SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOVÁBB BŐVÜL AZ ALTEO NAPERŐMŰVI PORTFÓLIÓJA
Budapest, 2018. július 23. – Két fotovoltaikus projekttársaság akvizícióját zárta az ALTEO Csoport,
amelyek révén újabb kiserőművi beruházást valósíthat meg Nagykőrös külterületén a tőzsdén
jegyzett energetikai vállalat. A naperőművek várhatóan 2019 első felében kezdik meg kereskedelmi
működésüket, ezt követően a termelt villamos energiát a Kötelező Átvételi Rendszerben fogják
értékesíteni 25 éven keresztül, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal engedélye
alapján. A most zárult tranzakció révén megvalósuló fejlesztéssel az ALTEO naperőművi
portfóliójának névleges teljesítménye az összes egység megépülését követően eléri a 20
megawattot.
A most megvásárolt projekttársaságok (a True Energy Kft., valamint F.SZ. Energia Kft.) összesen 14,
egyenként 495 kilowatt névleges villamos teljesítményű naperőmű-egység építésére rendelkeznek
engedéllyel, így a tranzakció révén az ALTEO egy közel 7 megawatt összkapacitású kiserőmű beruházást
valósíthat meg Nagykőrös város külterületén, amelyek várhatóan 2019 első felében már meg is
kezdhetik kereskedelmi működésüket.
„Eseménydús időszak áll mögöttünk a fotovoltaikus beruházásokat illetően, hiszen kevesebb mint 1 év
alatt a portfóliónkba került a domaszéki, már működő naperőmű, valamint – a mostani
megállapodással együtt – további három, megvalósítás alatt álló fotovoltaikus projekt is. A jelenlegi
tranzakcióval lassan kimerítjük a 15 milliárd forintos beruházási programunk keretét. Szeretnénk
azonban tovább haladni a megkezdett úton, így a jövőben újabb beruházásokat tervezünk, amelyeken
csapatunk már dolgozik is. Külön üdvözlendő, hogy az említett 4 projekt által az ALTEO naperőművi
projektjeinek névleges teljesítménye a beruházás befejezésekor már el fogja érni a 20 megawattot.” –
emelte ki az új beruházás 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 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
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.
Sajtókapcsolat:

Albert Péter
+36 70 377 1332
albert@goodwillcom.hu
Goodwill Communications

