonatkozóan részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma 2019. április 4. napján:
Név

Illetőség1

Tevékenység
2

Wallis Asset B
Management
Zrt.

T

Wallis Asset B
Management
Zrt.

T

Wallis Asset
Management
Zrt.

Mennyiség Részesedés
(db)
(%) 3
10.815.960
65,95

1.567.164

52,50

12.383.124

63,88

Szavazati jog
Megjegyzés 5
(%) 3,4
65,95 ALTEO sorozat
tekintetében
megállapított
adatok
52,50 ALTEO/NODIV
sorozat
tekintetében
megállapított
adatok
63,88 ALTEO és
ALTEO/NODIV
sorozatok
összesített
adatai

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot
meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan – meg kell adni.
Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény
feltüntetése mellett.
1
Belföldi (B), Külföldi (K)
2
Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán
(M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D)
3
Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni.
4
A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog
5
Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető stb.

A fentiekkel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel kérjük, forduljanak a Táraság befektetői
kapcsolattartójához.
Budapest, 2019. április 4.

ALTEO Nyrt.

www.alteo.hu

ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. ⎢ 1131 Budapest, Babér u. 1-5.
Telefon: +36 1 236 8050 ⎢ Fax: +36 1 236 8051 ⎢ Email: info@alteo.hu
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság ⎢ Cg. 01-10-045985

