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KÖZLEMÉNY 
 

MONORI NAPERŐMŰ 
MEGKEZDTE ÜZEMSZER Ű MŰKÖDÉSÉT 

 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest, 
Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „Társaság”) – hivatkozással a 
monori naperőmű beruházáshoz kapcsolódó céltársaságok üzletrészei tulajdonjogának megvásárlására 
vonatkozó 2017. november 20. napi közleményére – az alábbiakról tájékoztatja a tisztelt Befektetőket: 
 
A Társaság kizárólagos tulajdonában álló Monsolar Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1131 
Budapest, Babér utca 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-291864) és az IT-Solar Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.; cégjegyzékszáma: Cg.01-09-291869; a 
továbbiakban együttesen „Céltársaságok”) összesen 1,7 milliárd forint értékű beruházása keretében 
sikeresen befejeződött a monori, közel 4 megawatt összteljesítményű naperőmű megépítése és üzembe 
helyezése.  
 
A naperőmű projekt nyolc darab (Céltársaságonként 4-4), egyenként 499 kW teljesítményű erőmű 
egységből áll, melyek Hanwha Q.Plus 285Wp típusú napelem panelekből kerültek összeépítésre.  
 
A projekt kivitelezése a helyszíni munkákkal 2018. májusában kezdődött meg és 2018. november 23. 
napján fejeződött be a sikeres üzembe helyezéssel.  
 
Az új naperőmű 2018. december 1. napjától támogatott áron fogja értékesíteni a megtermelt villamos 
energiát a Kötelező Átvételi Rendszer mérlegkörében 25 éven keresztül.  
 
Az új erőmű az ALTEO Csoport első saját kivitelezésű naperőműve és – a domaszéki naperőmű mellett 
- az ALTEO Csoport második működő naperőműve.  
 
Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt Befektetőket, hogy a Társaság által a 2018. március 13-i és július 20-i 
közleményében ismertetett új befektetések vonatkozásában folyamatban vannak a kivitelezési munkák 
az ALTEO Csoport balatonberényi és nagykőrösi telephelyein is, amelyek eredményeként összesen 
további 7-7 megawattos naperőmű beruházás fog megvalósulni. Ezen naperőművek a tervek szerint 
várhatóan 2019. június végéig kerülnek üzembe helyezésre. 
 
Az így megvalósuló naperőmű beruházásokkal az ALTEO Csoport naperőművi portfóliójának névleges 
teljesítménye el fogja érni a 20 megawattot.  
 
 
Budapest, 2018. november 28. 
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