
 

 

RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY 
 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, 
Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt 
befektetőket: 
 
A Társaság Igazgatósága a Társaság 2016. október 20-án lezárult részvényértékesítési programja 
kapcsán a mai napon megtartott ülésén meghozta a magánbefektetőket célzó Nyilvános Értékesítéssel 
és az intézményi befektetők körében lebonyolított Zártkörű Értékesítéssel kapcsolatos döntéseit. 
 
Ezen döntések közé tartozott többek között a 4.600,- és 4.900,- Ft. közé eső ársávban a végleges jegyzési 
ár meghatározása. Az Igazgatóság a Tájékoztató 7.1.4. pontja alapján, a Zártkörű Értékesítés során 
leadott ajánlatok (könyvépítés) figyelembevételével, az Értékesítési Árat – amely egyben az Új 
Részvények kibocsátási ára – 4.630,- (azaz négyezer-hatszázharminc) Ft-ban állapította meg. 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Igazgatóságának döntése értelmében a Társaság összesen 299.992 
darab Új Részvény átvételére vonatkozó igényt elégít ki, az alábbiak szerint: 

 A Társaság minden magánbefektető Részvényigénylését kielégíti, azaz a 2016. október 17-én 
zárult Nyilvános Értékesítés során leadott összesen 106.672 darab részvényre vonatkozó 
jegyzést elfogadja. Tekintettel arra, hogy a Nyilvános Értékesítés során a magánbefektetők az 
ársáv maximumán, 4.900,- Ft-on, adhatták le jegyzési igényüket, a végleges Értékesítési Ár 
viszont ennél alacsonyabb, a különbözetet – azaz részvényenként 270,- Ft-ot – a befektetők 
részére a társaság visszatéríti. 

 A Társaság az intézmények számára tartott Zártkörű Értékesítés során beérkezett 
Részvényigénylések közül összesen 193.320 darab Új Részvény átvételére vonatkozó igényt 
elégít ki, amely nem a teljes igényelt mennyiség. 

 
A Zártkörű Értékesítés és a Nyilvános Értékesítés során átvenni vállalt részvények, mint Megszerezhető 
Részvények száma összesen tehát 299.992 darab. Az alaptőke felemelése teljes egészében Új 
Részvények kibocsátásával történik, az Allokáció során Értékesítésre Felajánlott Részvények 
átruházására nem kerül sor, tehát a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt. nem értékesít részvényt. 
 
Az Igazgatóság a kibocsátás eredménye alapján Társaság alaptőkéjét (jegyzett tőkéjét) 175.015.800 Ft-
ról (azaz százhetvenötmillió-tizenötezer-nyolcszáz forintról) 205.015.000 Ft-ra (azaz kettőszázötmillió-
tizenötezer forintra) megemelte, munkavállalók képviseleti (cégjegyzési) joggal való felruházásáról is 
döntött, továbbá elfogadta a Társaság Alapszabályának a tőkeemeléssel kapcsolatos módisításait. 
 
A fentiek alapján a Társaság által bevont tőke kibocsátási értéken – azaz 4.630,- Ft-os részvényenkénti 
ár mentén – számítva 1.388.962.960,- Ft.  
 
A Társaság menedzsmentje a vállalat életében kiemelkedő sikerként értékeli a mostani 
részvényértékesítést. Amellett, hogy az elmúlt hetekben a Társaság jelentősen növelte ismertségét a 
befektetők, a döntéshozók és a közvélemény körében, a lépéssel elérni kívánt kettős célrendszer – 
jelentős tőkeemelés és az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. részvényei likviditásának, továbbá a 
közkézen lévő részvények számának számottevő növelése – mindegyike teljesült. 
 
A jelentős tőkebevonást a Társaság növekedést előtérbe helyező vállalati stratégiája megvalósítására 
használja fel. A most bevont tőke a vállalat saját készpénzállományával és az idegen forrásokkal – 
projekthitelek, kötvények és pályázati lehetőségek – kiegészítve elegendőek arra, hogy a Társaság által 
megvalósításra érdemesként azonosított mintegy 38 milliárd forint értékű fejlesztési lehetőségből 
mintegy 10-14 milliárd forint értékben projekteket valósíthasson meg a Társaság az elkövetkező 2-3 
évben. 
 



 

 

 
Most értékesített közel 300.000 darab Új Részvény parkettre kerülésével a vállalat részvényeinek 
közkézhányada megközelíti a 400.000 darabot, amely már képes a befektetők körében jelentős 
ismertséget és a valós likviditás lehetőségét biztosítani a Társaság részvényeinek.  
 
 
Budapest, 2016. október 20. 
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