
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A harmadik negyedévben is hasított az ALTEO 
 
Budapest, 2020.11.16. Az elmúlt esztendő sikeres beruházásaiból, valamint az eredményes idei 
tevékenységből egyaránt merítve őrízte meg az év első felében diktált saját tempóját és zárt egy 
újabb kimagaslóan jó negyedévet az ALTEO Csoport: a konszolidált árbevétel 30, az EBITDA 58 
százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához képest, miközben a nettó eredmény 
megháromszorozódott. A főleg a bőnyi szélerőműpark tavalyi megvásárlásának, a szintén 2019-ben 
átadott naperőműveknek, továbbá a társaság hő- és villamosenergia szegmensében realizált 
rekordbevételnek köszönhető teljesítmény nem csupán kiemelkedőnek számít, hanem ismételten 
megerősíti azt, hogy az újgenerációs energiaszolgáltató fő profittermelő tevékenységeinek 
dinamikáját a járványhelyzet sem képes megtorpantani. 
  
Továbbra is remekül állja a sarat és a COVID-19-et az ALTEO Nyrt.: két sikeresen lezárt negyedév után 
a vállalat a harmadikban is kimagaslóan jó számokat produkált annak dacára, hogy az új koronavírus 
megjelenését követő gazdasági visszaesés világszerte egyre nagyobb méreteket ölt. Az IFRS szabályok 
alapján készített, nem auditált, konszolidált kimutatások szerint az ALTEO csoportszintű nettó 
eredménye 363-ról 1182 millió forintra emelkedett, miközben a konszolidált árbevétel 30, az EBITDA 
pedig 58 százalékkal nőtt év per év alapon.  
 
„A csoporszintű árbevétel 5,474 milliárd forintos bővülésében elsősorban a hő- és villamosenergia-
termelés és az ezt menedzselő szabályozási központunk többletbevétele játszott szerepet, valamint a 
tavaly megvalósult beruházások és felvásárlások eredményeképpen jelentkező plusz árbevétel” – 
mondta Bodnár Zoltán, a cégcsoport gazdasági vezérigazgató-helyettese, kiemelve a 2019-ben átadott, 
14 MW teljesítményű naperőműveket, valamint az ugyanabban az évben felvásárolt, 25 MW-os bőnyi 
szélerőműparkot. Az idénre már „termőre fordult” beruházások mellett még a válság hatásainak 
leginkább kitett villamosenergia és földgáz kiskereskedelmi szegmens bevételei is 21 százalékkal 
gyarapodtak.  
 
„Az előző két negyedévhez hasonlóan a mostaniban is beigazolódott, hogy az ALTEO Csoport 
legjövedelmezőbb üzleti tevékenységein nem hagy nyomot a pandémia miatti gazdasági visszaesés” – 
tette hozzá ifj. Chikán Attila vezérigazgató, aki leszögezte azt is: nem csupán a terveik teljesítésére és 
a folyamatos üzletmenet biztosítására voltak képesek, hanem a 2020-2024-időszakra szóló beruházási 
programjuk megvalósítását is az eredeti ütemezés szerint folytatták. Ennek keretében együttesen 9 
MW addicionális gázmotorkapacitás kezdte meg működését az ALTEO tiszaújvárosi és győri 
telephelyein, ezeket egy újabb, hasonló kapacitású beruházás követi, hogy ezek révén a társaság az 
ország egyik legnagyobb szabályozási központjává váljon. 
 
A tavaly közzétett stratégia mentén már a negyedév zárását követően gyarapította tovább megújuló 
erőművi és egyben legjobban válságtűrő eszközportfólióját az ALTEO: október 15-én lett 100 
százalékban tulajdonosa egy 15 MW-os bábolnai szélerőműparknak. Szintén a zárás után és jelentős 
intézményi befektetői túlkereslet mellett zajlott az október 6-ai kötvénykibocsátás: az MNB 
Növekedési Kötvényprogramjában már tavaly is aktív vállalatnak ezúttal 3,8 milliárd forint névértékben 
jegyezték le a kötvényeit a jegybanki kezdeményezés keretein belül, rendkívül kedvező futamidővel és 
hozamfeltételekkel. 
 
 
 



 
 
„A beruházások és a sikeres kötvénykibocsátás egyszerre javítja a jövőbeni bővülés esélyeit és erősíti 
az ALTEO válságálló-képességét” – közölte ifj. Chikán Attila, aki szerint a társaság rezilienciája biztos 
alap a hosszú távon fenntartható növekedéshez.  
 
 

*** 
 
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. 
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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