SAJTÓKÖZLEMÉNY
MNB Növekedési Kötvényprogram: Az elsők között
szerezte meg az ALTEO a programban való
részvételhez szükséges minősítést
Budapest, 2019. augusztus 7. – Az elsők között kapta meg az ALTEO Nyrt. a Magyar Nemzeti
Bank által meghirdetett Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátandó kötvények
minősítését, miután jelezte részvételi szándékát a programban. A programban való
részvétel előfeltétele, hogy a kötvények legalább B+ minősítést szerezzenek a
hitelminősítőtől, ezt az ALTEO jelentősen – négy fokozattal – túlteljesítette, kötvényeinek
minősítése BBB- lett.
Az ALTEO is részt kíván venni a Magyar Nemzeti Bank 2019. július 1-jén elindult vállalati
kötvényvásárlási programjában, amely keretében a jegybank 300 milliárd forint keretösszeg
erejéig vásárol hazai székhelyű, nem-pénzügyi vállalatok által kibocsátott, jó minősítéssel
rendelkező kötvényeket. Az ALTEO a mai napon az elsők között szerezte meg az MNB
Növekedési Kötvényprogramja kapcsán a programban való részvételhez szükséges minősítést,
ennek értelmében a társaság részvényei BBB- minősítést kaptak, amely négy fokozattal jobb
az MNB által elvárt minimum minősítésnél.
Az MNB legalább B+ minősítéssel rendelkező, 3-10 éves eredeti futamidejű zártkörűen vagy
nyilvánosan forgalomba hozott kötvényeket vásárol a program keretében. A minősítés
elbírálását az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) által nyilvántartásba vett hitelminősítő,
a Scope Ratings végezte, amely során legfeljebb 9,3 milliárd forint kötvény kibocsátásával
számolt.
„Nagy elismerés a vállalatunk számára, hogy az elsők között kaphattuk meg a programban
való részvétel feltételeként a kötvényminősítést, ráadásul jócskán felülmúltuk a minimális
elvárásokat, hiszen kötvényeink BBB- minősítést szereztek. A programban való részvétel ténye
visszaigazolja, hogy az ALTEO mindamellett, hogy növekedési sztori, tőkepiaci jelenlétét
illetően is stabil alapokon áll. A kötvényprogramon keresztül tovább bővíthetjük a
finanszírozási lehetőségeinket, ezzel is növelve a részvényesi értéket” – tette hozzá ifj. Chikán
Attila, az ALTEO vezérigazgatója a bejelentés kapcsán.
Az ALTEO tervei szerint a kötvényeket 2019 szeptemberében vagy októberében kívánja
kibocsátani, amely során forgalmazóként az ERSTE Bank Hungary Zrt. fogja támogatni.
********
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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