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ALTEO: 3 MILLIÁRDOS SZÉLERŐMŰ-AKVIZÍCIÓ
A hazai megújuló energetika történetének egyik legnagyobb tranzakcióját hajtotta végre a csoport
Nagyságrendileg hárommilliárd forintos tranzakció keretében három, összesen 5,8 megawatt teljesítményű
szélerőművet vásárolt az ALTEO. Az akvizíció a hazai megújuló energetika történetének egyik legnagyobb
ügylete, de nemzetgazdasági szinten is jelentősnek számít. A tőzsdén jegyzett feltörekvő energetikai csoport
három széltornyot vásárolt meg, Ács, Jánossomorja, illetve Pápakovácsi mellett. Az ALTEO az idén jelentős
növekedést tervez a megújulószektorban; a növekedési stratégia megvalósítását a tervek szerint akár már az
idén tőzsdei tőkebevonás segítheti.
Nagyságrendileg hárommilliárd forintos tranzakció keretében három, összesen 5,8 megawatt teljesítményű
szélerőművet vásárolt az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A szerződést tegnap írta alá a tőzsdén jegyzett feltörekvő
energetikai csoport az eladó Raiffeisen Energiaszolgáltató (REN) Kft.-vel. A Vestas-turbinával ellátott széltornyok Ács,
Jánossomorja és Pápakovácsi mellett állnak, és a legmodernebb technológiát képviselik.
Az akvizíció a hazai megújuló energetika történetének egyik legnagyobb tranzakciója, de nemzetgazdasági szinten is
jelentősnek számít, miként meghatározó fontosságú lépés az ALTEO számára is. „A tornyok megvásárlása mutatja
elköteleződésünket a hazai megújulóenergia-szektor mellett, illetve kiválóan demonstrálja, hogy a szektorban igenis
megtalálhatók azok a projektek, amelyek rentábilisak, egyben hosszú távon is képesek egy feltörekvő vállalat
növekedési stratégiájának a megvalósítását szolgálni” – kommentálta a tranzakciót ifj. Chikán Attila, az ALTEO
vezérigazgatója.
A csoport által megvásárolt három erőmű a jelenlegi termelési adatai alapján várhatóan 2018-ig a kötelező átvételi
(kát) rendszerben értékesíti a megtermelt áramot. Ezt követően az ALTEO saját mérlegkörében helyezi majd el az
egységeket. A tervek szerint .az áramtermelésnek a szélviszonyoktól függő ingadozását a csoport energiatermelési
portfóliójában megtalálható gázmotorok egyenlítik majd ki. A megvásárolt tornyok 3-4 éve működnek, így várható
hátralévő élettartamuk elérheti a 20 évet is.
A szélenergiában Magyarország számára jelentős tartalékok rejlenek. Jelenleg mintegy 330 megawattnyi kapacitás
működik, ezt ifj. Chikán Attila szerint az évtized végéig mindenképpen érdemes lenne megduplázni. „A szélenergia
hosszú távon az egyik legolcsóbb energiaforrás, hiszen az erőművi beruházások – karbantartásban, őrzésvédelemben, távfelügyeletben jelentkező – fix költsége a projektek megtérülését követően gyakorlatilag nulla. Ezáltal a
szélenergia hosszabb távon markánsan hozzá tud járulni az energiaár-növekedés tompításához” – érvel az ALTEO
vezérigazgatója. Hogy ehhez a kormányzati szándék is megvan, mutatja, hogy a megújuló cselekvési terv a
jelenlegihez képest további 410 MW kapacitás telepítését irányozza elő 2020-ig – teszi hozzá ifj. Chikán Attila.
Az ALTEO az idén is folytatni kívánja az elmúlt éveket jellemző gyors növekedést. A mostani szélerőmű-akvizíciót a
következő hónapokban újabb tranzakciók követhetik. „Továbbra is elsősorban időjárásfüggő, ezen belül is szél- és
naperőműveket keresünk, de meglévő jelentős tapasztalatunkra építve megújulógázos-projekteket is szeretnénk
vásárolni – Magyarországon és külföldön egyaránt” – húzza alá az ALTEO vezérigazgatója.
A növekedési stratégia megvalósítását – a tavaly őszi, illetve idén év eleji sikeres, összesen 1 milliárd forintos
kötvénykibocsátás után – tőzsdei tőkebevonás támogathatja – akár már az idén. „Az ALTEO stratégiája a kezdetektől
fogva a kiegyensúlyozott, diverzifikált, ugyanakkor dinamikus növekedés, amely egyszerre épít zöldmezős
fejlesztésekre és rentábilis projektek piaci akvizíciójára. Ezt a stratégiát kívánjuk a jövőben is követni. Az ehhez
szükséges források bevonásának módja és időzítése részben külső tényezők függvénye, azt ugyanakkor az idén

mindenképpen szeretnénk elérni, hogy az ALTEO úgy cégméret, mint nyereségesség tekintetében készen álljon akár
egy tőzsdei részvénykibocsátásra is” – hangsúlyozza 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 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 2011-ben 4,86 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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