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Hároméves szerződést kötött az ALTEO Group és a MOM Park
Három évvel hosszabbította meg a napokban lejáró, immáron 15 éves múltra visszatekintő
energetikai együttműködését az ALTEO Group és a MOM Park. A feltörekvő hazai alternatív
energetikai szolgáltató a jövőben is villamos energiát, illetve fűtést és hűtést biztosít a
bevásárlóközpont számára.
A rendszer Papp András, az ALTEO Group általános vezérigazgató-helyettese szerint több
szempontból is különleges: „Ez volt az országban az első harmadik feles finanszírozás mentén
megvalósított energiaközpont. A Hosszútávú Energiaszolgáltatási szerződés keretében a szolgáltató
Sinergy Kft. a saját beruházásában építette ki a rendszert és üzemeltette az elmúlt 15 évben. Az is
újdonság volt, hogy a fűtési, hűtési és villamos energia termelésre 1 megawattos gázmotorból, 6
megawattnyi kazánkapacitásból, 5,1 megawattnyi kompresszoros hűtőkapacitásból, valamint egy
700 kilowattos abszorpciós hűtőből álló, úgynevezett trigenerációs rendszert alakítottunk ki, mely
alkalmas arra, hogy a gázmotor hulladékhőjét mind hűtési, és fűtési célra is lehet hasznosítani.
Az energiaszolgáltatás a kölcsönös előnyök elve mentén valósul meg: a MOM Parknak az
együttműködés révén nem kell erőforrásokat allokálnia az energiaszolgáltatásra, beleértve a komplex
technológia üzemeltetését és karbantartását, valamint a hibaelhárítást, így a vevő számára a
szolgáltatás költsége jól tervezhetővé válik.” – emelte ki az általános vezérigazgató-helyettes
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HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ
Az ALTEO Groupról
Az ALTEO Csoport hazai tulajdonban lévő komplex energetikai szolgáltató, üzleti aktivitása kiterjed a megújuló és
hagyományos erőforrásokon alapuló energiatermelésre, az energia kis- és nagykereskedelemre, valamint a komplex ipari
Smart Energy Management 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, a
vállalatcsoport saját mérlegkörrel és virtuális erőművel rendelkezik. Az ALTEO Group 2008 márciusában kezdte működését,
árbevétele 2014-ben 5,9 milliárd forint volt. Az ALTEO Group 2015 május elején sikeresen lezárta a Sinergy Kft. akvizícióját. A
társaság részvényei 2010. október 11-e óta jelen vannak a Budapesti Értéktőzsde parkettjén is.
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