
STRATÉGIA:

Növekedésre programozva

1) MODERN KONCEPCIÓ: „SMART ENERGY” MANAGEMENT:

Az energiatermelés, kereskedelem és összetett szolgáltatások rugalmas és 

kifinomult kombinációja. A piacon egyedülálló.

2) TERVEZHETŐSÉG, MEGBÍZHATÓSÁG

Úttörő szerep az egyedi céges szolgáltatások igény szerinti testre szabásában. 

Kizárólag a tervezhetőbb vállalati szektorra fókuszál, nincs közvetlenül jelen a 

politikai-szabályozói kockázatnak erősebben kitett lakossági szegmensben.

3) NAGY ÜZLETI LEHETŐSÉG:

Kitűnő pozíció a megújuló energia szegmensben: ez 300 milliárd forintot 

meghaladó potenciális jövőbeli beruházást magában foglaló piac! A működési 

modell régióba történő kiterjesztése reális és komoly célkitűzés.

4) BIZTOS NÖVEKEDÉS

Kimagasló eredmények (55%-os árbevétel növekedés és 67%-os átlagos EBITDA 

bővülés 2013-ról 2015-re).

2015-től osztalékfizetés. 

. 

ALTEO: Az intelligens energiafelhasználás
Az energia forradalma – Új korszakra felkészülve
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A BŐVÜLÉS SZÁMOKBAN



BEFEKTETÉS A JÖVŐ ENERGIÁJÁBA:

Új szemlélet, kiugró lehetőség

HÁRMAS CÉLKITŰZÉS:

1.Megbízhatóság (kiemelkedő rendelkezésre 
állás, függetlenség az energiaellátási 
problémáktól)

2.Hatékonyság (energia megtakarítás 
maximalizálása, legmodernebb technológiák 
használata)

3.Klímatudatosság (magas hatékonyságú 
energiatermelés, megújuló környezetkímélő 
technológiák használata).

KOMPLETT ÉRTÉKLÁNC:
tervezés, tanácsadás, beruházás, működtetés 
és karbantartás, finanszírozási, 
kockázat-megosztási részvétel (co-investment).

RUGALMAS ALKALMAZKODÁS AZ EGYEDI 
IGÉNYEKHEZ ÉS OPTIMUMOKHOZ:
szofisztikált szolgáltatás, prémium minőség.

„SMART ENERGY”



ÜZLETÁG I.

Energiatermelés

A több lábon állás biztosítja a kiegyensúlyozott 
működést: megújuló és földgáz alapú termelés 
egyaránt.

A kedvező nemzeti energiastratégia kihasználása: 
Megújuló energia növekvő részaránya
Alacsony CO2-kibocsátású termelés bővülése.

Egyedi igények, vevőkhöz közeli energiatermelés, 
szofisztikált szolgáltatás, prémium minőség.

Virtuális erőmű: lehetővé teszi a gázmotoros 
erőműveink működésének optimalizálását és 
hozzáférést biztosít a kiserőművek termelésének 
és kapacitásainak összehangolása révén a 
prémium árazású rendszerszintű szabályozási 
piachoz.

Virtuális erőmű nemzetközi piacokon is 
alkalmazható tudás, alacsony tőkeigény mellett.

TÖBB LÁBON ÁLLUNK!



ÜZLETÁG II.

Energiakereskedelem

Villamos energia kereskedelem már 2009-től, 
gázkereskedelem 2016-tól

Organikus, ám dinamikus növekedés

A nagykereskedelmi tevékenységnek 
köszönhetően jelentős szinergiahatás
a gáz- és villamos energia beszerzésben.

Az organikus növekedésnek alacsony
tőkeigénye van.

DINAMIKUS 

BŐVÜLÉS



ÜZLETÁG III.

Energetikai szolgáltatások

BLUE CHIP ÜGYFELEK: MOL Petrolkémia, BorsodChem, Audi, Heineken, WING

ENERGIEWENDE („ENERGIAFORDULAT”) KONCEPCIÓ – Egyre fontosabb 
szempont a nagyvállalatoknál a klímatudatosság és az ebbe történő invesztíció

Unikális szereplő a hazai energetikai szolgáltatási piacon, egyedülállóan integrált 
működés, lefedi a teljes szolgáltatási vertikumot. 

Fővállalkozási tevékenység keretében akár saját beruházásoknak, akár külső 
ügyfeleknek (pl. MOL Petrolkémiának folyamatban van egy ~2 Mrd Ft-os 
kazánberuházása)  tudjuk a szolgáltatást biztosítani.

Üzemeltetés és karbantartási szolgáltatások nyújtása külső és belső ügyfelek 
számára. A méretgazdaságosság miatt költséghatékonyabb a saját tulajdonú 
erőművek karbantartása, ami versenyelőnyt biztosít.

ÜGYFÉLIGÉNYEKRE HANGOLVA



INTEGRÁLT TEVÉKENYSÉG

A hazai energetikai piacon egyedülálló módon minden 
energia szolgáltatásban aktív szereplő az Alteo. UNIKÁLIS SZEREPLŐ

TERMELÉS ÉS 

VIRTUÁLIS ERŐMŰ

ENERGIA-

KERESKEDELEM

KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSOK

PLOOP



ALTEO A TŐZSDÉN

Piaci kapitalizáció: ~10 Mrd

ALTEO – TULAJDONOSI ÖSSZETÉTEL

Tulajdonosi struktúra Darabszám Százalék

Wallis csoport 1 381 995 67,4%

Saját részvények 96 253 4,7%

ALTEO menedzsment 92 175 4,5%

Közkézhányad 479 727 23,4%

Összesen 2 050 150 100,0%



BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK

2017– 2018-ban

LEHETŐSÉGEK MEGLÉVŐ ÜGYFELEKNÉL

(MOL, Borsodchem növeli kapacitásait aminek jelentős energetikai vonzata van)

METÁR ÉLETBE LÉPÉSÉVEL JELENTŐS NÖVEKEDÉSI POTENCIÁL

A MEGÚJULÓ ENERGIA TERÉN,

300 Mrd Ft-ot meghaladó beruházási piac nyílik EU-s források felhasználása

(több 100 Mrd Ft energetikához kapcsolódó fejlesztés 2020-ig)

VIRTUÁLIS ERŐMŰ BŐVÜLÉSE BELFÖLDÖN ÉS KÜLFÖLDÖN EGYARÁNT



ALTEO – NÖVEKEDÉSI ENERGIA

MEGFELELŐ STRATÉGIA  A NÖVEKEDÉS ZÁLOGA,

amely biztosítja osztalékfizetés lehetőségét is


