Sajtóközlemény
ÚJABB NYOLCÉVES SZERZŐDÉST KÖTÖTT AZ ALTEO NYRT.
LEÁNYVÁLLALATA ÉS A HEINEKEN
Budapest, 2018. január 11. – Újabb nyolc évvel hosszabbította meg együttműködését a vezető hazai
ipari energetikai szolgáltató ALTEO Nyrt. tulajdonában lévő Soproni Erőmű Kft. és a HEINEKEN
Hungária Sörgyárak Zrt. A szerződés keretében a Soproni Erőmű Kft. biztosítja a HEINEKEN Soproni
Sörgyárának teljes gőz- és meleg víz igényét. A változó fogyasztói igényeknek megfelelően, valamint
a biztonságos, költséghatékony és rugalmas energiaellátás érdekében az ALTEO Nyrt. folyamatosan
karban tartja és beruházásokkal teszi még korszerűbbé soproni erőművét.
A Soproni Erőmű Kft. 2017 decemberében újabb nyolc évre kiterjedő, 2025. december 31-ig szóló
hőszolgáltatási szerződést írt alá a HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.-vel. A szerződés keretében az
erőmű biztosítja a sörgyár teljes gőz- és melegvíz igényét. „Ipari ügyfeleink számára is igyekszünk a
legmagasabb minőségű szolgáltatást nyújtani. A hőszolgáltatás megbízhatóságának és
hatékonyságának, valamint az energiatermelés hatásfokának növelése érdekében 2017-ben egy új,
10MW hőteljesítményű, földgáztüzelésű gőzkazán beruházását hajtottuk végre soproni
telephelyünkön. Ez a fejlesztés nagymértékben hozzájárul partnerünk további hosszútávú és
versenyképes áron történő energiaellátásához, és termelési költségeinek csökkentéséhez” – mondta Ifj.
Chikán Attila, az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója.
Az 1950-es évektől hőtermelési tevékenységet végző Soproni Erőmű Kft. a HEINEKEN Hungária
Sörgyárak Zrt. mellett a SOPRON HOLDING Zrt., mint városi távhőszolgáltató részére is értékesít
hőenergiát. Az erőmű, amelyet saját szakembergárdája üzemeltet, 2009 óta van az ALTEO Nyrt.
tulajdonában.
*****
Az 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 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
továbbá
a
Budapesti
Értéktőzsde
Zrt.
(https://alteo.hu/befektetoknek/az-alteo-nyrt-kozlemenyei/),
(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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