
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Budapest, 2018. szeptember 12. – Ma új kibocsátóval bővült a Budapesti Értéktőzsde Prémium 

kategóriája, az ALTEO Group ugyanis sikeresen szintet lépett a Standard kategóriából. A 

kategóriaváltás szimbolikus hitelesítéseként a szeptember 12-ei tőzsdei kereskedést ifj. Chikán 

Attila, az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója nyitotta meg, a hazai tőzsde csengőjének megszólaltatásával.   

Az ALTEO 2018. szeptember 4-én kezdeményezte a kategóriaváltást a hazai börzén; a kibocsátót 

tegnap a Budapesti Értéktőzsde a Prémium kategóriába sorolta. Így jelenleg már 18 vállalat részvényei 

forognak a BÉT legnagyobb és a befektetők körében legnépszerűbb kibocsátóit csoportosító Prémium 

kategóriában. A dinamikusan fejlődő energetikai szolgáltató és kereskedő vállalat 2016 őszén hajtott 

végre nyilvános részvénykibocsátást, korábban technikai bevezetéssel jelent meg a tőzsdén, és sikeres 

kötvényprogramot is megvalósított.  

„Az ALTEO közel 1 évtizede jelent meg a hazai piacon, azóta a megbízható energiaellátást, az 

energiahatékonyságot, valamint a klímatudatosságot szem előtt tartva alakítjuk portfóliónkat. Ezen 

stratégia mentén folyamatosan, és rendkívül tudatosan arra törekszünk, hogy kiaknázzuk a kedvező 

beruházási lehetőségeket a növekedés érdekében. A tőzsdei jelenlét mellett konkrét célunk volt, hogy 

a Prémium kategóriába lépjünk, és a kategóriája meghatározó kibocsátójaként forogjanak a parketten 

a részvényeink” – mondta az ünnepélyen ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.   

A hazai tőzsdén a részvényeket 3 kategóriában lehet bevezetni a piacra, amelyek közül a Prémium 

kategória a legmagasabb. A Prémium kategóriába történő átsorolást a kibocsátó kezdeményezheti, a 

kategóriaváltás legfőbb feltételei: 

- A kérelem benyújtása előtti minimum két teljes féléves felülvizsgálati időszakban az adott kibocsátó 

átlagos kapitalizációja meghaladja az 5 milliárd forintot, valamint legalább 90%-os 

forgalomgyakorisággal rendelkezik (vagyis a tőzsdenapok minimum 90%-ában volt üzletkötés a vizsgált 

értékpapírra); 

- Már a bevezetéskor kötelező elkészíteni és közzétenni a Felelős Társaságirányítási Jelentést; 

- Legalább 3, teljesen befejezett működési évvel kell rendelkeznie az adott vállalatnak; 

- Kizárólag törzsrészvényeket lehet bevezetni a kategóriába; 

 „Az ALTEO évek óta mintaszerűen használja a hazai tőkepiacot növekedése finanszírozására: technikai 

bevezetéssel jelent meg a Budapesti Értéktőzsdén, kötvényprogramot indított, majd 2016 őszén 

nyilvános részvénykibocsátást is végrehajtott. Most újabb mérföldkőhöz ért, teljesítette a BÉT 

legnagyobb és leglikvidebb kibocsátóit tömörítő Prémium kategória feltételrendszerét. Fontos, hogy a 

cég a felelős társaságirányítás, valamint a környezeti és társadalmi fenntarthatóság terén is élen jár – 

éves Fenntarthatósági Jelentéseket is közzétett – amelyek a Budapesti Értéktőzsdének is fontos 

értékek.” – tette hozzá Végh Richárd, a Budapest Értéktőzsde elnök-vezérigazgatója.  

 

 



 
Háttérinformáció 

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. 

 
***** 
 
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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