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KÖZLEMÉNY 
 

 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 
Budapest, Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „ALTEO”) az 
alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: 
 
Az ALTEO Igazgatósága a mai napon úgy határozott, hogy az ALTEO-tól az ALTEO MRP 
Szervezet által – a 2016. december 14. napján elfogadott Javadalmazási Politikája szerint, az 
ALTEO MRP Szervezetet illető vételi jog alapján – megvásárolt ALTEO törzsrészvények 
(ISIN: HU0000155726) közül annyi részvényre, amennyi részvény alábbi ár mellett számolt 
összértéke az MRP Szervezetnek az opciós vételár megfizetése céljából nyújtott kölcsön 
visszafizetését, továbbá a résztvevők személyijövedelemadó fizetési kötelezettségét fedezi, 
visszavásárlási ajánlatot fog tenni. 
 
Az intézkedés célja egyrészről nagyobb kereslet teremtésével megkönnyíteni a MRP Szervezet 
a részvények pénzre váltásának lehetőségét, másrészről az ALTEO sajátrészvényállományának 
fenntartásával a 2020 évi Javadalmazási Politika alapján kiosztható részvények fedezetét 
megteremteni. 
 
Az ALTEO által ajánlott visszavásárlási ár az ALTEO MRP Szervezet vételi nyilatkozatának 
Társasággal való közlését megelőző tőzsdei nap záróárának a 92%-a. Amennyiben az MRP 
Szervezet a résztvevő rendelkezése alapján él a Társaság visszavásárlási ajánlatával, azt az 
opció gyakorlása során kell jeleznie. Az ajánlatadási lehetőség időben korlátozott, az a 
Javadalmazási Politika lejártáig, azaz 2021. november 30. napjáig hatályos. A jelen határozat 
szerinti ajánlat kizárólag tőzsdei forgalmon kívüli ügylet keretében, és a fent írt elvek szerint 
megállapított részvényszám eléréséig részletekben is megtehető. 
 
A 2016. évi Javadalmazási Politika alapján, az MRP résztvevőinek lehetőségük van a pénzre 
váltás mikéntjét meghatározni, így szabadon eldönthetik, hogy élnek-e az ALTEO ajánlatával, 
vagy más módon és ár mellett kérik a részvények pénzre váltását vagy kiadását. 
 
Az ALTEO a jogszabályoknak megfelelően fogja tájékoztatni a tisztelt Befektetőket, 
amennyiben a fenti ajánlat alapján részvénytranzakcióra kerül sor. 
 
 
Budapest, 2021. március 29. 
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