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

Kórház utca 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság” vagy „ALTEO”) a tőkepiacról szóló 

2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 55. §-a alapján a kibocsátó által kapcsolatos rendkívüli tájékoztatási 

kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 

 

Az ALTEO, mint az ALTEO Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezet (a továbbiakban „MRP 

Szervezet”) alapítója elfogadta a 2024. évi és a 2025. évi Javadalmazási Politikáját (a továbbiakban 

együttesen: „Javadalmazási Politikák”). 

 

Az ALTEO alapvető célja, hogy előmozdítsa a Társaság innovációra épülő gazdasági teljesítményének 

jövőbeli javulását, és a Társaság ehhez kapcsolódó érdeke, hogy munkavállalói teljesítményét és lojalitását 

– a Társaság sikereiben történő részesítés általi – erősítse.  

 

A Társaság az utóbbi években több Munkavállalói Résztulajdonosi Programot is indított, és az így nyert 

tapasztalatok alapján arra a megállapításra jutott, hogy a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében 

történő javadalmazás alkalmasnak bizonyul a fent jelölt célok elérésére, így a Társaság a hosszú távú és 

kiszámítható javadalmazás érdekében több javadalmazási politikát fogad el egyidejűleg. 

 

A Javadalmazási Politikák célja olyan javadalmazási rendszer kialakítása, amely összhangban van az 

ALTEO üzleti stratégiájával és az ALTEO Csoport teljesítményének javulását és azon keresztül a részvényesi 

érték növelését célozza az ahhoz kapcsolódó HR stratégiával, az ALTEO hosszú távú érdekeivel, valamint a 

vállalati értékekkel összhangban, miközben vonzó hosszútávú ösztönző programot kínál a munkavállalók 

számára. A Javadalmazási Politikák elősegítik a munkavállalók elkötelezettségének növekedését és 

érdekeltté teszi őket az ALTEO értékeinek képviseletében azáltal, hogy javadalmazásukat a vállalati 

teljesítmény növekedésétől és azon keresztül a részvényesi érték várható növelésétől teszi függővé. 

 

Az ALTEO a programok alapjául szolgáló ALTEO törzsrészvényeket a Tpt. 14. §-a szerinti zárkörű 

forgalombahozatal, valamint a 2017/1129 EU Rendelet („Prospektus Rendelet”) 1. cikk (4) bekezdés b) és 

a d) alpontjai szerinti új részvények forgalomba hozatalával történő tőkeemelés keretében biztosítja az MRP 

Szervezet részére. A tőkeemelésről az ALTEO Igazgatósága a mai napon döntött, melynek értelmében a 

tőkeemelésben csak és kizárólag az MRP Szervezet vesz részt. Az MRP Szervezet részére pedig a 

tőkeemelésben való részvételi döntés meghozatalához szükséges – a Társaság kötelező közzétételi helyein 

megjelent - információk rendelkezésére állnak. Mivel pedig egyéb befektető a tőkeemelésben nem vesz részt, 

a Tpt. 16. § szerinti információegyenlőség biztosítva van, ennek kapcsán egyéb dokumentum közzététele 

nem szükséges. 

 

A Társaság a tőkeemelés részleteiről a végleges kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint az Igazgatóság 

mai döntésében meghatározott ellenérték határidőben történő befizetését követően ad tájékoztatást a tisztelt 

befektetőknek. 

 

A Javadalmazási Politikákat az ALTEO jelen közleménnyel egy időben közzéteszi. 

 

Budapest, 2022. április 20. 
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