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Újabb szélerőművet vásárolt az ALTEO
A tranzakció pénzügyi zárásával újabb szélerőmű termel az ALTEO-nak
Az ALTEO Nyrt. a mai napon sikeresen lezárta szélerőmű akvizíciójának utolsó lépését, ezzel az
1,5MW kapacitású törökszentmiklósi szélturbina tulajdonosává vált. E lépéssel a cégcsoport
szélerőművi kapacitása 7,3 megawattra növekedett. A törökszentmiklósi szélturbinával megtermelt
villamos energiát a cégcsoport a villamosenergia-átvételi szerződés alapján 2018-ig a kötelező
átvétel keretében értékesítheti. A cégcsoport eredménytermelési potenciálja szempontjából kiemelt
jelentőségű a társaság megújuló alapú villamos energiatermelési kapacitásának növekedése.
„A jelenlegi gazdasági környezetben is van lehetőség a bővülésre, mi is folyamatosan keressük a
társaságunk hosszú távú stratégiájába illeszkedő, megújuló szektorbeli portfólióelemeket itthon és a
régióban. A szélenergia alapú villamos energia termelési kapacitásunk bővítése a társaság
eredménytermelési potenciálja szempontjából kiemelt jelentőségű. ”- hangsúlyozta ifj. Chikán Attila,
az ALTEO vezérigazgatója.
E technológia egy minimális költségek mellett üzemeltethető, ugyanakkor biztonságos
energiatermelési forma, amely az árbevétel növekedését biztosítja, és jelentős mértékben növeli a
társaság eredménytermelő képességét. Az ALTEO e szélerőmű tranzakcióval az elmúlt 12 hónap során
immár második akvizícióját hajtja végre a megújuló energetikai szektorban, mindeddig összesen 4
szélturbinát vásárolt meg Magyarországon.
Az ALTEO diverzifikált energiatermelő portfóliójának felépítése és működési struktúrája lehetővé teszi,
hogy kötelező átvételi szerződések kifutását követően a szélerőművek termelését a társaság a
későbbiekben saját mérlegkörén keresztül értékesíthesse. A széltornyok pedig a várható
élettartamukat figyelembe véve, akár további 20 évig is stabil elemei lehetnek a cég energiatermelő
rendszerének. A villamosenergia-termelő kapacitások mellett a társaság – részben a megtermelt
villamos energiára épülő – másik, villamosenergia-értékesítési üzletága is sikeresen működik, egyre
szélesebb vállalati kört elérve. Mára a társaság több száz nagy, közepes és kisvállalati partnert lát el
árammal hosszú távú szerződések alapján.
„A megújuló energiaforrások kiaknázásában még mutatkoznak tartalékok Magyarországon.
Alkalmazásuk hosszú távon képes az energiaár-növekedés hatásának makrogazdasági szintű
mérséklésére, illetve stabil bevétel- és eredménytermelő potenciált jelentenek az üzemeltetők
számára is” – mutatott rá ifj. Chikán Attila.
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HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ
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 11-én jelentek meg a Budapesti Értéktőzsde
parkettjén.
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