
 

 

 

A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetőleg szavazati jog megszerzésének vagy elidegenítésének 

bejelentéséhez használandó formanyomtatvány 

1. Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez szavazati jog kapcsolódik:  

ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

2. A bejelentés oka (jelölje be a megfelelő négyzetet/négyzeteket): 

[X] szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 

[ ] pénzügyi eszközök megvásárlása vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését 

eredményezheti, amelyekhez szavazati jogok kapcsolódnak 

[ ] a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény 

3. A bejelentésre kötelezett személy(ek) neve: Főnix Magántőkealap 

4. A részvényes(ek) neve (ha a bejelentő nem a részvényes): 

5. Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja: 2022.12.16 (ügyletkötés) 

 2022.12.22 (küszöbérték átlépése) 

6. Az átlépett vagy elért küszöbérték(ek): 5% (a 13. pontban részletesen kifejtetteknek megfelelően, összehangoltan eljárva a 

Riverland Magántőkealappal és a MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, amelyek közül az 

összehangoltan eljáró személyek egyenként 3,330% mértékű részesedést és – a kibocsátó saját részvényeire tekintettel – 3,331% 

mértékű szavazati jogot, összesen 9,990% mértékű részesedést és – a kibocsátó saját részvényeire tekintettel – 9,993% mértékű szavazati 

jogot szereztek a kibocsátóban) 

 

7. Bejelentett adatok részvényhez kapcsolódó szavazati jog esetén: 

 

A részvények 

osztálya/típusa 

(lehetőleg az ISIN-

kód használatával) 

A kiváltó ügyletet megelőző 

helyzet 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

Részvények 

száma 

Szavazati jogok 

száma 

Részvények száma Szavazati jogok száma1 Szavazati jogok %-a2 

Közvetlen Közvetlen Közvetett Közvetlen Közvetett 

HU0000155726 
0 

 

0 663.718 663.718 1.327.437 

 

3,331% 6,660% 

RÉSZÖSSZEG (a 

szavazati jogok 

összesítése alapján) 

0 0 663.718 663.718 1.327.437 

 

3,331% 6,660% 

 

8. Bejelentett adatok pénzügyi eszköz esetén a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan: 

 

A kiváltó ügylet utáni helyzet: 

A pénzügyi eszköz, illetőleg 

megállapodás típusa 

Lejárat időpontja Felhasználási/átváltási 

időszak/határidő  

Az eszköz felhasználása/átváltása 

esetén megszerezhető szavazati 

jogok száma  

Szavazati jogok %-a 

     

  RÉSZÖSSZEG 

(az összes lejárati dátum 

vonatkozásában) 

  

 

Összesen (7+8) 9. szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet 

után 

10. szavazati jogok %-a összesen a kiváltó ügylet 

után 

 1.991.155 9,990% 

                                                 
1 Közvetett szavazati jogként a Tpt. 61. § (5) bekezdésének a) pontja alapján. a bejelentésre kötelezett személyen kívüli további összehangoltan eljáró személyek által megszerzett 

szavazati jogok kerültek feltüntetésre, amelyet a bejelentésre kötelezett személy közvetetten, a 2022. december 16. napján aláírt szindikátusi és összehangoltsági szerződések 

alapján, annak rendelkezéseivel összhangban, gyakorolhat. 
2 A kibocsátó tulajdonában álló – a kibocsátó 2023. január 2. napján kelt közzététele alapján összesen – 6.220 darab saját részvénnyel a Ptk. rendelkezései alapján szavazati jog 

nem gyakorolható, azonban ezt a tényt a jelen bejelentés tárgyát képező szavazati jogok kiszámítása során a Tpt. 61. § (4) bekezdésére tekintettel figyelmen kívül kell hagyni. A 

részvényes által a 663.718 darab részvénnyel közvetlenül gyakorolható szavazati jog a saját részvényeket is figyelembe véve: 3,331%, a 1.327.437 darab részvénnyel közvetetten 

gyakorolható szavazati jog a saját részvényeket is figyelembe véve: 6,662%. 



 

 

11. Ha releváns, az ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a szavazati jogokat és/vagy a pénzügyi eszközöket 

ténylegesen birtokolják: 

12. Meghatalmazott útján történő szavazás esetében: ……………………. 

[meghatalmazott neve] [számú] szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazása [dátum]-án/-én lejár. 

13. További információk, ha szükséges:  

A 2022. december 16. napján kelt, a kibocsátó részvényeseinek tett kötelező nyilvános vételi ajánlatban bemutatottaknak 

megfelelően a MOL RES Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap 2022. december 16. 

napján külön-külön részvény adásvételi szerződéseket írtak alá a kibocsátó többségi tulajdonosával, a Wallis Asset 

Management Zrt-vel a MOL RES Investments Zrt. által 663.719 darab, a Főnix Magántőkealap által 663.718 darab, a 

Riverland Magántőkealap által pedig 663.718 darab, a kibocsátó alaptőkéjéből egyenként 3,330%-os mértékű részesedést 

és – a kibocsátó saját részvényeire tekintettel – 3,331% mértékű szavazati jogot megtestesítő törzsrészvények 

megvásárlására. A vonatkozó részvény adásvételi szerződés alapján a törzsrészvények Főnix Magántőkealap részére 

történő transzferálására 2022. december 22. napján sor került.  

