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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 korábban közzétett közleményeire, amelyekben a Társaság ismertette, hogy a 
MOL RES Investments Zártkörűen Működő Részvénytársaság (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 tett a Társaság által kibocsátott valamennyi, 
egyenként 12,5 HUF (azaz tizenkettő egész öttized forint) névértékű,  „A” sorozatú ALTEO Nyrt. 
törzsrészvény (HU0000155726) vonatkozásában, és amely kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) 2023.02.03-án hozott H-KE-III-77/2023. számú határozatával jóváhagyott (a 
továbbiakban: „Ajánlat”), az alábbiakról tájékoztatjuk a tisztelt Befektetőket. 
 
A kötelező nyilvános vételi ajánlattételi eljárás 2023. március 13-án lezárult. 
  
A Társaság a mai napon arról kapott tájékoztatást, hogy az Ajánlattevő részére a nyilvános vételi 
ajánlattételi eljárás keretében összesen 2.438.442,- darab ALTEO Nyrt. törzsrészvény tekintetében 
tettek érvényes elfogadó nyilatkozatot, amely az ALTEO Nyrt.-ben 12,237% mértékű szavazati jogot 
testesít meg. Tekintettel arra, hogy valamennyi, az Ajánlatban meghatározott Versenyhatósági 
Engedély rendelkezésre áll, így az Ajánlatban meghatározott Részvény Adásvételi Szerződések az 
Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak zárónapján, azaz 2023. március 13-án létrejöttek és hatályba 
léptek. A felajánlott részvények ellenértékének megfizetésére az Ajánlatban megjelölt határidőben fog 
sor kerülni. 
 
 
Fentiekre tekintettel a kötelező nyilvános vételi ajánlattételi eljárás eredményes, amelynek 
eredményeként az Ajánlat 2.5.2. pontjában hivatkozott tranzakciók végrehajtása esetén az Ajánlattevő 
4.902.536 darab, a Főnix Magántőkealap 4.902.535 darab, a Riverland Magántőkealap 4.902.535 
darab részvényt fog megszerezni, így a Szerződő Felek ALTEO Nyrt-ben fennálló együttes befolyása 
9,993%-ról 73,812%-ra fog emelkedni, amelyből az Ajánlattevő közvetlen befolyása 3,331%-ról 
24,604%-ra, a Főnix Magántőkealap közvetlen befolyása 3,331%-ról 24,604%-ra, míg a Riverland 
Magántőkealap közvetlen befolyása 3,331%-ról 24,604%-ra fog emelkedni. 
 
Budapest, 2023. március 14. 
     
 
 

ALTEO Nyrt. 
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