
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Újabb kimagasló félévet zárt az ALTEO  
 

Budapest, 2022.08.29 – A háborús helyzet kiváltotta energiapiaci sokkok sem tudták visszavetni az 
ALTEO eredményességét: a kínálkozó lehetőségek aktív kihasználásának köszönhetően a kamatok, 
adózás és értékcsökkenési leírás előtti konszolidált eredmény (EBITDA) félévkor már megközelítette 
a tavalyi év egész éves teljesítményét, emellett tovább folytatódott a stratégiában lefektetett 
beruházási program végrehajtása. Ugyanakkor a kiugróan magas energiaárak és az energiapiacokon 
tapasztalható extrém volatilitás jelentősen növelik a társaság működőtőke finanszírozási és 
tartalékképzési igényét, így vizsgálják a tőkepiaci forrásbevonás lehetőségét annak érdekében, hogy 
a jövőben is biztosítva legyen az ígéretes beruházási, befektetési lehetőségek finanszírozása, amiből 
az átalakuló energetikában éllovas ALTEO számára továbbra sincs hiány. 
 
A tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva 90 százalékkal nőtt 2022 első hat hónapjában az ALTEO 
konszolidált EBITDA-ja, elérve a 11,8 milliárd forintot. A kiugró eredmény leginkább a hő- és 
villamosenergia-termelést irányító ALTEO Szabályozási Központ kimagasló teljesítményének 
köszönhető, de ugyancsak erős pozitív hatással járt a kiskereskedelmi szegmens rekorderedménye, 
valamint a megújuló erőművek stabil, jó teljesítménye. A 8 milliárd forintos konszolidált nettó 
eredmény szintén rekordnak számít az ALTEO történetében, a tavalyi év azonos időszakához képest ez 
186 százalékos növekedést jelent.  
 
„Az elmúlt időszak kiemelkedő eredménynövekedése újra megerősíti, hogy sikeres és eredményes a 
2019 végén prezentált, majd 2022 elején frissített stratégiánk és annak végrehajtása” – közölte ifj. 
Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, aki hozzátette: a 2026-ig kitekintő stratégiában a környezeti 
és társadalmi fenntarthatóság is kiemelt szerepet kapott az üzleti szempontok mellett. A vállalatvezető 
szerint a kiváló eredményesség és a sikeres befektetési tevékenység mellett kihívásokat jelent az 
ALTEO számára is az ismert háborús helyzet és a jelentős részben ennek következtében az 
energiapiacokon érvényesülő drasztikus áremelkedések és felfokozott volatilitás. „A magas 
energiaárak és a rendkívüli volatilitás az energiapiac valamennyi szereplőjére, a vevőinkre, 
beszállítóinkra egyaránt komoly nyomást helyeznek, nálunk ez leginkább a működőtőke finanszírozási 
és tartalékképzési igények erőteljes növekedésében ölt testet. Ez pénzt vonhat el a vonzó befektetési 
lehetőségek elől. Azért, hogy ez ne így legyen gondolkozunk esetlegesen tőkepiaci forrásbevonási 
alternatívákon is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a következő időszak beruházásai megtérülésének a 
jelentősen megnövekedett finanszírozási költségeket is ki kell termelnie.” – számolt be a kihívásokról 
az ALTEO vezérigazgatója. Ugyanakkor az elmúlt évek igen látványos növekedése azt mutatja a 
vezérigazgató szerint, hogy az ALTEO folyamatosan képes olyan magas megtérülésű projekteket találni, 
amelyek még a jelenlegi drasztikusan megnövekedett finanszírozási költségek mellett is vonzó 
hozamot tudnak kínálni a befektetőknek. 
 
Ennek megfelelően a jelenlegi kihívások közepette is az ALTEO igen aktív maradt a befektetési 
tevékenységében. „Befektetési tevékenységünk szempontjából is nagyon sikeresnek ítélem az elmúlt 
időszakot” – tette hozzá ifj. Chikán Attila. A félév zárását követően az ALTEO adásvételi szerződést 
kötött a szervetlen hulladékok kezelésével és újrahasznosításával foglalkozó FE-GROUP INVEST Zrt. 
részvényei 75,1 százalékának a megvásárlására, továbbá megvásárolt egy még engedélyeztetés alatt 
álló 20 MW névleges teljesítményű naperőmű projektet tulajdonló céget, az EDELYN SOLAR Kft.-t, 
amely megnyitja a lehetőségét annak, hogy az ALTEO újabb 20 MW kapacitású naperőművet 
fejlesszen.  
 



 
Az egyes üzletágakról szólva ifj. Chikán Attila emlékeztetett rá, a viszonylag friss hulladékgazdálkodási 
és e-mobilitási üzletágak felfutásában a világjárvány okozta lassulás még 2022 első félévében is 
éreztette hatását. Ugyanakkor kiemelte, hogy a kiegyenlítő, illetőleg a szabályozási energia iránti igény 
erősödésével, valamint a megújuló források térnyerésével továbbra is kiemelkedő potenciált látnak az 
ALTEO erőműveit irányító Szabályozási Központban. Ezért folyamatosan dolgoznak annak további 
fejlesztésein, ami kiterjed az informatikai képességekre ugyanúgy, mint az energiatárolási és az egyéb 
energiatermelési kapacitások bővítésére és korszerűsítésére is. A vezérigazgató kiemelte még a 
gazdasági sikerek kapcsán a meglévő és folyamatosan bővülő erőművi portfólió, továbbá a 
profiltisztítást követően kimagaslóan jó ügyfélbázisra szert tett villamosenergia-és földgáz 
kiskereskedelem szerepét is. 
 
Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a 
Budapesti Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható. 

 
 
 

*** 
 
ALTEO Csoport 
Az ALTEO Nyrt. hazai tulajdonban lévő, modern szemléletet képviselő energetikai szolgáltató és kereskedő 
vállalat. Üzleti tevékenysége kiterjed a megújuló és a földgáz energiahordozókon alapuló energiatermelésre, az 
energiakereskedelemre, valamint a vállalatok számára történő, személyre szabott energetikai szolgáltatásokra, 
fejlesztésekre. A társaság ügyfelei számára megbízható, környezettudatos, a megújuló energia fenntartható 
hasznosításán alapuló energiaellátást biztosít. Energiakereskedőként partnerei körében megtalálhatók hazai kis- 
és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját, 
optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint szabályozó központjának köszönhetően. Az ALTEO 
részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 2016-ban pedig sikeres nyilvános 
részvénykibocsátást hajtott végre. A társaság folyamatosan aktív a tőkepiacon, a nyilvános részvénykibocsátását 
követően is hajtott végre zártkörű részvény és kötvénykibocsátásokat intézményi befektetők körében, az így 
bevont források aggregált értéke megközelítette a 20 milliárd forintot. Eközben az árbevétele dinamikusan bővült 
és 2021-ben elérte a 44 milliárd forintot, befektetett eszközállománya meghaladta a 31 milliárdot. Az ALTEO egy 
dinamikusan fejlődő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett vállalat, amely működése során folyamatosan keresi 
a beruházási és bővülési lehetőségeket, és azért dolgozik, hogy ügyfelei, partnerei számára a legmagasabb 
minőségű, leginnovatívabb szolgáltatásokat nyújtsa, és ezen keresztül tartósan növelje a részvényesi értéket. 
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