Az ALTEO Nyrt. felhívása az Éves Rendes Közgyűléssel kapcsolatban

Tisztelt Részvényesek!
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest,
Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) Igazgatósága értesíti Önöket, hogy
a 2020. március 31. napján közzétett közgyűlési meghívóban (a továbbiakban: „Meghívó”) 2020. április
30. napjára összehívott Éves Rendes Közgyűlését a Társaság a Meghívóban szereplő feltételekkel, a
részvényesek személyes jelenlétével nem tartja meg.
A 102/2020. (IV. 10.) sz. Kormányrendelet rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) 9. § (2) bekezdése
alapján a Közgyűlés közzé tett napirendjén szereplő valamennyi kérdésben a Társaság Igazgatósága fog
dönteni legkésőbb 2020. április 30. napján – ügyrendjének megfelelően – ülés tartása nélküli
határozathozatallal.
A napirenden szereplő kérdéseket a Meghívó tartalmazza, az előterjesztések a és a határozati javaslatok
a Társaság honlapján 2020. április 8. napján közzétételre kerültek (https://alteo.hu/wpcontent/uploads/2020/04/ALTEO_hatjavaslatok_20200408_final_2.pdf).
Felhívjuk a tisztelt Részvényesek figyelmét arra, hogy a Rendelet szerint az Igazgatóság, a már közzétett
napirenden szereplő kérdésekben a közzétett határozati javaslatoktól eltérően is dönthet.
A Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése alapján a szavazatok legalább 1%-ával rendelkező részvényesek a
Rendeletben meghatározott jogvesztő határidőn belül kérhetik a Közgyűlés összehívását az Igazgatóság
által a Közgyűlés hatáskörében hozott határozatai utólagos jóváhagyása céljából. E jogukat a
részvényesek a beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozatok esetében 2020.
május 31. napjáig, minden további határozat esetében pedig a veszélyhelyzet megszűnését követő 30
napig jogosultak gyakorolni. A Közgyűlés összehívására mindkét esetben a veszélyhelyzet
megszűnését, illetve ha a veszélyhelyzet időközben megszűnt, a részvényesi kezdeményezés
kézhezvételét követő 45 napon belül az Igazgatóság által közzétett hirdetményben meghatározott módon
kerülhet sor.
Nincs lehetőség a Rendelet szerinti Közgyűlés összehívásának kezdeményezésére, ha a veszélyhelyzet
megszűnése és a következő év április 1. napja között kevesebb, mint 180 nap van hátra, azonban a soron
következő Közgyűlésen az Igazgatóság által a veszélyhelyzet idején meghozott közgyűlési határozatok
jóváhagyása napirendre tűzhető.
Rendelet 9. § (6) és (7) bekezdésében foglalt részvényesi jogok kapcsán a tulajdonosi megfeleltetésre
és a részvénykönyv lezárására a Meghívóban meghatározott feltételek szerint fog sor kerülni.
Az Igazgatóság a Közgyűlési hatáskörben meghozott döntéseit meghozataluk napján közzéteszi.
Budapest, 2020. április 22.
az ALTEO Nyrt. Igazgatósága
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