
 

 

 
 
 

KÖZLEMÉNY 
 

 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, 
Babérutca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „ALTEO ” vagy „Társaság”) a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. §-a és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján 
rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 
 
Ahogy arról az ALTEO a korábbiakban is tájékoztatta a tisztelt befektetőket, az ALTEO közgyűlése az 
5/2015. (XI.10.), 6/2015. (XI.10.), 7/2015. (XI.10.), valamint a 12/2016. (IV.19.) számú határozataival 
döntött a munkavállalói részvényjuttatási program felállításáról, valamint biztosította annak lehetőségét, 
hogy ezen munkavállalói részvényjuttatási program keretében az ALTEO igazgatósága döntsön MRP 
szervezet felállításáról, amelynek közreműködésével az ALTEO közgyűlése illetve a közgyűlés 
felhatalmazása alapján az ALTEO vezérigazgatója által meghatározott munkavállalói kört megillető 
részvényvételi jog gyakorolható. 
 
Az ALTEO igazgatósága ezen közgyűlési felhatalmazása alapján 5/2016. (IX.07.), valamint 3/2016. 
(XII.13.) számú határozataival döntött az MRP szervezet felállításáról és meghatározta az MRP 
szervezet javadalmazási politikáját is. A Fővárosi Törvényszék 11.Pk.60.801/2016/2. számú végzésével 
„ALTEO Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program Szervezet” néven az ALTEO MRP szervezetét 
bejegyezte. 
 
Ahogy arról az ALTEO a korábbiakban is tájékoztatta a tisztelt befektetőket, az MRP szervezet 
felállításának célja a Társaság munkavállalóinak a Társaság sikereiben történő részesítése. Az MRP 
bevezetése a vállalati teljesítmény hosszú távú növelésének ösztönzésével biztosítja, hogy a résztvevők 
érdekei egybeessenek a Társaság érdekeivel. 
 
A Társaság közgyűlése illetve Chikán Attila László vezérigazgató 1/2016. (IX. 10.) számú rendelkezése 
során meghatározott munkavállalói kört (a továbbiakban: „Munkavállalók ”) megillető részvény vételi 
jog abban az esetben gyakorolható, ha a Társaság 2017. első félévének konszolidált árbevétele 
meghaladja a javadalmazási politika hatályba lépésének napját (2016. december 14.) megelőző üzleti év 
(azaz 2015) első féléve tekintetében elért konszolidált árbevételt, ennél fogva a Társaság javuló 
gazdasági teljesítményt mutat. A Társaság gazdasági teljesítményének megítélése során a Társaság 
2015. pénzügyi év első félévére, és a 2017. pénzügyi év első félévére vonatkozó, a Társaság hivatalos 
közzétételi helyein publikált féléves jelentésének konszolidált árbevételi adatait kell alapul venni. 
 
A Munkavállalókat megillető részvény vételi jog gyakorlásának kezdő időpontja 2017. első félévére 
vonatkozó féléves jelentésének közzétételi időpontja, befejezési időpontja pedig 2021. november 7. 
napja. 
 
A Munkavállalók által a vételi jog gyakorlásával megszerezhető részvények a Társaság tulajdonában 
álló, vagy a Társaság által később megszerzésre kerülő összesen 96.253 darab HU000010593 ISIN 
azonosító alatt nyilvántartott, dematerializált formában előállított, 100 Ft névértékű „A” sorozatú 
ALTEO törzsrészvény, amelynek ellenértéke 3.800,- Ft/részvény (a továbbiakban: „Részvények”). 
 
A Részvényeket sem az MRP szervezet, sem a munkavállalók nem értékesíthetik 4.630,- Ft-os 
részvényenkénti árnál alacsonyabb áron. További korlátozás, hogy Bodó Sándor, Kovács Domonkos és 
Chikán Attila László 2017. október 20. napjáig nem értékesíthetnek Részvényt azzal, hogy ezen 
korlátozás nem zárja ki, hogy az említettek korlátozás nélkül értékesítsenek Részvényeket a tulajdonosi 



 

 

csoport tagvállalatai és munkavállalói részére, feltéve, hogy a Részvények megszerzői vállalják, hogy a 
Részvényeket a fenti határidő lejártáig csak a fenti korlátozások betartása mellett értékesítik tovább. 
 
Jelen közleménnyel egyidejűleg közzéteszi az ALTEO Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program 
Szervezet javadalmazási politikáját. 
 
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt befektetőket, hogy a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. számú 
mellékletének 1.13. pontjára tekintettel a Társaság esetenként tájékoztatni fogja a tisztelt befektetőket a 
Munkavállalók által az MRP szervezet keretében gyakorolt Részvény-vásárlásról.  
 
 
Budapest, 2017. március 14. 
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