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ALTEO - pozitívan zárult a megvásárolni tervezett szélerőmű műszaki átvilágítása 

A megújuló szektorban tervezett vásárlással bővülhet a társaság villamosenergia-termelői 

kapacitása és eredménytermelő potenciálja 

Az ALTEO Nyrt. tervezett szélerőmű akvizícióját megelőző műszaki átvilágítás eredményesen 

lezárult, nincs műszaki akadálya a szélturbina megvásárlásának. A tranzakció következő tervezett 

lépése a szélerőmű tulajdonjogának megszerzése, amelynek pénzügyi zárására várhatóan február 

végéig kerülhet sor. Az akvizíció előkészítésének köztes lépéseként a társaság megvásárolta a 

villamosenergia-termelési engedéllyel rendelkező E-WIND Szélenergetikai Kft.-t, amely az 1,5 

MW teljesítményű törökszentmiklósi szélerőmű által előállított villamos energiát korábban 

értékesítette.  

A megvásárolni tervezett szélerőművel előállított villamos energiát a tőzsdén jegyzett, feltörekvő 

energetikai társaság az E-WIND Kft. meglévő villamosenergia-átvételi szerződése alapján 2018. évig 

a kötelező átvétel keretében értékesítheti. Az ALTEO működése lehetővé teszi, hogy a kötelező 

átvételi szerződés kifutását követően a társaság diverzifikált energiatermelő portfóliójába szervesen 

illeszkedő megújuló alapú erőmű termelését a későbbiekben saját mérlegkörén keresztül 

értékesíthesse.  

„A cégcsoport megújuló alapú villamos energiatermelési kapacitásának bővítése az 

eredménytermelési potenciál szempontjából kiemelt jelentőségű.  Éppen ezért folyamatosan 

keressük a társaságunk hosszú távú stratégiájába illeszkedő portfólióelemeket itthon és a 

régióban.”- mutatott rá ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.  

A szélenergia fontos szerepet játszik az energetikai társaságok és az egyes államok energiamixén 

belül, hiszen a technológia – az erőművi beruházás költségeinek megtérülését követően – egy 

minimális költségek mellett üzemeltethető, ugyanakkor biztonságos energiatermelési forma. Az 

ALTEO számára az engedéllyel rendelkező, üzemelő szélerőművek megvásárlása a megújuló alapú 

villamosenergia-termelésből származó árbevétel növekedését biztosítja, és jelentős mértékben 

növeli a társaság eredménytermelő képességét. E pozitív hatások már a társaság eredményeiben is 

tetten érhetőek voltak.  

Az ALTEO Nyrt. a szélerőmű-akvizíció sikeres zárása esetén a beruházás révén – a meglévő három 

szélturbinából álló 5,8 megawattnyi – szélerőművi kapacitását 7,3 megawattra növelheti.   
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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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