RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest,
Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt
befektetőket:
A Társaság Igazgatósága 1/2019. (III. 12.) számú határozatával határozott a Társaság alaptőkéjének az
Információs Összeállításban foglalt feltételekkel, új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő
(a továbbiakban: „Új Részvények”) felemelésére vonatkozó folyamat megkezdéséről („Zártkörű
Értékesítés”), amelyre tekintettel a Társaság 2019. március 13. napján közzétette, a Zártkörű
Értékesítéshez kapcsolódó Információs Összeállítását.
Az Új Részvények átvételére vonatkozó előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatok az Információs
Összeállításban maximális kibocsátási összértékként megjelölt 1,5 milliárd forintot meghaladóan,
2.760.209.615,- Ft kibocsátási összértékben érkeztek, azonban túljegyzés maximum 2 milliárd forint
kibocsátási összértékig volt elfogadható. A Társaság Igazgatósága a Zártkörű Értékesítés során leadott
előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatok (könyvépítés) figyelembevételével, az Új Részvények
kibocsátási árát 670,- (azaz hatszázhetven) Ft-ban állapította meg. A fentiekre tekintettel a Társaság
Igazgatósága
a
túljegyzést
1.999.999.580(egymilliárd-kilencszázkilencvenkilencmilliókilencszázkilencvenkilencezer-ötszáznyolcvan) Ft kibocsátási összértékig fogadta el, így összesen
2.985.074 darab Új Részvény kibocsátásáról döntött.
A Zártkörű Értékesítésben előzetes kötelezettségvállalási nyilatkozatot tevő és az Igazgatóság által Új
Részvények átvételére kijelölt valamennyi befektető eleget tett előzetesen vállalt kötelezettségének, és
a Zártkörű Értékesítés során kibocsátásra kerülő, összesen 2.985.074 darab Új Részvény teljes
ellenértékét az Információs Összeállításban előírtak szerint teljesítette.
Ezzel az összesen 2.985.074 darab részvény kibocsátásra vonatkozó tranzakció lezárult, a Társaság
alaptőkéjének névértékén számítva 242.328.425,- Ft-ra (azaz kétszáznegyvenkétmillióháromszázhuszonnyolcezer-négyszázhuszonöt forintra) történő megemelésének valamennyi feltétele
teljesült.
Az Új Részvényhez fűződő részvényesi jogok megegyeznek a Társaság tőkeemelése előtt kibocsátott
azonos részvénysorozatú részvényeihez fűződő részvényesi jogokkal, azzal, hogy az Új Részvények a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:298. § (3) bekezdése alapján első ízben az
alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra fognak jogosítani.
A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az alaptőke megemelésével kapcsolatos
cégeljárás mielőbb sikerrel lezáruljon, és az újonnan kibocsátott részvények mielőbb a befektetők
rendelkezésére álljanak, így a 2019. április 26. napján megtartásra kerülő rendes közgyűlésen az Új
Részvények tulajdonosai szavazhassanak.
Budapest, 2019. március 25.
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