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:
Az ALTEO – mint vevő – üzletrész adásvételi szerződést kötött a Pannon Szélerőmű Villamosenergia
Termelő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9023 Győr, Körkemence u 8. 2.
em. 36.; cégjegyzékszáma: Cg. 08-09-015201; a továbbiakban „Céltársaság”) 1.153.000.000,- Ft
összegű jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő üzletrész tulajdonjogának az ALTEO-ra történő
átruházása tárgyában az EIH Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 9023
Győr, Körkemence utca 8. II. em. 36.; cégjegyzékszáma: Cg.08-09-014038), mint eladóval.
Az üzletrész adásvételi szerződés aláírása a tranzakció első lépése, a Céltársaság üzletrészének
tulajdonjoga – a szerződésben részletesen meghatározott – feltételek teljesülése esetén száll át a
Társaságra.
A Céltársaság egy 7 toronyból álló 15 MW beépített villamos teljesítményű szélerőműparkot tulajdonol
és üzemeltet Bábolna község térségében, amely a termelt villamos energiát a Kötelező Átvételi
Rendszerben (úgynevezett KÁT) értékesíti, KÁT jogosultsága 2025.07.31-én jár le. Az akvizíciónak
köszönhetően az ALTEO 47 MW nominális kapacitású szélerőmű portfolióval rendelkezne, így az
ALTEO teljes villamos energiatermelő kapacitása az akvizíciót követően meghaladná a 122 MW-ot.
Az akvizíció szorosan illeszkedik a Társaság stratégiájába, amelyben cél a megújuló és a magas
hatásfokú földgáz alapú erőművek tulajdonlása és működtetése, továbbá, hogy kihasználásra kerüljenek
a különböző energiatermelési típusok egyidejű üzemeltetésében rejlő szinergiák.
A Társaság a folyamatban lévő tranzakcióval kapcsolatban felmerülő minden, a vonatkozó jogszabályok
által megjelölt, szükséges információról tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket.
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