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Továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában tartja a hitelminősítő az ALTEO kötvényeit 

 
Budapest, 2020.07.29. A diverzifikált eszközportfoliónak és a szilárd készpénz termelésnek 
köszönhetően a Scope Ratings megerősítette az ALTEO Nyrt. kötvényeinek a BBB- besorolását. 
A hitelminősítő jelentésében kiemelte, hogy EBITDA szinten növekvő eredményességre számít 
és a COVID-19 csak mérsékelten érintette a vállalat profitabilitását.  
 
Megerősítette a Scope Ratings a tavaly megállapított BBB- besorolását az ALTEO kötvényeire, ami 
azt jelenti, hogy megtartotta a „befektetésre ajánlott” kategóriát. Az ALTEO tavaly kérte fel a 
hitelminősítőt az értékelésre, miután jelezte, hogy részt kíván venni a Magyar Nemzeti Bank által 
meghirdetett Növekedési Kötvényprogramban, amelynek minimumfeltétele volt a kötvények B+ 
minősítése, ám az ALTEO már akkor is négy fokozattal jobb minősítés kapott.  

A hitelminősítő jelentésében pozitívnak értékelte, hogy a COVID-19 mérsékelten érintette a céget 
és bár az energia-kiskereskedelemben a koronavírus által okozott kényszerleállások az ALTEO-t is 
negatívan érintették, ám összességében ennek hatása korlátozott, és az energiatermelés üzletág 
növekedése ezt ellensúlyozni fogja.  

A Scope Ratings a mostani minősítés során figyelembe vette a tavaly novemberben bejelentett 
ötéves stratégia hatásait, amely szerint a következő 5 évben akár 20 milliárd forint értékű 
befektetést és beruházást is megvalósíthat a vállalat. A hitelminősítő szerint a növekedést 
jelentős részben hitelből tervezi megvalósítani az ALTEO, azonban a vállalat eladósodottsága és 
likviditása továbbra is egészséges szinten marad, ami megfelel a jelenlegi hitelbesorolásnak, 
amelyet támogat a beruházásoktól várható jelentős EBITDA növekedés is.  
 
A hitelminősítő jelentése az alábbi linkre kattintva megismerhető:  

https://www.scoperatings.com/#!search/research/detail/164423EN 
 
 
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 folyamatosan aktív a tőkepiacon, 2019-
ben 12,5 Mrd Ft értékben bocsátott ki kötvényt vagy részvényt, miközben az árbevétele dinamikusan bővült és 2019-ben elérte 
a 25,6 milliárd forintot, befektetett eszközállománya megközelítette a 25 Mrd Ft-ot. Az ALTEO egy dinamikusan fejlődő, a 
fenntarthatóság mellett elkötelezett 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. 
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