Összehangoltan eljáró személyek 

A 2022. december 16. napján kelt, a kibocsátó részvényeseinek tett kötelező nyilvános vételi ajánlatban bemutatottaknak 

megfelelően a MOL RES Investments Zrt. 2022. december 16. napján szindikátusi és összehangoltsági szerződéseket írt alá 

a Főnix Magántőkealappal és a Riverland Magántőkealappal. A MOL RES Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a 

Riverland Magántőkealap célja, hogy többségi befolyást és közös irányítást szerezzenek a kibocsátó felett. Tekintettel arra, 

hogy a MOL RES Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap a Tpt. szerinti összehangoltan 

eljáró személyeknek minősülnek, a kibocsátóban fennálló befolyásukat össze kell számítani. A fenti bemutatott részvény 

adásvételi szerződések eredményeként a MOL RES Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a Riverland 

Magántőkealap együttesen birtokolt törzsrészvényeinek száma 1.991.155 darabra emelkedett, amely a kibocsátó 

alaptőkéjéből 9,990% mértékű részesedést és – a kibocsátó saját részvényeire tekintettel – 9,993% szavazati jogot testesít 

meg, átlépve ezzel a Tpt. 61. § (3) bekezdésében meghatározott 5%-os küszöbértéket. 

 WAM Többségi Részvény Adásvételi Szerződés 

A 2022. december 16. napján kelt, a kibocsátó részvényeseinek tett kötelező nyilvános vételi ajánlatban bemutatottaknak 

megfelelően a MOL RES Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap további részvény 

adásvételi szerződést is aláírtak a Wallis Asset Management Zrt-vel a tulajdonában álló további, 10.278.009 darab, a 

kibocsátó alaptőkéjéből 51,567% mértékű részesedést és – a kibocsátó saját részvényeire tekintettel – 51,583% mértékű 

szavazati jogot megtestesítő törzsrészvények megvásárlására, amelyeket az összehangoltan eljáró személyek egymás között 

egyenlő részben szereznek meg. A tranzakció zárása esetén, annak zárási feltételei teljesülésétől függően, a MOL RES 

Investments Zrt., a Főnix Magántőkealap és a Riverland Magántőkealap külön-külön – figyelembe véve a fenti részvény 

adásvételi szerződések alapján már megszerzett törzsrészvényeket is – legalább 4.089.721 darab, a kibocsátó alaptőkéjéből 

egyenként 20,519% mértékű részesedést és – a kibocsátó saját részvényeire tekintettel – 20,525% mértékű szavazati jogot 

megtestesítő törzsrészvénnyel fognak rendelkezni, amelyek alapján együttesen – figyelembe véve a fenti részvény adásvételi 

szerződések alapján már megszerzett törzsrészvényeket is – legalább 12.269.164 darab, a kibocsátó alaptőkéjéből 61,557% 

mértékű részesedést, illetve – a kibocsátó saját részvényeire tekintettel – 61,576% mértékű szavazati jogot fognak szerezni 

a kibocsátóban. A tranzakció még nem került lezárásra. A tranzakció zárási feltételeit 2022. december 16. napján kelt, a 

kibocsátó részvényeseinek tett kötelező nyilvános vételi ajánlat tartalmazza. 

Nyilvános vételi ajánlat 

A MOL RES Investments Zrt. mint a fent bemutatott összehangoltan eljáró személyek által kijelölt ajánlattevő, 2022. 

december 16. napján a Tpt. rendelkezéseinek megfelelően kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a kibocsátó 

részvényeseinek. A kötelező nyilvános vételi eljárásban megvásárolt részvények a kötelező nyilvános vételi ajánlatban 

bemutatott módon, egyenlő arányban kerülnek megosztásra az összehangoltan eljáró személyek között. A kötelező 

nyilvános vételi eljárás még nem zárult le és a kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Magyar Nemzeti Bank még nem hagyta 

jóvá. A kötelező nyilvános vételi ajánlat egyéb zárási feltételeit a kötelező nyilvános vételi ajánlat tartalmazza. 

A Diófa Alapkezelő Zrt. kezelésében álló törzsrészvények 

A bejelentő rögzíti, hogy a Diófa Alapkezelő Zrt. vagyonkezelőként eljár a HORIZONT Magánnyugdíjpénztár és a 

PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyona tekintetében, továbbá a Takarék BUX Indexkövető Részvény Befektetési 

Alap alapkezelőjeként, amely entitások egyenként a fentiek szerinti sorrendben 581 darab, 1.7000 darab és 850 darab 

HU0000155726 azonosítójú törzsrészvénnyel rendelkeznek, így azok a kibocsátó alaptőkéjéből 0,0157% mértékű 

részesedést és 0,0157% mértékű szavazati jogot testesítenek meg, ugyanakkor a bejelentő álláspontja szerint ezen 

részvények és az azok alapján gyakorolható szavazti jogok a bejelentő által közvetetten vagy közvetlenül gyakorolható 

szavazati jogokba nem számítanak bele, így azok nem kerültek feltüntetésre a fentiek szerinti táblázatban. 

Kelt: Budapest, 2023.01.13. 

 

 

……………………………………………….. 

Főnix Magántőkealap  

Diófa Alapkezelő Zrt.  

képviseli: Benczédi Balázs vezérigazgató és Oláh Márton igazgatósági tag 
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