SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJABB ERŐMŰ KERÜL AZ ALTEO FOTOVOLTAIKUS FLOTTÁJÁBA
Budapest, 2018. március 14. – A közeljövőben Balatonberény külterületén bővül majd egy újabb, 6,9
megawatt névleges teljesítményű egységgel az ALTEO Csoport fotovoltaikus energiatermelő
portfóliója, miután a tőzsdén jegyzett energetikai vállalat sikeresen megvásárolta a megfelelő
engedélyekkel és a szükséges ipari ingatlannal rendelkező Péberény Ingatlanhasznosító Kft. száz
százalékos tulajdonrészét. Az új naperőművet az ALTEO valósítja meg, az egység várhatóan 2019 első
felében kezdi meg üzemszerű működését.
A vállalatcsoport első, már termelő 2 megawatt kapacitású naperőműve a Csongrád megyei Domaszék
mellett létesült, tavaly decemberben pedig lezárult a monori napelemes projektcégek megvásárlása,
aminek révén további 4 megawattos naperőmű projekt került az ALTEO tulajdonába. Ehhez a
portfolióhoz csatlakozik harmadikként a most megvásárolt 6,9 megawatt teljesítményű fotovoltaikus
fejlesztés.
„A projektcég az engedélyekkel és a létesítéshez elengedhetetlen 12 hektáros ipari területtel
rendelkezik, az erőművet mi fogjuk kiviteleztetni, felépíteni. Vélhetően a jövő év első felében indulhat
majd az üzemszerű működés. Várakozásaink szerint évente körülbelül 9000 megawattórányi villamos
energiát termel majd a létesítmény, amely körülbelül 4000 háztartás átlagos éves fogyasztásának felel
meg” – mondta el a frissen lezárt akvizíció kapcsán Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Csoport vezérigazgatója,
aki kiemelte azt is, hogy a megépülő erőmű a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
engedélye alapján 25 éven keresztül jogosult a kötelező átvételi rendszerben értékesíteni a
megtermelt áramot, ezzel biztosítva a fejlesztés megtérülését.

*****
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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