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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: 

 
Hivatkozással a Társaság 2022. december 17. napján közzétett közleményére, amelyben a Társaság 
ismertette, hogy 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 a Tpt. 68. §-
a szerinti kötelező nyilvános vételi ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) tett a Társaság által kibocsátott 
valamennyi, egyenként 12,5 HUF (azaz tizenkettő egész öttized forint) névértékű,  „A” sorozatú ALTEO 
Nyrt. törzsrészvény (HU0000155726) vonatkozásában, és az Ajánlattevő az Ajánlatot jóváhagyásra 
benyújtotta a Magyar Nemzeti Bankhoz (a továbbiakban: „MNB”) azzal, hogy kérte ezen eljárás 
felfüggesztését, az ALTEO engedélyes leányvállalataiban történő közvetett befolyásszerzéshez 
szükséges, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal hatáskörébe tartozó előzetes 
hozzájárulás iránti eljárások időtartamára, az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket. 
 
 Az Ajánlattevő a mai napon arról tájékoztatta az ALTEO-t, hogy az Ajánlat jóváhagyása tárgyában 
indult eljárásában az MNB, 2022. december 20. napján kelt N-KE-III-455/2022. számú végzésével, az 
alábbi végzést hozta: 
  
„A Céltársaság és különösen a Céltársaság tulajdonában álló egyes gazdasági társaságok tekintetében (a 
továbbiakban Engedélyes társaságok) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a 
továbbiakban MEKH) előtt meginduló, a Befolyásszerzők Céltársaságban, és különösen Engedélyes 
társaságokban történő befolyásszerzéséhez szükséges előzetes, a MEKH hatósági hozzájárulására 
és/vagy tudomásulvételére vonatkozó hatósági eljárás(ok)at lezáró döntések MNB részére történő 
benyújtásáig – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 49. § (9) bekezdésének b) 
pontja alapján – a kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó engedélyezési eljárást az MNB 
felfüggeszti.” 
 
 
Budapest, 2022. december 20. 
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