KÖZLEMÉNY
ÚJ BEFEKTETÉSRŐL
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest,
Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „Társaság” vagy „ALTEO”) a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a, és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének
1.24. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:
A Társaság – mint vevő – üzletrész adásvételi szerződést kötött az ECO-FIRST Hulladék
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2045 Törökbálint, külterület 0152/12.;
cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-187861; a továbbiakban „Céltársaság”) 3.000.000,- Ft összegű jegyzett
tőkéjének 66,6%-át megtestesítő üzletrészek tulajdonjogának Társaságra történő átruházása tárgyában.
Az üzletrész adásvételi szerződés aláírásával, valamint a szerződésben meghatározott feltételek
teljesítésével a Céltársaság jegyzett tőkéjének 66,6%-át megtestesítő üzletrészek tulajdonjoga átszállt a
Társaságra.
Ahogy a Társaság a 2019. január 10. napján közzétett közleményében is tájékoztatta arról a tisztelt
Befektetőket, a Társaság elindította Hulladékgazdálkodási Divízióját. Ezen piacra lépéshez kapcsolódik
a jelen tranzakció is.
Az akvizíció lehetőséget teremt a Társaság számára a gyorsabb piacra lépésre, eszközfejlesztésre,
hatékony együttműködési lehetőségek fejlesztésére, EU-s pályázatok elérésére. A Társaság tervei között
szerepel további biogázüzemi fejlesztés is, amelynek az alapanyagbázisát a későbbiekben a Céltársaság
biztosítaná.
A Céltársaságot 2017-ben alapították, hulladékkereskedelmi szolgáltatási tevékenység folytatása
céljából. A Céltársaság számos nagyvállalat részére nyújt szakmai szolgáltatásokat és új komplex
irányok kialakításában is közreműködik, a modern hulladékgazdálkodási piaci igények mentén.
Szolgáltatásai között elsősorban az áruházi hulladékok gyűjtése, valamint a komplex
hulladékgazdálkodási és fenntarthatósági szolgáltatások szerepelnek. A Céltársaság partnerei elsősorban
olyan – tevékenységük kapcsán jelentős hulladékmennyiséget generáló – vállalatok, amelyek az üzleti
startégiájuk tekintetében kiemelt figyelmet fordítanak a szolgáltatásaik környezeti hatásaira és keresik
az előremutató megoldásokat, amelyek hulladékgazdálkodási folyamataikat komplex és fenntartható
módon támogatják. A Céltársaság a 2018-as évet 56 millió forintos árbevétellel és 10 millió forintos
adózás előtti eredménnyel zárta.
Budapest, 2019. június 25.
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