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Sikeres volt az ALTEO idei negyedik kötvényértékesítése is
3 év 4 hónap futamidejű kamatozó kötvényeket értékesített 500 millió forint értékben, zártkörű
jegyzés keretében az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A papírokat 6,5 százalékos fix kamat mellett
jegyezték le a befektetők. A zártkörű forgalomba hozatal során forgalmazóként az OTP Bank Nyrt.
járt el.
Az idén már negyedik kötvényjegyzését zárta sikeresen az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A januári
zártkörű értékesítést, a júniusi nyílt kötvényprogramot és a júliusi zártkörű kötvényjegyzést 2014.
augusztus 13-án egy újabb sikeres kötvényértékesítéssel követte a feltörekvő megújuló-energetikai
társaság. E legutóbbi tranzakció során névértéken összesen 500 millió forint értékben jegyezték le
intézményi befektetők a hazai energetikai vállalat „ALTEO 2017/III” elnevezésű, névre szóló, 3 év 4
hónap futamidejű, dematerializált papírjait, melyeknek lejárati ideje 2017 decemberére esik. A
zártkörű forgalomba hozatal során forgalmazóként az OTP Bank Nyrt. járt el.
Ezzel a legutóbbi tranzakcióval együtt a vállalat az idei évben 3,1 milliárd Ft körüli forrást vont be
kisebb mértékben finanszírozásának egyensúlya, nagyobb arányban fejlesztései támogatására.
„Az ALTEO kockázati felárának jelentős, mintegy 100 bázispontú, csökkenése és az irányadó kamatok
alacsony voltának eredményeként összességében mintegy 5-6 százalékponttal kisebb
kamatköltséggel számolhatunk a kötvények kapcsán az elkövetkező években, mint azt három évvel
korábban tehettük volna” – emelte ki Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt.
vezérigazgatója a társaság idei évi kötvénypiaci aktivitása kapcsán.
A kedvező kamatkörnyezet és az ALTEO dinamikus fejlődése miatti befektetői bizalom mellett a
befektetők pozitív hozzáállása is kellett a sikerhez. „Az idei év megerősített minket abban, hogy a
társaság a befektetők meglátása szerint is jó úton halad, fejlődési pályája bizalomra ad okot.
Továbbra is keresik a befektetők a banki kamatoknál kedvezőbb lehetőségeket pénzük kihelyezésére.
Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne figyelnének oda arra, hogy milyen vállalatokba fektetik a
pénzüket. Ezzel a negyedik tranzakcióval most egy időre lezárjuk a kötvénykibocsátási ciklusunkat, az
elkövetkező hónapokban főként az új befektetések megvalósítására koncentrálunk. További tőkepiaci
aktivitásunkat azok eredményessége és esetleges addicionális tőkeigénye, továbbá az általános
tőkepiaci hangulat fogja meghatározni.” – tette hozzá Ifj. Chikán Attila.
A társaság továbbra is olyan eszközök akvizícióját és projektek megvalósítását tervezi, amelyek illenek
a vállalat hosszú távú stratégiájába, és amelyeket a rendelkezésre álló szaktudás és tapasztalata
alapján képesek nyereségesen üzemeltetni. Az ALTEO növekedési stratégiájának középpontjában
továbbra is elsősorban a megújuló forrásokon alapuló energiatermelés áll, a hazai energetikai vállalat
emellett az alternatív decentralizált energiatermelés, az energiakereskedelem, valamint az
energiahatékonysági szolgáltatások területén aktív.
Az ALTEO Csoport kiegyensúlyozottan nőtt az elmúlt években. Erőművi portfóliója ma már 11
egységből áll, amelyek közül 8 megújuló erőforrásokra épül; az ALTEO megújuló alapú erőműparkját
4 szélerőmű és 2-2 depónia- és kisérőgáz-hasznosító egység alkotja. Ezt a portfóliót egészíti ki 3

decentralizált, fosszilis alapon, magas hatásfok mellett termelő kogenerációs erőmű. A
vállalatcsoport termelőegységekkel szinergikusan működő villamosenergia-kereskedelmi üzletága ma
már a piac felső harmadában található. Az ALTEO árbevétele tavaly 6,2 milliárd forint volt, míg
EBITDA szintű eredménye 816 millió forintot ért el.

