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Elkészült az ALTEO első integrált jelentése  

 

Budapest, 2019. június 11. – Elkészült az ALTEO első integrált jelentése, amely a 2018-as 

pénzügyi eredmények mellett az ALTEO fenntarthatósági jelentését is tartalmazza. Az 

integrált jelentés célja az, hogy átfogó képet nyújtson az ALTEO működéséről, úgy, hogy 

a legfőbb pénzügyi mutatókon túl bemutatja a társaság környezeti és társadalmi 

szerepvállalásának legfontosabb eredményeit is.  

Az impact investment egyik hazai képviselőjeként az ALTEO a kezdetektől arra törekszik, 

hogy a pénzügyi eredményesség mellett környezetileg és társadalmilag is fenntartható, illetve 

felelős vállalatként működjön. Ezért is döntött úgy a társaság, hogy a nemzetközi trendekhez 

igazodva az idei évben a pénzügyi eredményeit, valamint a fenntarthatóság területén kifejtett 

erőfeszítéseit egy integrált jelentés formájában teszi közzé.  

Az ALTEO az elmúlt két évben is közzétette – pénzügyi eredményei mellett – az ún. 

Fenntarthatósági Jelentését, amely sorra vette a vállalat nem pénzügyi eredményeit, 

mérföldköveit. Az integrált jelentés részben a Fenntarthatósági Jelentést hivatott felváltani, 

teljesítve ezzel a vállalat 2016-os jelentésében tett, erre vonatkozó vállalását. Az integrált 

jelentés fenntarthatósági adatokra vonatkozó része a Globális Jelentéskészítési Kezdeményezés 

(Global Reporting Initiative) iránymutatása alapján készült el.  

A vállalat 2018-as éve a dinamikus növekedés, valamint a fenntartható fejlődésre való törekvés 

jegyében telt. Utóbbi terület egyik mérföldköve volt, hogy 2018 novemberében a vállalat 

üzembe helyezte az első saját kivitelezésű naperőművét Monoron. A hatékony és fenntartható 

üzemeltetést segítette továbbá, hogy az ALTEO Csoport tulajdonában lévő erőművek (a 

vízerőműveket nem számítva) által felhasznált összes víz 15%-át visszaforgatott, illetve 

újrahasznált vízből sikerült fedezni a tavalyi évben.   

A vállalat tevékenysége során arra törekszik, hogy a lehető legnagyobb mértékben 

hasznosíthassa a megújuló energiaforrásokat az energiamixén belül.  Ennek szellemében 

belevágott 2017-ben egy K+F projekt keretében egy Közép-Kelet Európában, illetve 

Magyarországon is egyedülálló akkumulátoros villamosenergia-tároló létesítmény 

fejlesztésébe. A projekt az időjárásfüggő szél- és naperőművek a vállalat portfóliójába, illetve 

a magyar villamosenergia-rendszerbe való integrációját segíti elő. A létesítmény 2018. 

augusztus 23-án a Zuglói Fűtőerőmű mellett sikeresen megkezdhette tesztüzemét.  

A vállalat 2018-ban elért eredményeibe részletes betekintést nyújtó integrált jelentés, teljes 

terjedelmében ezen az oldalon érhető el.   
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https://alteo.hu/wp-content/uploads/2019/06/Alteo-IntegraltJelentes2018.pdf


 
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, azóta a társaság több sikeres 
kötvény- és részvénykibocsátást bonyolított le. 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, továbbá a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható. 
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