SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁVOZIK AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYRT.
IGAZGATÓSÁGÁNAK ELNÖKE
Az állami tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően lemondott az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. igazgatóságának elnöke.
Kaderják Péter államtitkári kinevezésére tekintettel vált meg az ALTEO Nyrt. legfelső
irányító testületében betöltött tisztségétől.
„Kaderják Péter 2010 májusa óta, szinte a kezdetektől, volt az ALTEO igazgatóságának tagja,
majd elnöke. Ezúton köszönjük neki, hogy szakmai munkájával segített emelkedő pályára
állítani a vállalatcsoport. Távozásával az ALTEO ugyan elveszti egyik támaszát, a hazai
energetikai szektor ugyanakkor egy hazai és nemzetközi szinten is elismert energetikai
szakértő szakpolitikussal gazdagodik. Péternek ezúton is köszönjük a nyolc éven tartó töretlen
támogatást, és sok sikert kívánunk neki a jövőben, egyebekben pedig dolgozunk tovább
vállalati stratégiánk megvalósításán: a nemzetközi terjeszkedés előkészítésén, a közel 15
milliárd forint értékű beruházási-befektetési programunk megvalósításán” – emelte ki az elnök
távozása kapcsán Ifj. Chikán Attila.
Kaderják Péter távozásával a vállalatcsoport igazgatósága hat taggal továbbra is
működőképes, ügyrendje értelmében a testület elnökét, alelnökét és a vezérigazgatói cím
használatára jogosult személyt tagjai közül maga választja meg, amelyre a legközelebbi
igazgatósági ülésen kerül sor.
*****
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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