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12 milliárd forintnyi befektetéssel és közel 19 milliárd 

forintos árbevétellel zárta a 2018-as évet az ALTEO    

Budapest, 2019. február 28. – Az ALTEO 18 milliárd 891 millió forintos árbevételt ért el 2018-ban az 

előzetes számok alapján, amely 502 millió forintos növekedést jelent az előző évi bázisidőszakhoz 

képest. A társaság 557 millió forintos nettó eredmény mellett, 1 milliárd 828 millió forintos EBITDA-

értékkel zárta a tavalyi évet – áll az energetikai vállalatcsoport 2018-as évre vonatkozó nem auditált 

pénzügyi eredményeit bemutató befektetői prezentációjában. Emellett a 2017-2019-es stratégia 

keretében a tavalyi év végéig már több mint 12 milliárd forintnyi befektetést és beruházást indított el 

a társaság, amelyek zöme a tervek szerint 2019 első félévének végére be is fejeződik. Ezzel elérte a 

2016-ban végrehajtott részvénykibocsátás során célul kitűzött befektetési volument. 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriás kibocsátója által frissen közzétett befektetői prezentáció 

szerint a 2018-as évben közel fél milliárd forinttal növelte árbevételét a vállalat, amely 3 százalékos 

emelkedést jelent az előző évi eredményekhez képest. Az árbevétel növekedése leginkább a 

villamosenergia és földgáz kiskereskedelmi szegmens 35 százalékos bővülésének köszönhető. 

Az energetikai társaság EBITDA-értéke 1 milliárd 828 millió forint volt 2018-ban, amely 6 százalékos 

csökkenésnek felel meg a 2017-es eredményekhez képest. A kis mértékű visszaesést elsősorban a KÁT-

ból kiesett ácsi, pápakovácsi és jánossomorjai szélerőművek és a gibárti vízerőmű alacsonyabb EBITDA-

ja, a megnövekedett CO2 ráfordítások és egyes 2017-ben elszámolt egyszeri kedvező tételek bázist 

növelő hatásai okozták. 

A 2018-as év leginkább az építkezésről szólt az ALTEO-nál – folytatódott a beruházások és befektetések 

időszaka a 2017-2019-es befektetési stratégiával összhangban. A 2018. végéig elindított 

befektetésekkel, valamint a folyamatban lévő beruházásokkal a cég 2019 első félévének végére eléri a 

2016-ban végrehajtott részvénykibocsátás során célul kitűzött befektetési volument – a közel 12 milliárd 

forintot. Tavaly a saját kivitelezésű, elsősorban naperőmű beruházásokra koncentrált a Csoport, a már 

meglévő üzletágak stabil és eredményes működtetése mellett. A létrejött befektetéseknek és a 

folyamatban lévő új fejlesztéseknek köszönhetően az ALTEO fotovoltaikus portfoliója 2019 nyarán már 

el fogja érni a 20 megawattot. 

A naperőművi portfólió bővítése mellett 2018-ban szintén nagy hangsúlyt kapott az Energiatárolási célú 

akkumulátoros K+F+I projekt, amelynek legfontosabb szakasza már lezárult, augusztusban ugyanis 

elkészült az akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítmény. Az energiatároló megvalósítására, 

tesztüzemére és integrációjára közel 500 millió forintot nyert a vállalat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal pályázatán. A projekt keretében további kisebb fejlesztések még zajlanak, ezek 

várhatóan az idei év végéig lezárulnak. 

„Rendkívül aktív és eredményes évet tudhatunk magunk mögött – a tavalyi év leginkább a tőkeigényes 

beruházásokról és a kivitelezési munkálatokról szólt. Az idei évben elért beruházások révén 

megteremtettük a jövőbeni növekedés alapjait. Az elmúlt 2 év befektetései egyre inkább elkezdenek 

majd megtérülni a jövő években, ezáltal eredményességünk tovább javul majd. Szerteágazó 

https://bet.hu/newkibdata/128166675/ALTEO_2018Q4_befektet_i_prezent_ci__IG_j_v_hagyott.pdf


 
tevékenységünk számos területén értünk el sikereket, amelyeket előzetes számaink is igazolnak” – 

mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. 

Az ALTEO Csoport 2018-as mérföldkövei: 
• 2018 folyamán több fotovoltaikus projekttársaság akvizíciója zárult le, amelyek révén újabb 

kiserőművi beruházásokat valósíthat meg a vállalat összesen 18 megawattos villamos 
teljesítmény kapacitással. A naperőművek várhatóan 2019 második felében kezdik meg 
kereskedelmi működésüket, a meglévő domaszéki naperőművét is figyelembe véve az ALTEO 
teljes naperőművi villamos teljesítmény kapacitása eléri majd a 20 MW-ot. 

• 2018 tavaszán további 51%-os részesedést szerzett a Zugló-Therm Kft-ben, amivel a társaság 
100%-os tulajdonosává vált. 

• Németországi leányvállalatot alapítottak, amelynek fő feladata a szabályozó központi 
szolgáltatások terén adódó piaci lehetőségek feltérképezése a német piacon. 

• Átadták a MOL Petrolkémia részére az ALTEO által fővállalkozásban kivitelezett új gőzkazán és 
a Tisza-WTP kapacitásbővítési projekteket, valamint megkezdődött a Soproni Erőmű 
energiahatékonyságát növelő korszerűsítés. 

• Augusztus végén átadták az akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítményt, a K+F+I 
projekt keretében, amelyre a társaság 500 millió Ft támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán. 

• Megjelent a vállalat második Fenntarthatósági Jelentése, amely átfogó képet ad az ALTEO nem 
pénzügyi adatairól, működéséről, eredményeiről, vállalati értékeiről és törekvéseiről a hosszú 
távú fenntartható működés biztosítása érdekében. 

• Az ALTEO törzsrészvényei szeptember elején a korábbi Standard kategóriából átkerültek a 
Budapesti Értéktőzsde legmagasabb és a befektetők körében legnépszerűbb kibocsátókat 
csoportosító Prémium kategóriába. 

• Megkezdte üzemszerű működését az ALTEO Csoport monori naperőműve. Az új erőmű az 
ALTEO Csoport első saját kivitelezésű naperőműve és – a domaszéki egység mellett – az ALTEO 
Csoport második működő naperőműve is egyben. 

 

******** 

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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