
 

 

ÚJABB NAPERŐMŰVES PROJEKTBE KEZD AZ ALTEO 
 

A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN JEGYZETT ENERGETIKAI VÁLLALAT MONORON ÉPÍT KÖZEL 4 MW 
KAPACITÁSÚ NAPELEMPARKOT 

 
Budapest, 2017. november 21. – Két monori fotovoltaikus projekttársaság megvásárlásáról írt alá 
magállapodást az ALTEO Nyrt. A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett energetikai vállalat ezzel újabb 
napenergetikai fejlesztésnek teremtette meg a feltételeit. A két újonnan vásárolt projekttársaság 
egyenként négy-négy 499 kilowattos naperőmű-egység építésére rendelkezik engedélyekkel, 
amelyek mentén az új tulajdonos ALTEO Group 2018 folyamán megvalósítja a beruházásokat. A 
megépült erőművek 25 évig a Kötelező Átvételi Rendszer keretében értékesítik majd a termelt 
villamos energiát, amelyre a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélyével 
rendelkeznek. 
 
„A projekttársaságok megvétele révén tovább növelhetjük megújuló energiaforrásokat hasznosító 
erőművi portfóliónkat. A domaszéki projektünk zárása és a monori napelem parkok megvalósulása 
esetén 6 megawattnyi új fotovoltaikus kapacitással rendelkezünk majd, amelyek a Kötelező Átvételi 
Rendszerben, kedvező megtérülés mellett értékesíthetik a megtermelt villamos energiát.” – 
hangsúlyozta a beruházás kapcsán Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója. Kiemelte azt is, 
hogy a most aláírt szerződésekkel újabb nagy lépést tett a vállalat annak az irányába, hogy teljesítse a 
részvényeseknek a tőkeemelés kapcsán tett ígéretét a bevont források minél jobb megtérülést 
biztosító gyors befektetéséről. 
 
A két most megvásárolt projekttársaságot, a Monsolar Kft.-t és az IT-Solar Kft.-t, magánszemélyek 
alapították napenergetikai projektek tervezésére és engedélyeztetésére, a projektek megvalósítására. 
A beruházás kivitelezését az összes szükséges hatósági engedély megszerzését követően lehet majd 
megkezdeni.  
 

***** 
HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ 

 
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 és nagyvállalatok egyaránt. Ügyfelei 
igényeit hatékonyan tudja kiszolgálni saját optimálisan kialakított összetételű eszközeinek, valamint virtuális erőművének 
köszönhetően. Az ALTEO részvényeit 2010 októberében vezették be a Budapesti Értéktőzsdére. A vállalat 2016-ban sikeres 
nyilvános részvénykibocsátást hajtott végre, amely során részvényei közkézhányadát négyszeresére növelte, miközben közel 
1,4 milliárd forintnyi forrást tudott bevonni stratégiai terveinek megvalósításához. A vállalat 2016-os árbevétele 13,9 milliárd 
forint volt, nettó eredménye pedig meghaladta a 800 millió forintot, kiugró növekedést tükrözve. Az ALTEO egy dinamikusan 
fejlődő 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. 
 
Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján 
(https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/), továbbá a Budapesti Értéktőzsde Zrt. 
(https://bet.hu/oldalak/ceg_adatlap/$issuer/3353) és a Magyar Nemzeti Bank (http://kozzetetelek.mnb.hu) e célra szolgáló 
közzétételi felületén olvasható. 
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