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Tőzsdei elismerést kapott tavalyi kötvénykibocsátási teljesítményéért az ALTEO 

Budapest, 2021. február 23. - A BÉT Legek „Növekedési Kötvényprogram kibocsátói díjat” érdemelte 
ki 2020-as teljesítményével az ALTEO Nyrt. Az újgenerációs energetikai szolgáltató- és 
kereskedőtársaság, amelynek részvényei a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában 
forognak, tavaly a COVID-19 dacára is az év egyik meghatározó vállalati sztorijának számított 
Magyarországon. 

Nem csupán ellenállt a pandémia okozta gazdasági visszaesésnek az ALTEO 2020-ban, hanem az elmúlt 
év második és harmadik negyedévében egyaránt kimagasló eredményt produkált: szeptember végére 
közel harmadával bővítette az árbevételét a megelőző év hasonló időszakához viszonyítva, működési 
eredményét pedig megkétszerezte. 

Kibocsátói fronton is eredményes volt 2020 a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) prémium kategóriás 
társaságának: kötvényeit 3,8 milliárd forint névértékben jegyezték le az MNB Növekedési 
Kötvényprogramjában (NKP) az előző év októberében. A nagy túlkereslettel, rendkívül kedvező 
futamidővel és hozamfeltételekkel létrejött ügyletben befektetési szolgáltatóként az Erste Bank 
Hungary, jogi tanácsadóként a Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda működött közre. 

„Ahogyan a 2019-es, úgy a 2020-as kötvénykibocsátásunk is erőteljes túljegyzés mellett zajlott, annak 
ellenére, hogy a futamidőt 10 éven túlra növeltük és a kötvények aukciós értékesítésekor kialakult 
átlaghozam még csökkent is” – mondta Kovács Domonkos az ALTEO tőkepiaci tranzakciókért felelős 
vezérigazgató-helyettese. Ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója szerint a papírok vonzerejére 
meghatározó hatással lehetett a társaság fenntarthatóság iránti, a tiszta energia hasznosítása melletti 
elkötelezettsége. „Az ALTEO olyan értékeket mutat fel, amelyeket a tőkepiaci befektetők most 
célzottan és kifejezetten keresnek” – tette hozzá a vezérigazgató. 

Az átlaghozam csökkenéséhez elengedhetetlen befektetői érdeklődésben természetesen az is 
közrejátszott, hogy a társaság kötvényei rendkívül kedvező hitelminősítést kaptak. A magyar vállalati 
mezőnyben a BBB- osztályzat az egyik legjobb a kötvényminősítést illetően, ráadásul ezt mind a 2019-
es, mind a 2020-as kibocsátáskor megkapta az ALTEO kötvénye a független hiteliminősítőtől. „Jelentős 
mértékben ennek is köszönhető, hogy kétszer is részt tudtunk venni az NKP-ban” – hangsúlyozta a 
vezérigazgató-helyettes. 

A látványos kibocsátói oldali sikerre a jelek szerint a külvilág is felkapta a fejét: a hazai tőkepiac 
legkiemelkedőbb teljesítményeit és szereplőit díjazó BÉT Legek 2020 keretében a társaság a 
„Növekedési Kötvényprogram kibocsátói díjat” érdemelte ki. Az elismerést dr. Patai Mihály, a BÉT 
elnöke adta át ifj. Chikán Attilának, az ALTEO vezérigazgatójának. 

*** 

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. 

BÉT Legek 

A Budapesti Értéktőzsde több mint húsz éve, minden évben megrendezi a hazai tőkepiac legkiemelkedőbb éves 
teljesítményeit díjazó eseményét, a BÉT Legeket. A díjak odaítéléséről a Tőzsdei Tanácsadó Testület tagjaiból álló szakmai 
zsűri dönt. A legtöbb kategóriában kvantitatív módszertan (például forgalmi adatok) alapján lesz eredmény és kerülnek 
díjazásra a legjobbak. Az év hazairészvény-kereskedési platformja kategóriánál a beérkezett pályázatok, valamint a 
felhasználók értékelése alapján állapítják meg a győztest. 
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