
 

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Kiugró növekedést ért el az ALTEO az idei első félévben 
Budapest, 2019. szeptember 2. – Igen eredményes első félévet zárt az ALTEO, árbevételét ugyanis 3,3 
milliárd forinttal növelte az előző év azonos időszakához képest, EBITDA-szintje pedig több mint a 
duplájára, 2,1 milliárd forintra emelkedett – áll az energetikai vállalatcsoport 2019. első félévére 
vonatkozó, nem auditált pénzügyi eredményeit bemutató befektetői prezentációjában. Az ALTEO 
több éves, intenzív befektetési időszakot zárt 2019 első felében, amely során több mint 20 milliárd 
forint értékben valósított meg, illetve kezdett el befektetési és beruházási projekteket.  

A tavalyi év azonos időszakához képest az ALTEO árbevétele 38 százalékos növekedéssel 12,1 milliárd 
forintra emelkedett, amely elsősorban a villamosenergia és földgáz kiskereskedelmi és a Hő és 
villamosenergia-termelés szegmensek bővülése, valamint a befejeződött beruházások és 
felvásárlásoknak köszönhető. A vállalat nettó eredménye 37 százalékos növekedéssel 483 millió 
forintra emelkedett, EBITDA-értéke pedig a korábbi eredményt 127 százalékkal meghaladva 936 millió 
forintról, annak több mint duplájára, 2,1 milliárd forintra nőtt. Utóbbi eredmény elsősorban az 
Energiatermelési és a Kiskereskedelmi szegmensek dinamikus növekedésének, valamint az ALTEO 
tulajdonába került, Bőny térségben található 25 megawatt teljesítményű szélerőműparknak 
köszönhető. 

Az ALTEO mostanra egy több éves, intenzív befektetési időszak végére ért, amely során több mint 20 
milliárd forintnyi beruházást és befektetést kezdett meg, ezek nagy része az idei év első felében le is 
zárult. A befektetési volumen mellett a befektetési szakasz ugyancsak kiemelkedő eredményének 
számít, hogy a vállalat számottevő bővülést ért el a megújuló energiákat hasznosító erőművi portfóliója 
terén. Idén júniusban kezdte meg ugyanis termelését a Balatonberényben található 7 megawattos 
naperőmű, júliusban pedig a Nagykőrös külterületén található naperőmű, amely ugyancsak 7 
megawattos kapacitással bír. A napenergián túl a szélenergia területén is jelentősen bővült a portfólió, 
miután 2019 májusában az ALTEO megvásárolta a Bőny térségében elhelyezkedő, 25 megawatt 
teljesítményű szélerőműparkot. A lezárt beruházások eredményeként a vállalatcsoport megújuló 
energiát hasznosító erőművi kapacitása eléri az 55 megawattot, amely a korábbi kapacitás ötszöröse. 
Ehhez hozzáadva a megközelítőleg 50 megawattos földgáz erőművi kapacitást, az ALTEO Csoport 
villamosenergia-termelő kapacitása meghaladja a 105 megawattot is.  

A beruházások az idei évben is folytatódnak, ezek finanszírozása érdekében – a márciusi, összesen 2 
milliárd forint összegű zártkörű tőkeemelés, valamint a júniusi zártkörű kötvénykibocsátás által, amely 
során 1,5 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényeket az ALTEO – a vállalat összesen több mint 
3,5 milliárd forint értékben vont be friss tőkét, 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, amelyből jelentős részt 
tett ki a bőnyi szélerőművi akvizíció. 

 „Elégedettséggel tölt el, hogy az elmúlt időszakban lezárult beruházások végre bekapcsolódhatnak a 
termelésbe, ezzel pedig jelentősen hozzájárulnak eredményességünk növeléséhez. Bár egy szakasz 



 
lezárult, folytatjuk tovább az építkezést, hiszen még számos jelentős és ígéretes projektet látunk a hazai 
piacon” – összegezte az eredményeket ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója.  

2019 első félévének egyéb mérföldkövei:  

- A vállalat 2019. január elején elindította a Hulladékgazdálkodás Divíziót, az Energiatermelés és 
Energetikai Szolgáltatások Üzletága keretein belül. Idén júniusban a Divízió keretein belül 
megvalósult az első befektetés, amelynek értelmében az ALTEO 66,6 százalékos tulajdonrészt 
szerzett egy innovatív start-up cégben, az ECO-FIRST Kft.-ben.  

- Tiszaújvárosban telepített elektromos töltőállomást az ALTEO, amely egyszerre két gépjármű 
töltését is lehetővé teszi, óránként akár 22 kW teljesítménnyel. 

- Az ALTEO működése során először 2019-ben publikált integrált jelentést, 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. 

- Lezárult az ALTEO első K+F+I programja, melynek teljes költsége 1,1 milliárd Ft és amelyre a 
társaság 500 millió forint támogatást nyert el. A programon belüli legnagyobb elem, egy 
villamosenergia-tároló rendszer már 2018. augusztus végén átadásra került és megkezdte az 
üzemszerű termelést, a projekt technikai zárása és elszámolása 2019. második félévében 
várható. 

******** 

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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