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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.”) és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 

4. mellékletének 1.24. pontja alapján fennálló rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban 

tesz eleget. 

 

Hivatkozással a Társaság 2023. január 20. napján közzétett közleményére, amelyben a Társaság arról 

tájékoztatta a tisztelt Befektetőket, hogy az ALTEO kötelező vételi ajánlatot tett az Energikum Zrt. 

(székhely: 3011 Heréd, Kökényesi út 8., cégjegyzékszám: Cg. 10-10-020308; a továbbiakban: 

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

megvásárlására, továbbá 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, az ALTEO az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket.  

 

Az ALTEO – mint vevő – részvény adásvételi szerződést kötött az Energikum tulajdonosaival 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 is az 

ALTEO. Az ALTEO üzemelteti továbbá 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 akvizíciója szorosan 

illeszkedik az ALTEO stratégiájába, továbbá a körforgásos gazdaságban betöltött szerepét is erősíti. A 

jelenlegi üzemelési módon túlmenően a termelődő biometán, bizonyos feltételek teljesülése esetén, 

alkalmas arra, hogy a földgáz helyettesítője legyen, így betáplálható akár a földgáz elosztórendszerbe 

is, amely a befektetés értékes felértékelődési potenciálját jelenti. 

 

Továbbá az ALTEO – mint vevő – üzletrész adásvételi szerződést kötött az 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. 

 

Az adásvételi szerződések aláírása a tranzakciók egy lépése, az Energikum alaptőkéjének 100%-át 

megtestesítő részvények tulajdonjoga, továbbá az ECO-FIRST jegyzett tőkéjének 33%-át megtestesítő 

üzletrész tulajdonjoga – a szerződésekben részletesen meghatározott – feltételek teljesülése esetén száll 

át a Társaságra.  

 

Az Energikum akvizíciójának zárásához szükség van hatósági- és az Energigas finanszírozásában részt 

vevő bank jóváhagyásának megszerzésére is.  

 

A Társaság a folyamatban lévő tranzakciókkal kapcsolatban felmerülő minden, a vonatkozó 

jogszabályok által megjelölt, szükséges információról tájékoztatni fogja a tisztelt Befektetőket. 

 

 

Budapest, 2023. március 10. 
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