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KÖZLEMÉNY 
 

 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 
Budapest, Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”), hivatkozással a 
Társaság 2017. március 31. napján közzétett közleményére, az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt 
részvényeseket: 

Arra való tekintettel, hogy a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény és a kapcsolódó 
jogszabályok módosítása kapcsán, a tőzsdén jegyzett társaságok immáron nem kötelesek 
időközi vezetőségi beszámolót készíteni, továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. bevezetési és 
forgalomban tartási szabályai sem írják azt elő, a Társaság Igazgatósága 2017. március 31. 
napján úgy határozott, hogy a Társaság felhagy a negyedéves időközi vezetőségi beszámolók 
készítésével és közzétételével. Ezzel egyidejűleg pedig a Társaság a féléves időszakonkénti 
beszámolók megjelentetésére tért át, új beszámolási és befektető tájékoztatási elemként pedig 
bevezette az adott év második félévére és az éves teljesítmény kiértékelésére szolgáló 
gyorsjelentés közzétételét is, amit a tárgyévet követő év februárjának utolsó napjáig publikál.  
 

A Társaság részt vesz a Budapesti Értéktőzsde által indított, kis- és közepes kapitalizációjú 
hazai tőzsdei cég elemzését és árjegyzését végző elemzői programban, melynek keretében a 
Társaság vállalta, hogy újra negyedévente is közzé teszi pénzügyi információit. 
 
Fentiekre tekintettel a Társaság Igazgatósága arról határozott, hogy a Társaság az egyes üzleti 
évek első és harmadik negyedéve tekintetében befektetői prezentációt készít és tesz közzé olyan 
tartalommal, amely elegendő információt tartalmaz az éves és a féléves jelentésben foglaltakkal 
történő összehasonlításhoz, és az időszakot érintő események, változások és tendenciák 
befektetők általi megismeréséhez. Mindemellett a Társaság - a féléves időszakonkénti 
beszámolók megjelentetésével együtt - fenntartja a 2017. március 31. napi közleményben 
ismertetett gyorsjelentés intézményét is. 
 
A fentiek mellett továbbá a Társaság Igazgatósága arról is határozott, hogy – Budapesti 
Értéktőzsde Részvények Prémium kategóriára vonatkozó szabályaival összhangban – a 2018. 
évet követően társasági eseménynaptárát a fontosabb társasági eseményeinek és 
közleményeinek tervezett időpontjaival legkésőbb minden egyes üzleti év január 1-ig 
közzéteszi. Ezen kötelezettség csak a Budapesti Értéktőzsde által Prémium kategóriába sorolt 
kibocsátókat terheli, azonban a Társaság, mint Standard kategóriába sorolt kibocsátó ezen 
kötelezettség teljesítését önként vállalja. 
 
Budapest, 2018. február 23. 
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