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NAPERŐMŰBE FEKTET BE AZ ALTEO GROUP 
 

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STANDARD KATEGÓRIÁJÁBAN JEGYZETT ENERGETIKAI 
VÁLLALAT DOMASZÉKEN, NAGYSÁGRENDILEG 800 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKŰ ZÖLDMEZŐS 

BERUHÁZÁS KERETÉBEN LÉTESÍT KÖZEL 2 MEGAWATTOS NAPERŐMŰVET 
 
Budapest, 2017. február 16. – Az ALTEO Group a Domaszék2MW Kft. megvásárlásáról írt alá 
magállapodást az EOGEN Csoporttal. A Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett 
energetikai társaság ezzel megteremtette a feltételeit annak, hogy az első zöldmezős fotovoltaikus 
fejlesztését elindítsa az év első negyedévében. A négy, egyenként 495 kilowattos naperőmű-egység 
a Szeged melletti Domaszék külterületén épül meg. A fejlesztés megvalósításával az ALTEO 
megújuló erőművi portfóliójában az alternatív gázos egységek, valamint a víz- és szélerőművek 
mellett megjelenik a naperőművi energiatermelés is. A megépült erőmű a fejlesztés megtérüléséig 
a Kötelező Átvételi Rendszer keretében értékesíti majd a termelt villamos energiát. 
 
„A projekttársaság megvétele és a domaszéki erőmű megvalósítása egy kiváló befektetési, és további 
portfólióbővülési lehetőséget jelent az ALTEO Group részére. A naperőmű megvalósításával ugyanis 
vállalatunk megújuló erőművi portfóliójában megjelenik a fotovoltaikus erőmű is, amelynek a jövő 
energiamixében egyre jelentősebb szerep jut, Magyarországon és a világpiacon egyaránt. A 
beruházásnak köszönhetően tovább erősítjük vezető pozíciónkat a megújuló energiatermelés 
területén” – mondta a beruházás kapcsán Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója, aki 
kiemelte, hogy a fejlesztés amellett, hogy hozzájárul az ország klímavédelmi célkitűzéseinek 
eléréséhez, a vállalat befektetőinek ígért kiegyensúlyozott vállalati növekedésnek is fontos eszköze. 
 
A fejlesztés első lépéseként az ALTEO Group a napokban írta alá az EOGEN csoport erre a célra 
létrehozott projekttársaságának – Domaszék2MW Naperőmű Kft. – akvizíciójáról szóló 
megállapodást. A fotovoltaikus erőmű előnye, hogy a rendszer kialakítása egyszeri beruházást 
igényel, majd megbízható módon 25 éven át biztosítja a klímabarát energiatermelést, miközben 
karbantartási igénye minimális, működtetése pedig távfelügyelettel is megoldható. A domaszéki 
naperőmű négy, egyenként 495 kW teljesítményű részerőműből áll majd össze.  
 
„Szeged és környéke a napsütéses órák számát tekintve az egyik legjobb területnek számít 
hazánkban. A teljes, 2 megawatt kapacitású naperőmű éves szinten mintegy 2400-2600 
megawattóra áramot termel majd, amelyet a fejlesztés megtérüléséig a Kötelező Átvételi Rendszer 
keretein belül értékesítünk a MAVIR részére” – hangsúlyozta ifj. Chikán Attila. 
 
 
 

***** 
 
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 
 
Az ALTEO Groupról 
Az ALTEO Group 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, 
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részvényei 2010. október 11-e óta jelen vannak a Budapesti Értéktőzsde parkettjén is, a vállalat 2016-ban sikeres nyilvános 
részvénykibocsátást vitt véghez, amelynek során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben közel 1,4 
milliárd forintnyi tőkeemelést hajtott végre. A vállalat 2015-ös árbevétele meghaladta a 10 milliárd, nettó eredménye pedig az 
1 milliárd forintot. 
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