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MÁR ÜZEMEL AZ ALTEO ELSŐ NAPERŐMŰVE
A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDÉN JEGYZETT ENERGETIKAI VÁLLALAT A DOMASZÉKEN MŰKÖDŐ
KÖZEL 2 MEGAWATTOS NAPERŐMŰ TULAJDONOSA LETT
Budapest, 2017. december 5. – Az ALTEO Group lezárta azt az ügyletet, amelynek révén a Domaszék
2MW Kft. megvásárlásával annak közel 2 megawattos domaszéki, már működő naperőművének
tulajdonosa lett. Az ügylet zárásával bekerült az első működő fotovoltaikus egység az ALTEO Csoport
erőművi portfóliójába. A megtermelt áramot az erőmű a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal engedélye alapján 25 évig a KÁT keretein belül értékesíti.
A korábban az EOGEN Csoport tulajdonában álló négy, egyenként 495 kilowattos szilícium kristályos
naperőmű-egység a Szeged melletti Domaszék külterületén épült meg még 2017 nyarán. A most zárult
tranzakcióval az ALTEO megújuló erőművi portfóliójában az alternatív gázos egységek, valamint a vízés szélerőművek mellett megjelent a naperőművi energiatermelés is.
„Ez a mostani egy újabb fontos mérföldkő az ALTEO életében, hiszen ez az első üzemelő naperőmű a
társaság portfóliójában. Ez az első megvalósult és már termelő, vadonatúj naperőműve a
portfóliónknak, amely a tavalyi sikeres tőzsdei tőkeemelés révén bevonzott forrásokra alapozva
valósult meg.” – emelte ki Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója. Hozzátette: a napokban
elindított monori fotovoltaikus erőművek megvásárlását célzó ügylet további 4 megawattal fogja
emelni majd az ALTEO naperőműves kapacitásait, így várhatóan 2018 második félévében már legalább
6 megawattnyi naperőmű fog a cégcsoport megújuló erőműveket tömörítő portfóliójában működni.
A naperőművek előnye, hogy a rendszer kialakítása egyszeri beruházást igényel, majd megbízható
módon minimum negyed évszázadon át biztosítja a klímabarát energiatermelést, miközben
karbantartási igénye minimális, működtetése pedig távfelügyelettel is megoldható. 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
megfelelő engedélyek birtokában a Kötelező Átvételi Rendszer keretein belül értékesít majd az ALTEO
Group a MAVIR részére.
*****
HÁTTÉRINFORMÁCIÓ
Az ALTEO Groupról
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 ALTO 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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