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KÖZLEMÉNY 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, 
Kórház utca 6-12., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) (a továbbiakban „Társaság” vagy „ALTEO”) 
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban „Tpt.”) alapján fennálló rendkívüli 
tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 

 
A Társaság ezúton bejelenti, hogy a mai napon kézhez vette a MOL RES Investments Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a cégnév bejegyzés alatt áll, a társaság korábbi cégneve CEGE Zrt; 
székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszáma: 01-10-046154; a továbbiakban: 
„Ajánlattevő”) mint kijelölt ajánlattevő Tpt. 68. §-a szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatát (a 
továbbiakban: „Ajánlat”) a Társaság által kibocsátott valamennyi, egyenként 12,5 HUF (azaz tizenkettő 
egész öttized forint) névértékű,  „A” sorozatú ALTEO Nyrt. törzsrészvény (HU0000155726) 
vonatkozásában.  
 
Az Ajánlattevő a Tpt. 68. § (3) bekezdés szerint minősül kijelölt ajánlattevőnek, amely a Diófa 
Alapkezelő Zrt. által kezelt Főnix Magántőkealappal és az Indotek-Investments Zrt. által kezelt 
Riverland Magántőkealappal (a továbbiakban: „Összehangoltan Eljáró Személyek”) a Budapesti 
Értéktőzsde 2022. december 16-i kereskedési napjának zárását követően aláírt szindikátusi és 
összehangoltsági szerződések alapján jár el az Ajánlat során. Az Összehangoltan Eljáró Személyek célja, 
hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az ALTEO felett.  
 
Az Ajánlattevő tájékoztatta a Társaságot, hogy az Ajánlatot jóváhagyásra benyújtotta a Magyar Nemzeti 
Bank-hoz (a továbbiakban: „MNB”), továbbá az Ajánlattevő az ALTEO engedélyes leányvállalataiban 
történő közvetett befolyásszerzés érdekében előzetes hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: „MEKH”) részére, valamint az 
Ajánlattevő az ALTEO-ban történő befolyásszerzés révén megvalósuló összefonódásra tekintettel 
összefonódás-bejelentést tesz a Releváns Versenyhatóság(ok) felé. Az Ajánlattevő arról is tájékoztatta 
a Társaságot, hogy kérelmezte az MNB előtt, hogy az Ajánlat jóváhagyási eljárás a hivatkozott, 
engedélyes leányvállalatokban történő közvetett befolyásszerzéshez szükséges, a MEKH hatáskörébe 
tartozó előzetes hozzájárulás iránti eljárások időtartamára kerüljön felfüggesztésre. Az MNB még nem 
határozott az Ajánlat jóváhagyásáról, sem az eljárás felfüggesztéséről.  
 
Az Ajánlati ár 3.040 HUF részvényenként. 
 
Az Ajánlattevő által készített, a Társasággal kapcsolatos üzleti elképzeléseire vonatkozó működési 
tervet és az Ajánlatot jelen közlemény mellékleteként a Társaság közzéteszi. 
 
A Társaság Igazgatósága köteles véleményezni az Ajánlatot, illetve a Társaság költségén az Ajánlat 
értékelésével független pénzügyi tanácsadót jogosult megbízni. A Társaság az Ajánlatot továbbítja a 
munkavállalók képviselőinek. A Társaság az Igazgatóságnak az Ajánlatról kialakított véleményét, 
valamint az említett további dokumentumokat a törvényi határidőn belül közzéteszi. 
 
A fentiek mellett az Összehangoltan Eljáró Személyek 2022. december 16-án a következő lépéseket 
tették annak érdekében, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek az ALTEO-ban:  
 

1. Minden Összehangoltan Eljáró Személy külön-külön részvény adásvételi szerződést írt alá az 
ALTEO többségi tulajdonosával, a WALLIS ASSET MANAGEMENT Zrt.-vel (”WAM”) az 
ALTEO alaptőkéjéből 3,330%-os, összességében pedig 9,990%-os részesedést megtestesítő 
törzsrészvények megvásárlására. A részvény adásvételi szerződés szerinti vételár 
részvényenként 2.872 forint. A MOL Nyrt. vonatkozó közleménye szerint a tranzakció 
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lezárására rövid időn belül, a részvény adásvételi szerződés megkötését követő időszakban 
kerülhet sor.   
 

2. Annak érdekében, hogy az Összehangoltan Eljáró Személy megszerezzék a jelenleg a WAM 
tulajdonában álló teljes, 61,557%-ot kitevő ALTEO részvénycsomagot, az Összehangoltan 
Eljáró Személyek ezt követően egy további részvény adásvételi szerződést is aláírtak a WAM-
mal, a WAM tulajdonában álló további 51,567%-os részesedést megtestesítő ALTEO 
törzsrészvények megvásárlására, amely egyenlő részben kerül majd elosztásra az 
összehangoltan eljáró felek között. A részvény adásvételi szerződés szerinti vételár 
részvényenként 2.872 HUF. 

 
Budapest, 2022. december 17. 
     
 
 

ALTEO Nyrt. 

 
 
 
 
 


