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ALTEO: ÚJABB 400 MILLIÓS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS 

Zárt körben jegyeztek a papírokból – Összesen 1 milliárd forintnyi kötvény kelt el eddig 

 

Zártkörű kibocsátás keretében újabb 400 millió forint értékben jegyeztek ALTEO-kötvényt 

hazai intézményi befektetői körben. Ezzel az ALTEO immáron közel 1 milliárd forintnyi tőkét 

tudott kötvénykibocsátás keretében bevonni. A feltörekvő energetikai csoport az elmúlt két 

és fél év dinamikus növekedését kívánja folytatni a következő időszakban is; a 

kötvénykibocsátásból befolyt források is ezt a célt szolgálják. 

 

További 400 millió forintnyi (összes kibocsátási érték) tőkét vont be zártkörű kötvénykibocsátás 

keretében az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A feltörekvő energetikai csoport értékpapírjait hazai 

intézményi befektetői körben értékesítették. A zérókupon kötvények futamideje két év, éves 

hozamuk 12,5 százalék. Ezzel az ALTEO immáron 1 milliárd forintnyi tőkét tudott 

kötvénykibocsátás keretében bevonni – mint ismert, tavaly novemberben a társaság 

értékpapírjaiból közel 600 millió forint értékben jegyeztek hazai magán- és intézményi befektetők. 

 

„Az újabb sikeres kötvényjegyzés további bizonyíték a számunkra arra nézve, hogy a 

villamosenergia-termelés és -kereskedelem, ezen belül is az alternatív energetikai megoldások, a 

megújulóenergia-forrásokon alapuló energiatermelés, a nehéz világgazdasági körülmények 

közepette is élvezi a professzionális befektetők bizalmát” – kommentálta az eredményt ifj. Chikán 

Attila, az ALTEO vezérigazgatója. 

 

Az immáron közel 1 milliárd forintra rúgó forrásbevonás révén az ALTEO tovább tudja folytatni 

akvizíciókra és zöldmezős beruházásokra épülő növekedési stratégiáját. „A kötvénykibocsátás – 

amellett, hogy lehetővé teszi tőkestruktúránk optimalizációját – forrást teremt további megújuló 

energetikai befektetéseink finanszírozására. Terveink között jelenleg elsősorban időjárásfüggő – 

szél, nap, víz – megújuló energiát hasznosító erőművek felvásárlása, illetve zöldmezős fejlesztése 

szerepel – idehaza, illetve külföldön egyaránt” – hangsúlyozta ifj. Chikán Attila. 

 

Az ALTEO szándékai között továbbra is kiemelt helyen szerepel a nyilvános részvénykibocsátás 

lehetősége még 2012 folyamán, de természetesen csak a cég számára is elfogadható tőkepiaci 

körülmények és feltételek esetén. Az ehhez szükséges megcélzott cégméret és profitabilitás 

eléréséhez fontos eszköz a bevont 1 milliárd forint körüli friss forrás. „Az idén azt mindenképpen 

szeretnénk elérni, hogy a tőzsdei részvénykibocsátás lehetőségének magunkkal szemben 

támasztott követelményeit teljesítsük, ami pedig ezen túl van, az már az általános tőkepiaci 

hangulat függvénye” – jelezte ifj. Chikán Attila.  

 

 

 

Sajtóközlemény 

 



 

 

Az ALTEO stratégiája a kezdetektől fogva a kiegyensúlyozott, diverzifikált, ugyanakkor dinamikus 

növekedés, amely egyszerre épít zöldmezős fejlesztésekre és rentábilis projektek piaci 

akvizíciójára. A társaság ezt a stratégiát kívánja a jövőben is követni. A stratégia fókuszpontjában 

a megújuló forrásokon nyugvó energiatermelés áll, a csoport emellett – az értéklánc alapú 

megközelítés jegyében – az alternatív decentralizált energiatermelés, az energiakereskedelem, 

valamint az energiahatékonysági szolgáltatások területén épített, vagy épít ki meghatározó 

pozíciókat. 

 

A feltörekvő energetikai csoport rendkívül gyorsan nőtt az elmúlt években. Erőművi portfóliója ma 

már hét egységből áll – ezek közül négy megújuló erőforrásokra épül –, a termelőegységekkel 

szinergikusan működő villamosenergia-kereskedelmi üzletága pedig ma már a piac felső 

harmadában található. Mindezzel párhuzamosan – és a válság ellenére – dinamikusan nőtt az 

ALTEO árbevétele is, amely 2010-ben – a megelőző évhez képest több mint az ötszörösére 

növekedve – már megközelítette a 6 milliárd forintot.  

 

Az ALTEO Csoport sarokszámai 

(millió forint, IFRS szerint konszolidált) 

 2009 2010 

Árbevétel 1 091 5 658 

Üzemi eredmény -98 215 

Adózás előtti eredmény 87 78 

Adózott eredmény 96 70 

Befektetett eszközök 2 705 3 393 

Eszközök 3 355 5 524 

Saját tőke 1 025 1 546 

 
 

***** 
 

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 2010-ben 5,66 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 megjelentek a Budapesti Értéktőzsde parkettjén. 
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