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KÖZLEMÉNY 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, 
Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság” vagy „ALTEO”) a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási 
kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 

A Társaság tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy egy újabb kibocsátást tervez végrehajtani a Magyar 
Nemzeti Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretében az igazgatóság felhatalmazása 
alapján. A kibocsátás célja a tavaly meghirdetett, 20 Mrd Ft-os befektetési volument megcélzó stratégia 
finanszírozása egy kedvező kamatozású kötvénnyel a tőkeköltség optimalizálása érdekében.  
 
A közelmúltban lefolytatott felülvizsgálat során, a Scope megerősítette a besorolásokat és a Társaság 
kötvényeinek minősítése továbbra is a befektetési kategória, BBB- szintjén maradt. Ez az eredmény 
támogatja az ALTEO vezetését abban, hogy további forrást vonjon be a Növekedési Kötvényprogramon 
keresztül.  
 
A Társaság által tervezett kibocsátás nagyságrendje 3-4 Mrd Ft. Élve azzal a lehetőséggel, hogy a 
Növekedési Kötvényprogram keretében már akár 20 éves kötvények kibocsátására is lehetőség van, a 
Társaság elképzelhetőnek tartja, hogy 10 évnél hosszabb futamidejű kötvényeket is sikerül kibocsátani, 
egyösszegű törlesztéssel a lejáratkor, tekintve, hogy a hazai kibocsátók közül az egyik legjobb 
nemzetközi hitelminősítéssel rendelkeznek az ALTEO kötvényei. Az ALTEO tervei szerint szenior 
besorolású, fedezetlen kötvény kerül meghirdetésre az aukción, továbbá a tavalyi évi kibocsátáskor 
alkalmazott kötelezettségvállalásokat most is tervezi megajánlani a potenciális befektetőknek. A 
kötvények kibocsátására a Társaság tervei szerint még az ősz első felében sor kerülne. A részletes 
kötvény paraméterek a befektetői visszajelzések és az új kötvényre vonatkozó hitelminősítői besorolás 
után fognak kialakulni. 
 
Az ALTEO-t forgalmazóként az Erste Bank Hungary Zrt. támogatja a kibocsátási folyamat során és a 
további részletekről a Társaság a megfelelő időben tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket. 
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