Sajtóközlemény
Budapest, 2011. szeptember 5.
800 MILLIÓS FEJLESZTÉS AZ ALTEO-NÁL
Új gázmotorok Győrben, új kazánok Sopronban – Javuló hatékonyság a kogenerációs portfólióban
Jelentős, összesen mintegy 800 millió forintos fejlesztést hajtott, illetve hajt végre a győri és a soproni
erőműben az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Győrbe három új gázmotor érkezik, Sopronban pedig már
üzembe is állt két új gőzkazán. A fejlesztéssel tovább javul az ALTEO kogenerációs portfóliójának
hatékonysága. Az energetikai csoport folytatja megújulófókuszú növekedési stratégiájának a megvalósítását.
Összesen mintegy 800 millió forint értékű fejlesztést hajtott, illetve hajt végre az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Az
energetikai csoport győri erőművébe három, egyenként 1 MW teljesítményű gázmotor érkezik a közeljövőben, ezzel
az erőmű villamosenergia-termelő kapacitása 5 MW-ra nő. A beruházás értéke mintegy 500 millió forint. „A fejlesztés
révén az erőmű értékes szereplővé válik a villamosenergia-piacon, hiszen ezentúl önálló ügyleteket is köthet” –
értékelt ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. A fejlesztés alacsony beruházásiköltség-szint mellett valósult
meg, ráadásul a gázmotorok üzemeltetése többleterőforrást sem igényel – tette hozzá az ALTEO első embere.
Mintegy 50 millió forint értékű hatékonyságjavító fejlesztés már megvalósult a győri erőműben. A beruházás nyomán
az erőmű a régi gőzalapú hőellátó rendszerét forróvíz-alapú technológiára állította át. „Az új rendszer elődjénél jóval
magasabb hatásfokú, ezáltal jelentős költségmegtakarítást jelent a számunkra” – mutatott rá a fejlesztés eredményére
ifj. Chikán Attila.
A soproni erőműben mintegy 250 millió forint értékű fejlesztés valósult meg. Két új kazán üzembe állítása jelentős
hatásfok-növekedést eredményezett. „A fejlesztés révén fogyasztóinkat a korábbiaknál versenyképesebben tudjuk
ellátni, a beruházás emellett az ellátásbiztonságot is jelentősen erősítette” – értékelte az eredményeket az ALTEO
vezérigazgatója. Ifj. Chikán Attila hozzátette: a fejlesztéssel a kogenerációs kötelező átvételi rendszer átalakításának
negatív következményeit is sikerült részben kompenzálni.
A beruházások révén erősödik az ALTEO kogenerációs portfóliója. A fejlesztéseknek azonban a hatásfoknövelés, a
költségcsökkentés, és ezeken keresztül az eredménytermelő képesség erősítése a célja; a feltörekvő energetikai
csoport növekedési stratégiájának fókuszpontjában továbbra is a megújuló forrásokon nyugvó energiatermelés áll.
„2011 – 2009-hez és 2010-hez hasonlóan – ismét a növekedés éve lesz, és ezt a növekedést a megújulóportfólióban
építkezve kívánjuk elérni” – hangsúlyozta 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, csoportszintű 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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