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RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY 
Az ALTEO Nyrt. és kapcsolt vállalkozásai által foglalkoztatott munkavállalók 

honorálását, ösztönzését szolgáló 

2018 évi részvény-visszavásárlási programról 

 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131  
Budapest, Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) az Európai 
Parlament és Tanács 596/2014/EU rendelete (a továbbiakban „MAR ”), illetve a Bizottság (EU) 
2016/1052 felhatalmazáson alapuló rendelete (a továbbiakban „Rendelet”) alapján, az 
alábbiakról tájékoztatja a tisztelt befektetőket:  
 
 

I.  Munkavállalói részvényjuttatási-program: 

A Társaság az idei évben - történetének tizedik évében – hagyományteremtől céllal elindítja 
munkavállalói részvényjuttatási programját. A részvényjuttatási-program célja a 
munkavállalók kiemelkedő teljesítményének, lojalitásának ALTEO törzsrészvény (ISIN 
HU0000155726, a továbbiakban „Részvény” vagy „Részvények”) juttatással történő 
elismerése.  

A részvényjuttatási-program kiterjed a Társaság kapcsolt vállalkozásainak alkalmazásában álló 
munkavállalókra is. A különböző kategóriában díjazottakat, kedvezményezetteket a Társaság 
vezérigazgatója a management előterjesztése alapján jogosult kijelölni. 

Az Társaság Igazgatósága az idei évben, várhatóan 2018. december hónap folyamán, legfeljebb 
18.000 db Részvényt kíván juttatni azon munkavállalóinak, akik a Társaság elismerési 
rendszere alapján erre jogosulttá válnak.  

A Társaság Igazgatósága a részvényjuttatási-programot szeretné hosszútávon fenntartani, ezért 
a következő évekre legfeljebb évi 10.000 darab Társaság tulajdonában álló Részvényt rendelt 
ilyen célra felhasználni. 

A jelen közleményben ismertetett részvényjuttatási-program nem érinti a Társaság által 2017. 
március 14. napi közleményében ismertetett ALTEO Munkavállalói Részvénytulajdonosi 
Program Szervezet keretében meghirdetett vezetői javadalmazási programot. 

 

 

 

II. A részvény visszavásárlási-program részletei 

A fent ismertetett munkavállalói részvényjuttatási program fedezetéül szolgáló Részvények 
beszerzése érdekében a Társaság 2018. év tekintetében az alábbi részvényvisszavásárlási-
programot (a továbbiakban „Program”) hirdeti meg. 
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A Program tárgyául szolgáló értékpapír: 

 

A Részvények (ALTEO törzsrészvény, ISIN 
HU0000155726) 

A Program célja: 
a MAR 5. cikk (2) bekezdésének c) pontja 
szerint a Részvények Társaság és a Táraság 
kapcsolt vállalkozásai alkalmazottainak 
történő juttatásából eredő kötelezettségek 
teljesítése. 

A Programra előirányzott maximális 
pénzösszeg: 

10.250.000,- Ft 

A Program keretében beszerezhető 
részvények maximális száma: 

18.000 db 

A Részvényeket megszerző személy: A Társaság, és kizárólagos tagságával 
működő kapcsolt vállalkozása, a Sinergy Kft. 
(székhelye: 1131 Budapest, Babér u. 1-5., 
cégjegyzékszáma: Cg.01-09-680396) 

A Program időszaka: 2018. június 15. napjától 2018. november 30. 
napjáig terjedő időszak. 

A forgalmi korlát alkalmazása tekintetében 
irányadó átlagos napi forgalom számításának 
alapjául szolgáló időszak: 

A Program közzétételének hónapját 
megelőző hónap, azaz 2018. május 1. 
napjától 2018. május 31. napjáig terjedő 
időszak. 
 

A Program teljes időtartamára irányadó, a 
forgalmi korlát alkalmazása tekintetében 
alkalmazandó átlagos napi forgalom 
mennyisége: 

1.521 db részvény 

A Program ütemterv szerinti visszavásárlási 
program: 

Nem 

 
A Társaság a MAR és a Rendelet szabályaival összhangban, Program keretében 

- a Budapesti Értéktőzsde Zrt. („BÉT”) kereskedési rendszerében, tőzsdei forgalom 
keretében fogja a Részvényeket megvásárolni; 

- a Program keretében lebonyolított ügyletek során nem vásárol Részvényeket a BÉT-en 
kötött legutóbbi független ügylet árfolyamama és a BÉT-en aktuálisan érvényes 
legmagasabb, független vételi ajánlati árfolyam közül a magasabbat meghaladó 
árfolyamon; 

- a Program keretében lebonyolított ügyletek során egyetlen kereskedési napon sem 
vásárol a Részvényekből a BÉT-en a Részvények tekintetében bonyolított, és a Program 
tekintetében meghatározott átlagos napi forgalom 25 %-át meghaladó mennyiséget. 
Esetünkben ez napi 380 db ALTEO részvény megvásárlását teszi lehetővé. 

 
Budapest, 2018. június 15. 
 
 

ALTEO Nyrt. 


