
 

 

Budapest, 2011. június 29. 
KÖTVÉNYPROGRAMOT INDÍT AZ ALTEO 

Kétmilliárd forintos keretösszeg – Gazdagodó finanszírozási eszköztár – Hangsúly a megújulókon 

 

Jóváhagyta az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. kötvényprogramját a pénzügyi felügyelet. A 12 hónapra szóló 

program keretösszege kétmilliárd forint, az első kibocsátásra várhatóan még az idén sor kerül. A 

kötvényprogram újabb eszköz az ALTEO számára megújuló fókuszú növekedési stratégiájának 

finanszírozásához. 

 

Jóváhagyta az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. kötvényprogramját a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

(PSZÁF). A program keretében a feltörekvő energetikai csoport kétmilliárd forint össznévértékben bocsáthat ki névre 

szóló, dematerializált kötvényeket. A kötvényprogram a következő 12 hónapra szól, de az első kibocsátásra várhatóan 

még az idén sor kerül. „A kötvényprogram fontos lépés a számunkra, ezzel ugyanis újabb eszköz áll majd 

rendelkezésünkre a megújuló fókuszú növekedési stratégiánk finanszírozásához” – jelentette ki ifj. Chikán Attila, az 

ALTEO vezérigazgatója. 

 

Az ALTEO a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság, középtávú tervei között nyilvános részvénykibocsátás is 

szerepel. „A kötvényprogram a részvény kibocsátási terveinket nem befolyásolja, a programra kiegészítő, az aktuális 

üzleti célokhoz optimalizált finanszírozási eszközként tekintünk” – hangsúlyozta ifj. Chikán Attila. A vezérigazgató 

hozzátette, hogy a kötvényprogram kisebb volumenű, konkrét projektek finanszírozását hivatott majd biztosítani az 

üzleti folyamatok ütemében. 

 

Az ALTEO növekedési stratégiájának fókuszpontjában a megújuló forrásokon nyugvó energiatermelés áll, a feltörekvő 

energetikai csoport emellett az alternatív decentralizált energiatermelés, az energiakereskedelem, valamint az 

energiahatékonysági szolgáltatások területén épített vagy épít ki meghatározó pozíciókat. A tervek szerint 2011 – 

2009 és 2010 után – ismét a növekedés éve lesz; „csoportunk folytatja az elmúlt két és fél év növekedési stratégiáját, 

az idei évben további jelentős bővülést tervezünk, elsősorban is a megújuló portfólióban építkezve” – tette hozzá ifj. 

Chikán Attila. 

 
***** 

Az ALTEO-ról 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. hazai tulajdonban lévő komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitása kiterjed a 
megújuló erőforrásokon is alapuló energiatermelésre, az energiakereskedelemre, valamint az energiahatékonysági 
szolgáltatások területére. A társaság fogyasztói számára megbízható, megfizethető, minimális környezetterheléssel 
járó, a megújuló energia gazdaságos hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. Energiakereskedőként partnerei 
körében megtalálhatók a hazai kis- és középvállalkozások és a nagyvállalatok egyaránt. Az ALTEO 2008 márciusában 
kezdte működését, árbevétele 2010-ben 5,66 milliárd forint volt. Érdekeltségi körébe tartozik többek között a győri és a 
soproni fűtőerőmű, valamint több, megújuló energiát hasznosító kiserőmű is. A társaság részvényei 2010. október 11-
én megjelentek a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. 
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