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KÖZLEMÉNY 
 

Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, 

Kórház u. 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) 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 az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program 

Szervezetnek (a továbbiakban: „MRP Szervezet”) a 2020. évi Javadalmazási Politikájában (a 

továbbiakban: „Javadalmazási Politika”) meghatározott célok végrehajtása érdekében a szükséges 

részvénymennyiséget, azaz 612.940 db ALTEO törzsrészvényt 2022. március 31-ig kell megszereznie 

annak érdekében, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján 2023-ban a 2022. üzleti évi eredmények 

ismeretében a részvények kioszthatók legyenek a Javadalmazási Politika szerinti jogosultak részére, 

amennyiben a Javadalmazási Politikában megfogalmazott eredmény- és a tőkepiaci célok teljesülnek 

2022 végéig.  

 

Az MRP Szervezet a tegnapi napon bejelentett ügyletei alapján a DAYTON-Invest Kft-től (székhely: 
1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-09-927201) és a WALLIS ASSET 

MANAGEMENT Zrt-től (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-046529) 

megvette a még hiányzó 135.700 db ALTEO törzsrészvényt, így az összes szükséges, fentiekben jelzett 

darabszámú részvénnyel rendelkezik, amely a Javadalmazási Politikában meghatározott feltételek 

teljesülése esetén az arra jogosultaknak kiosztható. A Társaság megítélése szerint a feltételek 

teljesítésével időarányosan jól áll.  

 

A 2020. évi Javadalmazási Politika a vállalati teljesítmény hosszú távú növelésének ösztönzésével 

biztosítja, hogy a résztvevők érdekei egybeessenek a Társaság érdekeivel. A Társaság alapvető célja, 

hogy a munkavállalókat a minőségi munkavégzés mellett a teljesítmény növelésére is ösztönözze, 

érdekeltté tegye őket a Társaság hosszú távú eredményes működésben és ezen keresztül a részvényesi 

érték további növelésében. 

 

A Társaság továbbá tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy a Javadalmazási Politika mellett a Társaság 

rendelkezik a szükséges közgyűlési felhatalmazással arra vonatkozóan, hogy a felhatalmazásban 

meghatározott keretek és feltételek, valamint célok mentén a Társaság további saját részvényeket 

vásárolhasson a Budapesti Értéktőzsdén keresztül. 

 

 

Budapest, 2022. január 26. 
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