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KÖZLEMÉNY 
 

 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, 
Babérutca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „ALTEO”) a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény 55. §-a alapján a kibocsátó által kapcsolatos rendkívüli tájékoztatási 
kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 
 
Az ALTEO, mint az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban „MRP 
Szervezet”) alapítója elfogadta a 2020. évi Javadalmazási Politikáját.  
 
A 2020. évi Javadalmazási Politika célja olyan javadalmazási rendszer kialakítása, amely összhangban 
van az ALTEO üzleti stratégiájával és az ALTEO csoport teljesítményének javulását és azon keresztül 
a részvényesi érték növelését célozza az ahhoz kapcsolódó HR stratégiával, az ALTEO hosszú távú 
érdekeivel, valamint a vállalati értékekkel összhangban, miközben vonzó javadalmazást kínál a 
munkatársak számára. 
 
A 2020. évi Javadalmazási Politika a vállalati teljesítmény hosszú távú növelésének ösztönzésével 
biztosítja, hogy a résztvevők érdekei egybeessenek az ALTEO és részvényeseinek, valamint 
finanszírozóinak érdekeivel. A Társaság alapvető célja, hogy Munkavállalókat a minőségi munkavégzés 
mellett a teljesítmény növelésére is ösztönözze, érdekeltté tegye őket a Társaság hosszú távú eredményes 
működésben. A 2020. évi Javadalmazási Politika is elősegíti a Munkavállalók elkötelezettségének 
növekedését és érdekeltté teszi őket az ALTEO értékekeinek képviseletében azáltal, hogy 
javadalmazásukat a vállalati teljesítmény növekedésétől és azon keresztül a részvényesi érték várható 
növelésétől teszi függővé. A 2020. évi Javadalmazási Politika további célja a résztvevő munkavállalók 
ALTEO irányába történő hosszú távú elköteleződésének növelése. 
 
A 2020. évi Javadalmazási Politika alapján az MRP Szervezet összesen legfeljebb 645.200 db. ALTEO 
törzsrészvényt juttathat ingyenesen a programban résztvevő munkavállalók számára, amennyiben annak 
a 2020. évi Javadalmazási Politikában ismertetett feltételei maradéktalanul teljesülnek.  
 
Az MRP Szervezet a program alapjául szolgáló ALTEO törzsrészvényeket legkésőbb 2022 áprilisáig 
megvásárolja, melynek során jogosult a tőzsdei forgalomban, és azon kívül is ügyletkötésre. 
 
A 2020. évi Javadalmazási Politikát az ALTEO jelen közleménnyel egy időben közzéteszi. 
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