Sajtóközlemény
Budapest, 2011. november 15.
MÁTÓL JEGYEZHETŐK AZ ALTEO KÖTVÉNYEI!
Megújulóenergetikai papírral színesedett a vállalatikötvény-piac palettája
Mától jegyezhetők az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. kötvényei. A Budapesti Értéktőzsdén
listázott, feltörekvő energetikai cégcsoport értékpapírjait november 21-áig, hétfőig
vásárolhatják meg a befektetők. A kötvény éves hozama fix 12,37 százalék. Az ALTEO az
elmúlt három évben dinamikus növekedést ért el; a kötvényjegyzéssel már előkészített,
magas megtérülésű projektek akvizícióját finanszírozza a társaság.
Megkezdődött
a
magyarországi
megújulóenergetika
eddigi
legnagyobb értékpapír-kibocsátása. Az ALTEO Energiaszolgáltató
Nyrt. kötvényeit az intézményi befektetők mától november 17-e
csütörtökig, a lakosságiak pedig november 21-a hétfőig jegyezhetik az
EQUILOR Befektetési Zrt. hálózatában. A Budapesti Értéktőzsdén
jegyzett, feltörekvő energetikai cégcsoport 2014. augusztusi lejáratú
értékpapírjai évi 12,37 százalékos fix hozamot kínálnak. A kötvények
másodlagos piacát a Budapesti Értéktőzsde parkettje fogja biztosítani.
Az ALTEO az alapítása óta eltelt három évben dinamikus növekedést
tudott felmutatni. Erőművi portfóliója ma már hét egységből áll – ezek
közül négy megújuló erőforrásokra épül. Ugyancsak rendkívül gyors
fejlődést produkált – a termelőegységekkel szinergikusan működő –
villamosenergia-kereskedelmi üzletága, amely ma már a piac felső
harmadában található. Mindezzel párhuzamosan – és a válság
ellenére – dinamikusan nőtt a feltörekvő energetikai csoport
árbevétele is, amely tavaly – a megelőző évhez képest több mint az
ötszörösére növekedve – már megközelítette a 6 milliárd forintot.

Ifj. Chikán Attila:
Stratégiánk a dinamikus,
diverzifikált növekedés,
zöldmezős fejlesztéssel
és akvizíciókkal egyaránt.

A kötvénykibocsátással a társaság a további növekedéshez teremt finanszírozási forrást.
„Cégcsoportunk stratégiája a kezdetektől fogva a kiegyensúlyozott, diverzifikált, ugyanakkor
dinamikus növekedés, amely egyszerre épít a zöldmezős fejlesztésekre és a piaci akvizíciókra.
Ezt a stratégiát kívánjuk a jövőben is követni” – hangsúlyozza ifj. Chikán Attila, az ALTEO
vezérigazgatója.
A következő fél év az akvizíciókról szól majd; az ALTEO előkészített, rentábilis projektek
megvételét tervezi. „Elsősorban Magyarországon tervezünk akvirálni de terveink között szerepel
külföldi projekt megvásárlása is” – mondja a társaság első embere. A jövő év közepétől pedig az
akvizíciókhoz felzárkózhatnak a zöldmezős beruházások is.

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 kötvény sarokszámai
ALTEO-kötvény
Hozam
12,37%
Denomináció
forint
Futamidő
3 év
Lejárat
2014. augusztus
Jegyzési időszak
2011. november 15-21.
Jegyzés helye
EQUILOR Befektetési Zrt.

Az ALTEO Csoport sarokszámai
(millió forint, IFRS szerint konszolidált)
2009
2010
Árbevétel
1 091
5 658
Üzemi eredmény
-98
215
Adózás előtti eredmény
87
78
Adózott eredmény
96
70
Befektetett eszközök
2 705
3 393
Eszközök
3 355
5 524
Saját tőke
1 025
1 546

*****
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 energiagazdálkodási
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 11én megjelentek a Budapesti Értéktőzsde parkettjén.
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Jognyilatkozat.
A társaság által kibocsátott kötvények a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatúnak minősülnek. A
jelen közlemény az „ALTEO 2011-2012. évi Kötvényprogram” értékesítését elősegítő kereskedelmi kommunikáció. A
közleményben hivatkozott kötvényprogram részletes feltételeit tartalmazó alaptájékoztató közzétételét a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete („PSZÁF”) 2011. június 28. napján kelt KE-III-320/2011. számú határozatával, az
Alaptájékoztató I. számú Kiegészítésének közzétételét a 2011. november 9. napján kelt, KE-III-50057/2007. számú
határozatával engedélyezte. Az Alaptájékoztató és annak I. számú Kiegészítése az ALTEO Nyrt. (székhelye: 1055
Budapest, Honvéd u. 20/A.), mint Kibocsátó honlapján (www.alteo.hu), valamint az Equilor Befektetési Zrt. (székhelye:
1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.), mint Forgalmazó honlapján (www.equilor.hu), továbbá a Budapesti Értéktőzsde
Zrt. hivatalos honlapján (www.bet.hu), és a PSZÁF által működtetett, közzétételre szolgáló honlapon
(www.kozzetetelek.hu) került közzétételre. Az Alaptájékoztató és annak I. számú Kiegészítése a Jegyzési Időszak
alatt a Kibocsátó illetve a Forgalmazó székhelyén nyomtatott formában is igényelhető.

