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KÖZLEMÉNY 
 

 
 
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 PM rendelet 
alapján fennálló, konszolidációba bevont társasággal kapcsolatos rendkívüli tájékoztatási 
kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 
 
A Társaság egyedüli tagságával működő ALTEO-Depónia Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 
1131 Budapest, Babér utca 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-906261) – mint eladó – üzletrész 
adásvételi szerződést kötött az egyszemélyes EXIM-INVEST BIOGÁZ Ipari és Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-938516; 
a továbbiakban „Céltársaság”) 5.600.000,- Ft összegű jegyzett tőkéjének egészét megtestesítő 
üzletrésze tulajdonjogának átruházása tárgyában. A szerződésben meghatározott – az üzletrész 
tulajdonjogának átszállásához szükséges - feltételek is teljesültek, azonban ahhoz, hogy az új tulajdonos 
a Céltársaságon belüli tagsági jogait gyakorolni tudja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény 93. § (1) bekezdése szerinti 
bejelentés tudomásulvétele szükséges. Ezen eljárást az új tulajdonos, mint befolyásszerző kezdeményezi 
a Hivatalnál. 
 
A Céltársaság 2010-ben került a Társaság portfoliójába, mint olyan társaság, amelynek tulajdonában áll 
egy 511 kW beépített villamosenergia-termelő kapacitással rendelkező kiserőmű, amely a nyíregyházi 
hulladéklerakó telep egyik ütemében keletkező depóniagázból termelt azóta is villamos energiát. A 
Céltársaság az így megtermelt villamos energiát értékesítette. Mára a Céltársaság működési területén a 
kinyerhető depóniagáz tartalék minimális szintűre csökkent, valamint 2018. június 30. napján - a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye alapján - a Kötelező Átvételi Rendszerben 
(úgynevezett KÁT) történő értékesítési lehetősége is megszűnt, így egy ALTEO méretű vállalkozás a 
továbbiakban nem tudja az általa elvárt profitabilitás mellett üzemeltetni a kiserőművet. Mivel a 
kiserőmű eredményessége és eszközértéke egyaránt marginális az ALTEO eszközportfóliójához 
viszonyítva, ezért a Társaság vezetősége a kiserőművet tulajdonló Céltársaság értékesítése mellett 
döntött. 
 
 
Budapest, 2018. augusztus 15. 
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