
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Sikeres volt az ALTEO kötvénykibocsátása  
1,5 milliárd forintnyi forrást von be a vállalat  

 

Budapest, 2019. június 7. – Sikeresen lezárult az ALTEO Nyrt. zártkörű kötvénykibocsátása, amely során 
a társaság összesen 1,5 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket. A zéró kupon típusú 
kötvényeket részben az idén júliusban lejáró kötvényprogramjának refinanszírozására, valamint 
további növekedési terveinek támogatására és általános vállalatfinanszírozási célokra kívánja 
felhasználni az energetikai vállalatcsoport.    

A zártkörű kötvényjegyzésre június 6-án került sor, amely során összesen 1,5 milliárd forint értékben 
vásároltak kötvényeket a vállalat intézményi befektetői. A 3 éves futamidejű, zéró kupon kötvények 
össznévértéke 1,687 milliárd forint, és a névérték 88,9158 százalékán lehetett jegyezni, amely 3,99 
százalékos éves hozamnak felel meg. A kötvénykibocsátást szervezőként és forgalmazóként az OTP Bank 
Nyrt. támogatta.  

A korábbi terveknek megfelelően a társaság a friss tőke egy részét az idén júliusban lejáró – 925 millió 
forint össznévértékű – kötvényeinek visszavásárlására fordítja majd. A kötvénykibocsátásból befolyt 
összeget emellett részben energetikai projektekbe való befektetések finanszírozására és részben 
általános vállalatfinanszírozási célokra is használja majd a vállalat.  

Az idei tőkepiaci tevékenységek – a márciusi zártkörű részvénykibocsátás, valamint a mostani zártkörű 
kötvénykibocsátás – nyomán a vállalat összesen több mint 3,5 milliárd forint értékben jutott friss 
tőkéhez, amelynek nagy részét a további növekedési terveinek finanszírozására kívánja felhasználni. A 
társaság a következő időszakban nagyjából 7-10 milliárd forint összértékű energetikai befektetéseket, 
beruházásokat tervez megvalósítani, amelyek közül a bőnyi szélerőmű park akvizíciója már le is zárult és 
a vállalat az EBITDA eredményességének igen jelentős bővülését várja a tranzakciótól.  

„A mostani sikeres kötvényjegyzés is azt mutatja, hogy a befektetőink támogatják a befektetési 
döntéseinket, illetve növekedési terveinket. Az elmúlt hónapok során két alkalommal is vontunk be 
forrást a tőzsdén keresztül, amelynek hatására megfelelő mennyiségű tőkével rendelkezünk ahhoz, hogy 
a legígéretesebb befektetéseket megléphessük, amelyek közül az egyik legjelentősebbet, a 25 MW 
kapacitású bőnyi szélerőműpark akvizícióját, épp a közelmúltban zártuk. A dinamikus növekedés 
ugyanakkor a következő években is szükségessé teheti az újabb forrásbevonást” – mondta el ifj. Chikán 
Attila, az ALTEO Nyrt. vezérigazgatója a kötvénykibocsátás zárása kapcsán. 
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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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