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Hulladékgazdálkodás Divíziót indított az ALTEO  
Budapest, 2019. január 11. – Az ALTEO Csoport 2019. január elején elindította a Hulladékgazdálkodás 
Divíziót, az Energiatermelés és Energetikai Szolgáltatások Üzletága keretein belül. Az új divízió így a 
harmadik profitcenter lesz az üzletágon belül, az Energiatermelés, Üzemeltetés és Karbantartás, 
valamint a Vállalkozás és Projektfejlesztés Divízió mellett. Az új tevékenységi kör létrehozásának célja, 
hogy az ALTEO tovább bővítse az eddigi jelenlétét az energetikai célú hulladékhasznosítási piacon. 

A 2019 januárjában elindult új, Hulladékgazdálkodás Divíziót azért hozta létre az ALTEO, hogy fellendítse 
a hulladékgazdálkodás kereskedelmi és hasznosítási oldalát a vállalatcsoporton belül. A vállalat az 
Energiatermelés és Energetikai Szolgáltatások Üzletág keretein belül folytatott tevékenységeknek 
köszönhetően betekintést nyert és tapasztalatot szerzett a hulladékkezelési és hulladékgazdálkodási 
piacon. Ennek nyomán döntött úgy a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vállalat, hogy érdemes kibővíteni 
tevékenységi körét a hulladékgazdálkodási és hulladékártalmatlanítási profillal. 

A divízió vezetőjének Simon Anitát nevezték ki, aki a környezetiparban eltöltött 15 éves szakmai múlttal 
rendelkezik Magyarországon és az EU-ban fenntarthatósági szakemberként, cégvezetőként, illetve 
hulladékkereskedelemmel foglalkozó vállalkozóként. 

„A Hulladékgazdálkodás Divízió illeszkedik az ALTEO stratégiájába, amely az üzletileg, környezetileg és 
társadalmilag is fenntartható gazdasági fejlődésben rejlő lehetőségek kiaknázására összpontosít. Úgy 
gondolom, hogy az Energiatermelés és Energetikai Szolgáltatások Üzletágban megszerzett 
tapasztalatokat kiválóan tudjuk majd kamatoztatni az új divízióban” – mondta ifj. Chikán Attila, a vállalat 
vezérigazgatója.  

„A tendencia, amely szerint egyre többet „szemetelünk”, együtt jár azzal, hogy az innovatív technológiai 
megoldások és előre mutató jó gyakorlatok kialakítása mellett magas szintű környezetvédelmi 
lehetőségeket tárunk fel. Az új tevékenységi körrel mind a komplex hulladékkereskedelmi, mind a 
hasznosítási oldalon új lehetőségeket nyílnak az ALTEO Nyrt. számára” – mondta Simon Anita, a 
Hulladékgazdálkodás Divízió újonnan kinevezett vezetője.  

 

******** 

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 szabályozási központjának 
köszönhetően. Az ALTEO Nyrt. 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 2018 első félévében 9 milliárd 277 
millió forintos árbevétel mellett, 351 millió forintos nettó eredményt ért el. 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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