
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

ALTEO KÖZGYŰLÉS: TAVALYIHOZ HASONLÓ MÉRTÉKŰ OSZTALÉK, 
SOHA NEM LÁTOTT BEFEKTETÉSI-BERUHÁZÁSI VOLUMEN 

 
Budapest, 2018. április 20. – Fennállása óta a legnagyobb, több mint 11,5 milliárd forint értékű 
befektetési programot kezdett meg az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. a tavalyi évben, 
miközben a tőzsdén jegyzett magyar energetikai vállalat árbevételét és nettó eredményét 
is növelte 2017-ben az előző évi bázisértékekhez képest. Az eredményes működésnek 
megfelelően, az ALTEO tőkepiaci stratégiájával összhangban a vállalat igazgatósága a 
tavalyihoz hasonló mértékű – a papír tavalyi nyolcadolását követően részvényenkénti 16 
forintnyi – osztalék kifizetésére tett javaslatot a közgyűlésnek, amelyet az elfogadott. 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. 2018. április 20-án megtartott rendes éves közgyűlésének 
első napirendi pontjaként a vállalat vezérigazgatója, ifj. Chikán Attila ismertette a társaság 
2017-es évre vonatkozó konszolidált, IFRS szerinti pénzügyi jelentését. A tőzsdén jegyzett 
magyar energetikai vállalat árbevétele 32 százalékkal, közel 18,4 milliárd forintra nőtt, a 915 
millió forintos nettó eredménye 11 százalékos növekedést tükröz az előző évi bázisértékekhez 
képest, míg a cég EBIDTA-értéke 1,8 milliárd forintot ért el 2017-ben. A nemzetközi pénzügyi 
beszámolási sztenderdek alapján készített éves beszámolót a közgyűlés résztvevői elfogadták. 
 
„A 2017-2019-es stratégiával összhangban tavaly elkezdődtek azok a beruházások és 
befektetések, amelyek fókuszában a megújuló- és földgázalapú energiatermelő portfolió 
bővítése, valamint az energiatárolási innovációs projekt állnak. Tavaly felpörgettük a 
tőkeemelés során bevont források befektetését. 2017-ben az ALTEO életében korábban nem 
látott volumenű – több mint 11,5 milliárd forintnyi – befektetés indult el. Ezek nagy részét a 
megkezdett naperőmű projektek, valamint a Zugló-Therm Kft. 2018 márciusában lezárt 51%-
os részesedés-vásárlása képezi. A stabil működés mellett az elkövetkező időszakban is nagy 
hangsúlyt fektetünk a befektetési és beruházási céljaink megvalósítására, ezeknek a 
projekteknek az eredménye várakozásaink és terveink szerint a 2019-2020-as számainkban 
lesz kézzel fogható” – mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. 
 
A közgyűlés a tavalyi év eredményei utáni osztalék kifizetéséről is döntött. A tulajdonosok 
elfogadták a vállalat igazgatóságának javaslatát a részvényenkénti 16 forintos osztalék 
mértékéről. Ez – figyelembe véve a részvények tavalyi évi nyolcadolását – nagyságrendileg 
megegyezik az előző évben fizetett osztalék mértékével. 
 
„Alapvetően növekedési történetként pozicionáljuk az ALTEO tőkepiaci jelenlétét, ugyanakkor 
eredményes működésünk továbbra is lehetőséget teremt az osztalékfizetésre is úgy, hogy az 
nem gátolja növekedési céljaink elérését. Az osztalékhozam mértékét igyekszünk a mindenkori 
banki betéti kamatok környékén, annál picit magasabban tartani, amennyiben erre 
lehetőségünk van. Bízunk benne, hogy részvényeink árának alakulása és a részvények után 
fizetett osztalék tartósan vonzó részvényesi hozam biztosítását teszi lehetővé befektetőink 
számára.” – emelte ki a közgyűlés elfogadó döntését követően Kovács Domonkos, az ALTEO 
akvizíciós és tőkepiaci tevékenységéért felelős vezérigazgató-helyettese. 



 
 
A fentieken túl a részvényesek tájékoztatást kaptak az ALTEO tavaly megkezdett, cégstruktúra 
átalakítási programjának eddigi eredményeiről. Ennek célja, hogy az elmúlt évek dinamikus 
növekedése eredményeképpen kialakult összetett vállalati szerkezetet egy hatékonyabban 
működtethető és a befektetők által is jobban átlátható és egyszerűbb rendszerbe szervezzék.  
 
***** 
 
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 2017-es árbevétele 18,4 milliárd 
forint volt, nettó eredménye pedig meghaladta a 900 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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