
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
ÚJ GAZDASÁGI VEZETŐ AZ ALTEO CSAPATÁBAN 
 
Budapest, 2018. február 19. - Bodnár Zoltán személyében február 19-től egy újabb, széleskörű 
nemzetközi vállalati környezetben szerzett tapasztalatokkal rendelkező felsővezetővel bővül a 
tőzsdén jegyzett energetikai vállalatcsoport menedzsmentje. Az új gazdasági vezető vezérigazgató-
helyettesi pozícióba érkezik, és felel majd az ALTEO Nyrt. és tagvállalatainak pénzügyi, controlling és 
számviteli működéséért, valamint az IT és az irodavezetés területekért. További szervezeti változás, 
hogy Kovács Domonkos, a vállalat korábbi tőkepiacok és M&A igazgatója szintén vezérigazgató-
helyettesi minőségben folytatja munkáját az ALTEO Csoportnál. 
 
Bodnár Zoltán 2009 óta volt a UPC vezetői csapatának tagja, 2009-től 2014-ig Magyarországon, majd 
2014-től a cég varsói központjában töltött be pénzügyi felső vezetői pozíciót. Az 51 éves szakember 
korábban hasonló beosztásban dolgozott többek között az AstraZeneca, a Diageo és a Dreher 
Sörgyárak menedzsmentjében is. „Az ALTEO Csoport az ország egyik vezető energetikai vállalata, 
ráadásul tőzsdei cég is. Nagyon izgalmas utat járt be eddig, gyorsan növekedett, és biztos vagyok 
benne, hogy a fejlődés a jövőben is folytatódni fog. Örülök, hogy gazdasági vezetőként én is részese 
lehetek az ALTEO sztorinak” – mondta az angolul és franciául anyanyelvi szinten beszélő Bodnár Zoltán. 
Az új gazdasági vezérigazgató-helyettes diplomáit a Budapesti Kereskedelmi Főiskolán és a Corvinus 
Egyetemen, valamint az amerikai Purdue University-n szerezte. 
 
Az új vezérigazgató-helyettes érkezésével egy időben az ALTEO Csoport korábbi tőkepiacok és M&A 
igazgatója, Kovács Domonkos szintén vezérigazgató-helyettesként felel majd a továbbiakban ezeknek 
a területeknek a működéséért. 
 
„Az ALTEO töretlenül halad a nagyvállalattá váltás útján, korábban már bejelentett befektetési 
projektjeink 10 milliárd Ft-ot meghaladó mértékben növelhetik az ALTEO Csoport által menedzselt 
energetikai eszközállományt és ez még nem is a teljes befektetési pipeline. A most végrehajtott 
felsővezetői változások a tőzsdei nagy-vállalati létre, az esetleges nemzetközi terjeszkedésre való 
felkészülést hivatottak támogatni” – emelte ki az új vezérigazgató-helyettesi kinevezések kapcsán Ifj. 
Chikán Attila, az ALTEO Csoport vezérigazgatója. 
 
***** 
 
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 
(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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