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Lezárult az ALTEO szélerőművi akvizíciója  
Közel duplájára nőtt az ALTEO megújuló energiaforrásokon alapuló 

portfóliójának kapacitása 

  

Budapest, 2019. május 28. – Lezárta az ALTEO Csoport az áprilisban megkezdett szélerőművi 
akvizícióját, amelynek értelmében a mai napon a társaság tulajdonába került az EURO GREEN ENERGY 
Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 100 százalékos üzletrésze. Ennek eredményeként a vállalatcsoport egy 13 
toronyból álló, 25 megawatt összteljesítményű szélerőműparkot tudhat magáénak, amely a Győr-
Moson-Sopron megyei Bőny térségében található. A szélerőműpark megvásárlásával az ALTEO 
Csoport csaknem megduplázta megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliójának kapacitását.  

A szerződésben foglalt feltételek teljesülését követően, a mai napon az ALTEO Csoport tulajdonába 
került a 13 toronyból álló, valamint 25 megawatt összteljesítményű bőnyi szélerőműpark, amelyet a 
Raiffeisen Energiaszolgáltató Kft.-től vásárolt meg a vállalatcsoport. A szélerőműpark által megtermelt 
villamos energiából származó eredménye már az idei második negyedévben megmutatkozik az ALTEO 
Csoport eredménykimutatásában.  

Az ALTEO Csoport jelentős tapasztalattal rendelkezik a szélerőművek profitábilis működtetése területén, 
hiszen a most megvásárolt szélerőmű parkon kívül évek óta megújuló energiatermelési portfóliójának 
része az ácsi, jánossomorjai, pápakovácsi, valamint a törökszentmiklósi szélerőmű is. A bőnyi 
szélerőműpark által megtermelt villamos energiát a társaság a Kötelező Átvételi Rendszer (KÁT) 
keretében értékesíti majd az engedélye kifutásáig, de ezt követően is hatékonyan, stabil EBITDA-
termelés mellett tudja működtetni az erőművet portfóliójának részeként, saját szabályozó központjának 
segítségével. 

A most lezárt akvizícióval, a kivitelezés alatt álló naperőművi beruházások nyár folyamán várható 
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, ami az eddigi kapacitás duplája. Ehhez hozzáadva a 
megközelítőleg 50 megawattos földgáz erőművi kapacitást, az ALTEO Csoport villamosenergia-termelő 
kapacitása meghaladja a 105 megawattot is.  

A beruházást az ALTEO részben a 2019. március 25-én lezárult, 2 milliárd forintos zártkörű tőkeemelés 
során befolyt összegből finanszírozta.  A mostani beruházással kezdetét vette a tőkeemelés során befolyt 
összeg lekötése. A tőkeemelés kapcsán a vállalat előrevetítette, hogy a további projektlehetőségek 
javarészt ugyancsak megújuló energetikai beruházások, befektetések, amelyek között vegyesen 
találhatóak akvizíciók és zöld-, illetve barnamezős fejlesztések.  

„A bőnyi szélerőműpark tökéletesen illeszkedik az ALTEO stratégiájába és portfóliójába, amelyben – a 
magas hatásfokú földgáz alapú erőművek mellett – kiemelt szerepet kapnak a megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművek is. Az akvizícióval a megújuló energiaforrásokat hasznosító 



 
portfóliónk kapacitása csaknem megduplázódott. A KÁT-ba termelő szélerőműpark évesített EBITDA 
kapacitása kedvező időjárási viszonyok és stabil műszaki operáció mellett megközelítheti a társaság 
2018-as eredményét is, így jelentős hatása lehet eredménytermelő képességünkre. Ráadásul az idei 
évben több jelentős beruházásunk is befejeződik, amelyek szintén tovább növelhetik az ALTEO Csoport 
EBITDA termelő képességét” – mondta 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. 


