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2018 első negyedévében árbevételét, EBITDA értékét és nettó eredményét is növelte az 
ALTEO az előző év hasonló időszakához képest 

 
Budapest, 2018. május 18. – Árbevételét 10, EBITDA-szintjét 31 százalékkal növelte az ALTEO Group 
2018 első három hónapjában az előző évi bázisidőszakhoz képest. A tőzsdén jegyzett energetikai 
vállalatcsoport az év első három hónapját 133 millió forint nettó eredménnyel zárta – derül ki a 
társaság 2018 első negyedévére vonatkozó, nem auditált pénzügyi eredményeit bemutató 
gyorsjelentéséből. A vállalat az év első három hónapjában is sikeresen folytatta a 2017-2019-es 
stratégiájával összhangban lévő, 10-15 milliárd forint nagyságrendű befektetési, beruházási 
programjának megvalósítását. 
 
Az ALTEO Group éves összehasonlításban árbevételét 10 százalékkal, 5,2 milliárd forintra növelte 2018 
első három hónapjában, az EBITDA-szintű eredmény pedig 31 százalékos növekedéssel 354 millió 
forintra emelkedett. Az idei első negyedévet a magyar energetikai vállalatcsoport 133 millió forintos 
nettó eredménnyel zárta. 
 
„A tavalyi első negyedév extrém időjárási viszonyaihoz képest az idei év első három hónapjában 
kedvezően alakultak a külső körülmények, illetve a levont tanulságok mentén számos területen 
optimalizáltuk a működésünket. Ezeknek köszönhetően ALTEO jelenlegi portfóliója hozta azt a 
teljesítményt, ami elvárható volt. Érdemes külön kiemelni az energia-kiskereskedelmi üzletágunk 
működését, amely 46 százalékkal bővült az előző év első három hónapjához képest” – kommentálta az 
eredményeket Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. 
 
Az üzletágak stabil és eredményes működtetése mellett az ALTEO tevékenységének 
fókuszában 2018 első negyedévében is a megkezdett 10-15 milliárd forint nagyságrendű 
befektetési és beruházási program megvalósítása állt. „Számos beruházást, befektetést 
sikeresen zártunk az elmúlt hónapokban, és számos fejlesztésen dolgozunk jelenleg is. 
Figyelmünk és erőforrásaink jelentős részét ezek a projektek kötik le, hiszen ezek a beérő 
fejlesztések jelentik majd az ALTEO jövőbeni növekedésének alapjait” – emelte ki a 
vezérigazgató az idei év legfontosabb feladatát. 
 
A vállalatcsoport márciusban sikeresen lezárta a Zugló-Therm erőmű többségi, 51 százalékos, 
tulajdonrészének megvásárlását; Balatonberényben és Monoron megkezdődtek a 7, illetve 4 
megawatt beépített kapacitású naperőművek kivitelezési munkálatai, míg egy további 
naperőműves fejlesztési projekt akvizíciójának zárása is hamarosan megvalósulhat, 
amennyiben sikerül a zárási feltételeket a projekt eladójának teljesíteni; illetve zajlanak az 
energiatárolási elemeket is tartalmazó – 1,1 milliárd forint összértékű – K+F+I projekt 
megvalósítási munkálatai is. A fentieken túl az összességében kedvező, a beruházási kedvre 
pozitívan ható makrogazdasági helyzetben a vállalkozási és kivitelezési üzletág számára is 
folyamatosan jelennek meg a tenderkiírások a már meglévő és leendő ügyfelek részéről, 
amelyeken a vállalatcsoport is elindul.  
 



 
Az idei év egyik fontos feladatának tekinti a menedzsment az ALTEO külföldi terjeszkedésének 
előkészítését. „Az első külföldi bástyát Németországban kívánjuk létrehozni, ennek érdekében 
az első negyedévben megalapítottuk első külföldi leányvállalatunkat is az országban.” – 
mondta el Ifj. Chikán Attila. 
 
***** 
 
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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