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ALTEO közgyűlés: nyereséges működés és intenzív befektetési, 

beruházási időszak jellemezte a társaság 2018-as évét 

Budapest, 2019. április 26. – Megtartotta éves rendes közgyűlését az ALTEO Csoport, amely 

keretében elfogadták a vállalat 2018-as üzleti évre vonatkozó jelentését. Rendkívül izgalmas évet 

tudhat maga mögött a társaság, hiszen a 2018-as év végéig teljesítette a 2017-2019-es időszakra 

vonatkozó befektetési céljait: több mint 12 milliárd forintnyi befektetésről döntött.  2019 első fél 

évének végéig a társaság valamennyi beruházása meg is kezdi a termelést. A növekedési és 

beruházási időszak az idei évben is folytatódik, ennek első mérföldköve a 2019 márciusában 

végrehajtott 2 milliárd forintos tőkeemelés – amely hozzájárul a további kedvező megtérülésű 

projektek finanszírozásához – és az áprilisban bejelentett szélerőművi akvizíció megkezdése volt. A 

közgyűlésen a társaság igazgatósága részvényenként 16 forintos osztalék fizetésére tett javaslatot, 

amelyet a közgyűlés elfogadott.  

2019. április 26-án megtartotta éves rendes közgyűlését az ALTEO, amely határozatképes volt, így a 

közgyűlés elfogadhatta többek között a társaság 2018-as évre vonatkozó, a nemzetközi pénzügyi 

beszámolási standardok (IFRS) szerint elkészített beszámolóját. A társaság közel 18,7 milliárd forintos 

árbevételt, több mint 530 millió forintos nettó eredményt ért el a tavalyi évben, az EBITDA értéke pedig 

meghaladta az 1,8 milliárd forintot, miközben a befektetett eszközei a jelentős beruházási aktivitásnak 

köszönhetően 80 százalékkal növekedtek a 2018-as év folyamán.  

Az energetikai társaság a tavalyi évben is az építkezésre, illetve kedvező befektetési lehetőségek 

feltárására fókuszált. Ennek eredményeként a 2016-os év őszén megcélzott beruházási volument – 

több mint 12 milliárd forintot – be is fektette a társaság, az utolsó projektek átadása 2019 első 

félévében fog megtörténni. 2018 során elsősorban a naperőművi portfólió aktív bővítése kapott 

hangsúlyt, valamint az energiatárolási célú akkumulátoros K+F+I projekt, amely keretében elkészült az 

akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítmény. A naperőműves fejlesztéseket illetően a már 

megszerzett erőművek, illetve a még folyamatban lévő fejlesztések révén 2019 nyarára az ALTEO 

fotovoltaikus portfóliójának összkapacitása eléri majd a 20 megawattot. Az említett beruházások 

mellett, a tavalyi évben egy másik fontos akvizíciót is sikeresen végrehajtott a társaság – megszerezte 

meglévő 49 százalékos részesedése mellé a Zugló-Therm Kft. további 51 százalékát, így 100 százalékos 

tulajdonosává vált a cégnek, melynek erőműve fontos szerepet játszik az ALTEO Csoport villamos-

energia szabályozó központjának tevékenységében. A dinamikus növekedés, valamint a magas 

tőkeigényű befektetési tevékenység ellenére a vállalat igazgatósága a tavalyi évhez hasonlóan 

részvényenként 16 forintos osztalék fizetésére tett javaslatot, amelyet a közgyűlés el is fogadott.  

Noha a 2016 őszén megcélzott befektetési volument a társaság lényegében megvalósította, a 

beruházási tevékenység korántsem áll le. A folyamatban lévő beruházások mellett ugyanis a vállalat 

további, kedvező megtérülésű projektlehetőségeket is lát a piacon, amelyek részbeni 

finanszírozásához 2019 márciusában végrehajtott egy összesen közel 2 milliárd forint értékű zártkörű 

tőkeemelést. A részvénykibocsátást kiemelt befektetői érdeklődés övezte, ennek eredményeként 

jelentős volt a túljegyzés, az eredetileg megcélzott 1,5 milliárd forint helyett 2 milliárd 760 millió 

forintot is meghaladta az érvényes jegyzési ajánlatok összesített értéke. A tőkeemelés 



 
eredményeképpen a vállalat a továbbiakban nagyobb összegű önerőt képes allokálni bizonyos 

projektek megvalósításához. A befolyt összeg elsősorban megújuló energetikai befektetések, 

beruházások finanszírozásához járul majd hozzá, melyek között egyaránt találhatók felvásárlások, 

valamint zöld- és barnamezős befektetések. A befektetési fókuszban álló projektekről elmondható, 

hogy befektetési igényük 7 és 10 milliárd forint között mozog. 

A tőkeemelés során befolyt összeg felhasználása hamarosan meg is kezdődhet, hiszen az akvizíciós 

folyamat első lépéseként az ALTEO Csoport 2019. április 5-én adásvételi szerződést írt alá a Raiffeisen 

Energiaszolgáltató Kft.-vel, amely értelmében az EURO GREEN ENERGY Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 100 

százalékos üzletrészének tulajdonjoga az ALTEO Csoportra szállhat át, a szerződésben foglalt ún. zárási 

feltételek teljesülése esetén. A megvásárolni kívánt szélerőműpark villamosenergia-teljesítménye 25 

megawatt és a társaság megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfóliójának kapacitása a 

már meglévő megújuló energiát hasznosító erőművek teljesítményével, a legutóbbi akvizícióval, 

valamint a kivitelezés alatt álló naperőművi beruházások lezárásával meghaladja majd az 55 

megawattot is.  

A Csoport a következő években is aktívan kívánja használni a tőkepiacot különböző forrásbevonási 

lehetőségekre – kötvény- és részvénykibocsátás terén is elképzelhetőnek tart újabb lépéseket.    

„A 2018-as év talán az egyik legmozgalmasabb éve volt az ALTEO-nak, számos tranzakciót 

eszközöltünk, befektetési volumenünk kiemelkedő volt, emellett pedig sikeresen és eredményesen 

tudtuk működtetni a már a portfóliónkban lévő erőműveinket. Célunk, hogy tovább haladjunk a 

megkezdett úton, ezért az idei évben is intenzív befektetési tevékenységet kívánunk folytatni a 

növekedés érdekében. Örülünk a befektetők bizalmának, és annak, hogy ilyen intenzív befektetési 

időszak mellett is fizethetünk osztalékot” – nyilatkozta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. 

 

******** 
 
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 szabályozó központjának 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 2018-as árbevétele 18,7 milliárd 
forint volt, nettó eredménye pedig meghaladta az 500 millió forintot, miközben a befektetett eszköz állományát 
80%-kal növelte. 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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