SAJTÓKÖZLEMÉNY
Bemutatta a 2020-2024-es stratégiáját az ALTEO
Budapest, 2019. november 25. – Ambiciózus jövőképet tűzött ki maga elé az ALTEO a frissen
közzétett, 2024-ig tartó stratégiája értelmében. A társaság következő néhány éves tervei között
szerepel szabályozási központjának fejlesztése, az ipari energetikai szolgáltatások körének bővítése,
illetve újabb 20 milliárd forint nagyságrendű befektetés megvalósítása. Az ALTEO EBITDA-értékét
pedig a mostani kétszeresére, közel 7 milliárd forintra növelné 2024-ig – áll a társaság a Budapesti
Értéktőzsde honlapján közzétett stratégiai prezentációjában.
A Csoport 2019 első félévének végéig 20 milliárd forintot meghaladó befektetési és fejlesztési
volument valósított meg, ezzel eredményesen lezárta a 2016-os részvénykibocsátáskor elindított
befektetési időszakot és teljesítette a 3 évvel ezelőtti IPO során a befektetőknek tett ígéretét. Az elmúlt
három évben a beruházások és az aktív akvizíciós tevékenység által a társaság 105 megawattra növelte
erőművi összkapacitását, amelyből 55 megawattot a megújuló energiát hasznosító erőművek, 50
megawattot pedig a földgáz tüzelésű erőművek tesznek ki.
Az említett befektetési időszak lezárásával egy időben a társaság elkészítette a 2020-2024-es
stratégiáját, amely a jelenlegi üzleti tevékenységek kiterjesztését, valamint a fókuszterületek
újragondolását célozta meg az eredménytermelőképesség növelése érdekében. A frissen publikált
vállalati stratégia célja továbbá, hogy hozzásegítse az ALTEO-t piaci helyzetének megerősítéséhez,
valamint új piacok szerzéséhez, illetve, hogy kielégítse az ügyfelek fokozódó igényét a decentralizált,
egyedi igényeikre optimalizált ipari energetikai szolgáltatások iránt.
Konkrét stratégiai célként tűzte ki a társaság, hogy a következő 5 évben újabb, akár 20 milliárd forint
értékű befektetést és beruházást valósítson meg. Ezen terveit megalapozta az elmúlt évek sikeres
tőkepiaci jelenléte és a Növekedési Kötvényprogramban való részvétel is. A vállalat üzleti céljai között
szerepel továbbá a nagyvállalati szolgáltatási ügyfélportfolió érdemi növelése is.
Pénzügyi eredményét illetően, a stratégiai célkitűzések sikeres megvalósítása esetén a társaság az idei
évre előre jelzett EBITDA-értékének megkétszerezését várja 2024-re, ami közel 7 milliárd forintot
jelent. A társaság menedzsmentje továbbra is növekedési sztoriként tekint az ALTEO-ra, de a jelenlegi
osztalékfizetési szintet fenn kívánja tartani. Az ALTEO eltökélt célja továbbá, hogy a társaság legyen a
legmeghatározóbb impact investment lehetőség a magyar tőkepiacon, amely azt jelenti, hogy az
ALTEO pénzügyileg jövedelmező, környezetileg fenntartható és társadalmilag felelős befektetés
legyen. Továbbá cél, hogy 2024-ig a társaság részvényei bekerüljenek a Budapesti Értéktőzsde BUX
indexébe. A társaság tehát a jövőben is aktív tagja kíván lenni a Budapesti Értéktőzsdének – hosszútávú
céljai között szerepel a másodlagos részvénykibocsátás is.
A célkitűzések között kiemelt szerepet kap majd a társaság 2013-ban létrehozott szabályozó központja,
amely rendszer lehetővé teszi, hogy a több kisebb önálló termelő egység összevonva egy nagy
erőműként jelenjen meg a villamosenergia- és a rendszerszintű szolgáltatások piacán. A társaság a
következő években is kiemelt jelentőséget tulajdonít annak, hogy szabályozóközponti kapacitását,
valamint annak rugalmasságát fejlessze. Emellett az ipari energetikai szolgáltatások további

fejlesztését is stratégiai prioritásként kívánja kezelni, ami az ALTEO reményei szerint nagyvállalati
ügyfélportfóliójának bővüléséhez vezethet.
Az ALTEO stratégiai pozíciójának erősítése érdekében új piaci lehetőségek felé is nyitni kíván. Vizsgálat
alatt áll például az e-mobilitás, indulóban a földgáz nagykereskedelem, valamint a teljeskörű
hulladékmenedzsment rendszer kialakítása is. A hangsúlyos stratégiai irányok mellett a továbbiakban
is központi szerepet játszik majd a megújuló energiaforrások hasznosítása, valamint azok termeléselőrejelzésének fejlesztése, illetve a K+F+I tevékenység is.
„Az elmúlt 3 évben az ALTEO rendkívül dinamikusan növekedett, illetve erős pénzügyi és szellemi tőkét
épített fel, amellyel megalapoztunk a további növekedési terveknek. Ugyanakkor nem mehetünk el szó
nélkül amellett, hogy az utóbbi években megváltoztak a globális energiapiaci trendek: kiemelt
fontosságúvá vált a dekarbonizáció; folytatódott a demokratizálódás az energiatermelésben; sorra
jelennek az innovatív technológiák az energiaiparban a digitalizáció nyomán. Nemcsak versenyképes
szereplő kíván lenni az ALTEO, hanem az egyik hazai éllovasa is szeretne lenni az energetikai piac
átalakulásának” – 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.
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