
 
 

Dinamikus növekedés jellemezte az ALTEO harmadik 

negyedévét is 

 

Budapest, 2019. november 11. – Rendkívül eredményes volt 2019 első kilenc hónapja az ALTEO 

számára, ugyanis 5 milliárd forintos árbevétel bővülés mellett az EBITDA két és félszeres 

növekedését mutatja a vállalat nem auditált pénzügyi eredményeit bemutató befektetői 

prezentációja.  

2019 három negyedévében a vállalat konszolidált árbevétele 41 százalékos növekedéssel 12,8 milliárd 

forintról 17,9 milliárd forintra emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest, amely elsősorban a 

villamosenergia és földgáz kiskereskedelmi, valamint a hő- és villamosenergia-termelés szegmensek 

bővülésének, valamint a befejeződött beruházásoknak és felvásárlásoknak köszönhető. A vállalat 

konszolidált EBITDA értéke is kiugró eredményeket mutat: a tavaly őszi 1,1 milliárd forintról 140 

százalékos növekedéssel 2,8 milliárd forintra emelkedett, amit elsősorban az Energiatermelési és a 

Kiskereskedelmi szegmensek dinamikus növekedése, valamint az ALTEO tulajdonába került Bőny 

térségben található 25 MW-os szélerőműpark belépése eredményezett. 

2019-ben is folytatódott a 2017-2019-es stratégiával összhangban álló befektetések tőkeigényes 

szakasza az ALTEO-nál; a folyamatban lévő és már megvalósított befektetési és beruházási programok 

mellett pedig az ALTEO vezetése további lehetőségeket azonosított, és összesen 20 milliárd Ft-ot 

meghaladó befektetési, illetve fejlesztési volument valósított meg az elmúlt 3 évben. 

A 2017 és 2019 közötti beruházási ciklus kiemelt eredménye többek között, hogy a vállalat megújuló 

energiát hasznosító erőművi portfóliója hozzávetőleg 45 megawatt kapacitással bővült, valamint, hogy 

a gázmotoros portfólió terén a vállalat kizárólagos tulajdonossá vált a Zugló-Therm Kft.-ben, amely a 

vállalat Szabályozási Központjának egy kiemelt fontosságú eleme. Befejeződött továbbá az ALTEO első, 

1,1 milliárd forint teljes költségű K+F+I programja, amelyre a társaság 500 millió Ft támogatást nyert 

el. A program keretében 2018. augusztus végén átadásra került és megkezdte az üzemszerű termelést 

egy villamosenergia-tároló rendszer – a projekt technikai zárása és elszámolása pedig 2019 második 

félévében történt meg. Ugyancsak az első három negyedév eredményei között említhető, hogy fontos 

szolgáltatási szerződéseket is sikerült kötni: meghosszabbításra került a TVK-Erőmű Kft.-vel a hosszú 

távú üzemeltetési és karbantartási szerződés, valamint megkötésre került az erőmű fő-és 

segédberendezéseinek élettartam hosszabbításra vonatkozó vállalkozói szerződés. 

A vállalat tőkepiaci szereplése is igen aktív és sikeres volt 2019 folyamán, az első félév folyamán a 

társaság sikeresen, jelentős túljegyzés mellett lebonyolított egy zártkörű tőkeemelést, majd azt 

követően egy kötvénykibocsátást intézményi befektetőknek. Idén ősszel pedig az ALTEO részt vett a 

Magyar Nemzeti Bank 2019. júliusában elindult Növekedési Kötvényprogramjában, melynek keretében 

a harmadik negyedévet követően októberben 8,8 milliárd forint értékben hajtott végre sikeres 

kötvénykibocsátást, szintén jelentős túljegyzés mellett. 

„Az ALTEO történetének egyik legeredményesebb időszakán van túl: hazánkban és a régióban is az 

elsők között építettünk ipari méretű akkumulátoros energiatárolót, a megújuló energiát hasznosító 

erőművi kapacitásunk a korábbi kapacitásunk többszörösére nőtt, valamint az idei évben összesen több 

mint 12 milliárd forint forrást vontunk be tőkepiaci tranzakciókon keresztül, amelyeket rendre jelentős 



 
intézményi befektetői érdeklődés kísért. Az elmúlt évek aktív befektetési időszakában végrehajtott 

beruházások pedig egyre inkább kezdenek megtérülni, folyamatosan jó eredményeket mutatva. A 

biztató eredmények láttán azonban nem állunk meg, tovább folytatjuk az ígéretes projektek 

felkutatását és kivitelezését.” – összegezte az eredményeket 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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