SAJTÓKÖZLEMÉNY
A harmadik negyedévben is nőtt az ALTEO árbevétele
Növekvő árbevétel mellett, a 11 milliárd forintot is meghaladta a befektetési és fejlesztési
volumen 2018 harmadik negyedévének végére
Budapest, 2018. november 19. – Az ALTEO Csoport 2018 első 9 hónapjában 303 millió forintos nettó
eredményt ért el, teljes árbevétele pedig 13 milliárd 257 millió forint volt, utóbbi 7 százalékkal több
az előző évi bázisidőszakhoz képest – áll az energetikai vállalatcsoport 2018 első három negyedévére
vonatkozó nem auditált pénzügyi eredményeit bemutató befektetői prezentációjában. A Budapesti
Értéktőzsde Prémium kategóriás kibocsátója 1 milliárd 167 millió forintos EBITDA-értékkel zárta a
harmadik negyedévet. A 2017-2019-es stratégia keretében megvalósuló 10-15 milliárd forint
nagyságrendű befektetési, beruházási programból szeptember végéig 11 milliárd forintot meghaladó
befektetési és fejlesztési volumen megvalósítása indult el.
A 2018-as év az ALTEO számára a befektetések és beruházások időszaka, így a vállalat tevékenységét
tekintve az év második felében is a 2017-2019-es stratégiával összhangban lévő, 10-15 milliárd forint
nagyságrendű befektetési, beruházási program megvalósítása áll a fókuszban. A program keretében a
harmadik negyedév végére a realizálható befektetési és fejlesztési volumen meghaladta a 11 milliárd
forintot. Ezen belül is a saját kivitelezésű, elsősorban naperőmű beruházásokra koncentrál a Csoport,
amelyek kivitelezési profittartalma így a Csoporton belül marad és a projekt jobb megtérülésén keresztül
növeli a részvényesi értéket.
„Eseménydúsan telt az év eddigi része az ALTEO számára: tovább haladtunk a tavaly megkezdett úton
és a 2016-ban meghatározott célok szerint vélhetően 2019 első félévének végéig megvalósítjuk a 10-15
milliárd Ft körüli beruházási terveket. A harmadik negyedév végéig a portfóliónkba került fotovoltaikus
projekttársaságok révén, terveink szerint 2019 első félévének végére az ALTEO Csoport naperőművi
portfóliója eléri a 20 megawattos teljesítményt. Az év hátralévő részében tehát amellett, hogy továbbra
is keressük a releváns beruházási és növekedési lehetőségeket, a cégcsoportunk erőforrásait a
folyamatban lévő projektek kivitelezése köti le” – értékelte az eredményeket ifj. Chikán Attila, az ALTEO
Csoport vezérigazgatója.
Az árbevétel a tavaly év azonos időszakához képest 7 százalékkal növekedett, 13 milliárd 257 millió
forintra, elsősorban a villamosenergia és földgáz kiskereskedelmi szegmens 40 százalékos bővülése
miatt. Ezt mérsékelte az Energetikai vállalkozások és szolgáltatások szegmens csoporton belüli
kivitelezési fókusza, illetve az, hogy három, kötelező átvételi rendszerben termelő szélerőmű 2018. első
félévének végére megtermelte a rendszerben termelhető maximális mennyiséget, így azok már piaci
áron, alacsonyabb árbevétel mellett értékesítik termelésüket.
Az EBITDA 1 milliárd 167 millió forint volt szeptember végén, amely 18 százalékos csökkenést jelent a
tavalyi őszihez képest. A visszaesést továbbra is a KÁT-ból kiesett szélerőművek alacsonyabb EBITDAja, a megnövekedett CO2 ráfordítások és egyes 2017-ben elszámolt egyszeri, kedvező tételek bázist
növelő hatásai okozzák.
„Tőkepiaci jelenlétünket tekintve is rendkívül meghatározó volt az utóbbi néhány hónap a vállalatunk
életében, hiszen az ALTEO törzsrészvényei átkerültek a BÉT legmagasabb, Prémium kategóriájába, így

szeptembertől a befektetők által leginkább kedvelt kibocsátókat tömörítő kategóriában forognak a
papírjaink. A pozíciónkat nemcsak energetikai vállalatként, hanem tőzsdei kibocsátóként is erősíteni
kívánjuk, így a következő időszakban tovább vizsgáljuk a másodlagos részvénykibocsátás, illetve az újabb
kötvénykibocsátás lehetőségét” – tette hozzá a tőzsdei jelenlét kapcsán a vezérigazgató.
Az ALTEO Csoport 2018 első három negyedévének 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 első felének végéig kezdik meg
kereskedelmi működésüket.
- 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 fontos állomáshoz érkezett a vállalat K+F+I projektje is, amelynek várható
költsége összesen 1,1 milliárd forint lesz, és amelyre a társaság 500 millió Ft támogatást nyert el
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán. Átadták ugyanis az
akkumulátoros villamosenergia-tárolókat, így megkezdődhetett az üzemeltetési tapasztalatok
begyűjtése.
- 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 mellett.
- Az ALTEO törzsrészvényei szeptember elején a korábbi Standard kategóriából átkerültek a
Budapesti Értéktőzsde legmagasabb és a befektetők körében legnépszerűbb kibocsátókat
csoportosító Prémium kategóriába.
********
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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