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KÖZLEMÉNY 
 

Rendkívüli tájékoztatás 

 

 

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. 

 

Ahogy arról a Társaság a tisztelt Befektetőket tájékoztatta, a MOL RES Investments Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.; cégjegyzékszáma: 01-10-

046154) mint kijelölt ajánlattevő 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. A Társaság annak érdekében, hogy ezen időszakban a tisztelt Befektetők minél 

széleskörűbb információval bírjanak a Társasággal kapcsolatosan, úgy döntött, hogy a közzétételi 

gyakorlatától eltérően az egyes projektek kapcsán – a megszokottól eltérően - egy hamarabbi fázisban 

tesz közzé bennfentes információkat, és azzal összefüggésben folyamatosan tájékoztatja a befektetőket. 

Ez azonban nem tekinthető a Társaság közzétételi gyakorlata módosulásának, kizárólag a jelen, az 

Ajánlat jóváhagyási eljárás lefolytatásáig, illetve az Ajánlat elfogadására rendelkezésre álló időtartam 

lejártáig tart.  

 

Az ALTEO kötelező vételi ajánlatot tett az Energikum Zrt. (székhely: 3011 Heréd, Kökényesi út 8., 

cégjegyzékszám: Cg. 10-10-020308; a továbbiakban: „Energikum”) tulajdonosainak (a továbbiakban: 

„Jelenlegi Részvényesek”) az Energikum alaptőkéjének 100%-át megtestesítő részvények 

megvásárlására. Az Energikum tulajdonában áll a nagykőrösi biogáz üzemet tulajdonló Energigas Kft. 

(székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 18., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-715418; a továbbiakban: 

„Energigas”) jegyzett tőkéjének 99%-át megtestesítő üzletrésze. Az Energigas 1%-os kisebbségi 

tulajdonosa jelenleg az ALTEO, továbbá az ALTEO üzemelteti a nagykőrösi biogáz üzemet is, amely a 

szerves hulladékból keletkező biometánból állít elő villamos energiát. A 2 MW névleges 

villamosenergia termelési kapacitással bíró biogáz üzem lehetséges akvizíciója szorosan illeszkedik a 

Társaság stratégiájába, továbbá a körforgásos gazdaságban betöltött szerepét is erősíti a ALTEO-nak. 

Emellett a termelődő biometán, bizonyos feltételek teljesülése esetén, alkalmas arra, hogy a földgáz 

helyettesítője legyen, így betáplálható akár a földgáz elosztórendszerbe is, amely értékes felértékelődési 

potenciált jelenthet a befektetés szempontjából a jövőben. Az Energikum tervezett akvizíciójának 

megvalósulásához az arra vonatkozó kötelező vételi ajánlat Jelenlegi Részvényesek általi elfogadásán 

túlmenően szükség van hatósági- és az Energigas finanszírozásában részt vevő bank jóváhagyásának 

megszerzésére is.  

 

A fentiekhez kapcsolódóan az ALTEO ugyancsak kötelező vételi ajánlatot tett az ECO-FIRST Kft. 

(székhely: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-344380, továbbiakban: 

„ECO-FIRST”) jegyzett tőkéjének 33%-át megtestesítő üzletrész megvásárlására, amelynek 67%-os 

tulajdonosa már jelenleg is az ALTEO. Az ECO-FIRST a hulladékkereskedelem aktív szereplője, és 

mint ilyen fontos szerepet játszik a nagykőrösi biogáz üzem alapanyagbeszerzésében is. 

 

A Társaság összhangban a stratégiájában foglaltakkal, a fenti akvizíciók útján egyszerre kívánja bővíteni 

a megújuló alapú villamosenergia termelési tevékenységét és tovább erősíteni a 

hulladékgazdálkodásban elért piaci pozícióit. 

 

Felhívjuk ugyanakkor a tisztelt Befektetők figyelmét, hogy a kötelező ajánlatok kiadása nem jelenti azt, 

hogy a tranzakciók megvalósulnak. A kötelező ajánlatokat még sem az Energikum, sem az ECO-FIRST 

jelenlegi tulajdonosai nem fogadták el, a tranzakciók megvalósulásához ezen túlmenően továbbá 
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hatósági- és finanszírozói jóváhagyások beszerzése is szükséges. A tranzakciók megvalósulásának 

folyamatáról az ALTEO időben tájékoztatni fogja a tisztelt befektetőket. 

 

Budapest, 2023. január 20. 

 

ALTEO Nyrt. 

 


