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KÖZLEMÉNY 
 

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

Kórház utca 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”) tájékoztatja a tisztelt 

Befektetőket, hogy a Társaság közgyűlésének, 2021. évi osztalék kifizetésére vonatkozó 7/2022. 

(IV.19.) számú határozatát követően a Társaság 2022. június 27. napjával megkezdte a 2021. évi 

osztalék kifizetését, így a 2022. május 19. napján kibocsátott, a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) be nem 

vezetett 545.200 darab, egyenként 12,5 forint névértékű, 6.815.000,- forint össznévértékű, 

dematerializált, névre szóló törzsrészvénynek (ISIN azonosító: HU0000196902; továbbiakban: 

„ALTEO22 részvény”) a hozzájuk fűződő osztalékra vonatkozó jogok miatt az ALTEO ticker alatt a 

BÉT-re bevezetett törzsrészvényhez (ISIN azonosító: HU0000155726; a továbbiakban: „ALTEO 

törzsrészvény”) képesti eltérő jellege megszűnt, és különálló értékpapír-sorozatként történő fenntartása 

okafogyottá vált. 

 

 

1. Az ALTEO22 részvények (ISIN azonosító: HU0000196902) átalakítása ALTEO 

törzsrészvényekké 

 

A fent leírtak alapján a Társaság kérelmezte a KELER Zrt.-nél az ALTEO22 1:1 arányban történő 

ALTEO törzsrészvénnyé történő átalakítását 2022. július 29. napi értéknappal.  A KELER Zrt. 

szabályzatai alapján 2022. július 28. napján lehet utoljára számlaműveleteket végezni az 

ALTEO22 részvényekkel. 

 

 

2. Az ALTEO ticker alatt a BÉT-re bevezetett részvények (ISIN azonosító: HU0000155726) 

darabszámának növelése  

 

A fentiekkel párhuzamosan a Társaság kérelmezte az átalakítás eredményeként ALTEO 

törzsrészvényekké átalakított részvények, egyszerűsített bevezetés keretében történő tőzsdei 

bevezetését, azaz az ALTEO ticker alatt a BÉT-re bevezetett törzsrészvények 19.931.474 darabra 

történő megemelését 2022. július 29.-i értéknappal. A megemelt darabszámú ALTEO 

részvénnyel a BÉT-en először 2022. július 29. napján lehet kereskedni. 

 

 

A fenti eljárás eredményeképpen a részvényesek 2022. július 28. napi értékpapírszámlájának 

záróegyenlege szerinti ALTEO22 részvények 1:1 arányban átalakításra kerülnek, és a 2022. július 29. 

napi nyitóegyenleg azzal azonos számú ALTEO részvényt fog mutatni. A részvényeseknek az átalakítás 

során teendőjük nincsen. 

 

A változás folytán a Társaság részvényeinek és az azokhoz fűződő szavazati jogok száma, valamint az 

alaptőke nagysága a következő lesz: 

 

1. A Társaság alaptőkéje 2022. július 29. napjától: 

 

 

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Kibocsátott darabszám Össznévérték (Ft) 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

12,5 19.931.474 249.143.425 

Alaptőke mértéke 249.143.425 
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2. A részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma 2022. július 29. napjától: 

 

Részvénysorozat Kibocsátott 

darabszám 

Szavazati jogra 

nem jogosító 

sajátrészvények 

száma 

Szavazati 

jogot 

biztosító 

részvények 

száma 

Részvényenkénti 

szavazati jog 

Összes 

szavazati 

jog 

„A” sorozatú 

törzsrészvény 

19.931.474 6.220 19.925.254 1 19.925.254 

Összesen 19.931.474 6.220 19.925.254 1 19.925.254 

 

 

3. A Társaság 5%-nál nagyobb tulajdonosainak felsorolása, bemutatása, a bevezetett sorozatra 

vonatkozóan részvényekhez kapcsolódó szavazatok száma 2022. július 29. napjától: 

 

Név Illetőség1 Tevékenység 
2 

Mennyiség 
(db) 

Részesedés 
(%) 3 

Szavazati 
jog (%) 3,4 

Megjegyzés 5 

WALLIS 
ASSET 
MANAGEMENT 
ZRT. 

B T 12.269.164 61,56 61,56  

ALTEO MRP 
Szervezet 

B M 1.158.263 5,81 5,81 javadalmazási 
célú MRP 

Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely személy 5%-ot meghaladó 

részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan is – meg kell adni. 

Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a 
Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. 

Ha a részesedés és a szavazati jog megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/közzétenni a tény feltüntetése mellett. 
1 Belföldi (B), Külföldi (K) 
2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézmény (F), Intézményi (I), Gazdasági Társaság (T) Magán (M), 

Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 
3 Két tizedes jegyre kerekítve kell megadni. 
4 A Kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 
5 Pl.: szakmai befektető, pénzügyi befektető stb. 

 

 

A fentiekkel kapcsolatos esetleges kérdéseikkel kérjük, forduljanak a Táraság befektetői 

kapcsolattartójához. 

 

Budapest, 2022. július 20. 

     

 

 

ALTEO Nyrt. 

 
 
 


