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Szélerőműparkot vásárol az ALTEO  

Budapest, 2019. április 5. – Az ALTEO Csoport a mai napon üzletrész adásvételi szerződést írt alá a 

Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-vel, amelynek 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 szerződés az akvizíciós folyamat első 

lépése, az ügylet zárásának eredményeként a vállalatcsoport egy 13 toronyból álló, 25 megawatt 

összteljesítményű szélerőműpark tulajdonjogát szerzi meg a Győr-Moson-Sopron megyei Bőny 

térségében. A beruházást az ALTEO részben a 2019. március 25-én lezárult 2 milliárd forintos zártkörű 

tőkeemelés során befolyt összegből tervezi finanszírozni.  

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett ALTEO Nyrt. leányvállalata a mai napon 

üzletrész adásvételi szerződést kötött az EURO GREEN ENERGY Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 100 

százalékos üzletrészének az ALTEO Csoport tulajdonába kerüléséről a Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-

vel. A szerződésben foglalt ún. zárási feltételek teljesülésekor a vállalatcsoport tulajdonába kerül a Győr-

Moson-Sopron megyei Bőny község térségében üzemelő, 13 toronyból álló szélerőműpark. A 

szélerőművek összteljesítménye 25 megawatt, a megtermelt villamos energiát a Kötelező Átvételi 

Rendszer (KÁT) keretében értékesítik.  

A mostani akvizícióval, a kivitelezés alatt álló naperőművi beruházások lezárásával, illetve a már az 

ALTEO birtokában lévő egyéb, megújuló energiát hasznosító erőművek teljesítményével együtt a 

társaság megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművi portfóliójának kapacitása meghaladja majd az 

55 megawattot. Ehhez hozzáadva a megközelítőleg 50 megawattos földgáz erőművi kapacitást, az ALTEO 

Csoport villamosenergia-termelő kapacitása meg fogja haladni a 105 megawattot is, ami jelentős 

növekedést jelent a vállalat életében.  

Az ALTEO 2019 márciusában végrehajtott egy zártkörű részvénykibocsátást, amely során közel 2 milliárd 

forintnyi tőkét vont be. A befolyt összegből elsősorban megújulóenergetikai befektetéseket, 

beruházásokat tervez finanszírozni a társaság. A most megkötött adásvételi szerződés értelmében 

kezdetét vette a tőkeemelés során befolyt összeg lekötése. Az ALTEO befektetési fókuszában álló 

projektek teljes befektetési igénye 7 és 10 milliárd forint között mozog. 

„A legutóbbi zártkörű tőkeemelés lehetővé tette, hogy időben reagálhassunk az olyan potenciális piaci 

lehetőségekre, mint a bőnyi szélerőműpark akvizíciója. Hiszünk abban, hogy a megújuló energián belül 

a szélnek is meghatározó szerepe lesz a jövő energiamixében. Éppen ezért láttunk kiemelt potenciált az 

akvizíciós folyamat végén a tulajdonunkba kerülő szélerőműparkban is. Az akvizíció eredményeként 

jelentősen, csaknem duplájára nőne a megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliónk kapacitása, 

meghaladva gázerőműveink összteljesítményét is” – mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója 

a bejelentés kapcsán.   

A most megkezdett akvizíció szorosan illeszkedik az ALTEO stratégiájába, amelyben a megújuló 

energiaforrásokat hasznosító, illetve a magas hatásfokú földgáz alapú erőművek tulajdonlása és 

működtetése kiemelet szerepet kap.  

 



 
******** 

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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