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KÖZLEMÉNY 

 
VEZETŐI FELADATOKAT ELLÁTÓ SZEMÉLY 

ÜGYLETKÖTÉSÉRŐL 
 
 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, 
Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („ALTEO Nyrt.”) Müllner Zsolt (lakcím: 1025 
Budapest, Kondorkert u. 1.; anyja leánykori neve: Puskás Ágnes) igazgatósági tag, valamint a WALLIS 
ASSET MANAGEMENT Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, 
Honvéd u. 20.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046529) („WAM”), mint vezetői feladatokat ellátó 
személlyel szoros kapcsolatban álló személy megbízásából a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 
(„Tpt.”) 199. §-a, illetve az 596/2014/EU rendelet („Rendelet”) alapján, az alábbi bejelentést teszi: 
 
A bejelentés tárgyául szolgáló ügylet előzménye a WAM, mint kölcsönbe adó és Müllner Zsolt, mint 
kölcsönbe vevő között 2014. szeptember 29-én kötött, 2016. február 29-én módosított, 21.200 db – az 
ALTEO Nyrt. 2017. november 8-i közgyűlésének a 3/2017. (XI.08.) sz. közgyűlési határozatára 
tekintettel a névérték nyolcadolását követően – 169.600 db ALTEO törzsrészvény kölcsönadása 
tárgyában kötött, 2018. január 8. napján lejáró értékpapír-kölcsön ügylet. 
 
A WAM és Müllner Zsolt között létrejött ügyletkötés eredményeképpen a felek az értékpapír-kölcsönt 
2017. december 19. napi hatállyal, részvényenként 685, Ft, összesen 116.176.000,- Ft ellenérték 
megállapítása mellett lezárták. Az ügyletkötéssel az értékpapír kölcsön alapján megszűnik Müllner Zsolt 
kötelezettsége a 169.600 db ALTEO törzsrészvény tulajdonjogának a WAM számára történő 
átruházására, az értékpapír kölcsönnel érintett a 169.600 db ALTEO törzsrészvény a továbbiakban 
elidegenítési és terhelési tilalomtól függetlenül marad Müllner Zsolt tulajdonában.  
 
Ezen ügylet nem áll összefüggésben részvényopció-programokkal, vagy a Rendelet 19. cikk (7) 
bekezdésben foglalt egyedi példákkal. 
 
A fenti tranzakciót követően Müllner Zsolt tulajdonában változatlanul összesen 409.600 darab ALTEO 
részvény maradt/van. 
 
A jelen bejelentésben részletezett ügyletkötés nem érinti a Müllner Zsolt házastársa, Müllner-Simon 
Ágnes Dóra, mint Müllner Zsolt vezetői feladatokat ellátó személlyel szoros kapcsolatban álló személy 
által tulajdonolt 1.600 db ALTEO törzsrészvényt, melyek változatlanul Müllner-Simon Ágnes Dóra 
tulajdonában vannak/maradtak. 
 
Budapest, 2017. december 23. 
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