
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
A járványhelyzet dacára is kimagasló lett az ALTEO 2020-as eredménye 
 
Budapest, 2021.03.01. Főként a hő- és villamosenergia-termelésből érkező, valamint a befejeződött 
beruházásoknak és megvalósult felvásárlásoknak köszönhető magasabb bevételek révén nőtt 46 
százalékkal éves szinten az ALTEO csoport kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti 
eredménye (EBITDA). A dinamikából a világjárvány okozta válság által leginkább sújtott 
energiakiskereskedelmi üzletág is kivette a részét, így a csoportszintű árbevétel csaknem 30 
százalékkal bővült éves szinten, a nettó eredmény pedig 116 százalékkal állt magasabban, mint egy 
évvel korábban. Miközben gázmotoros energiatermelő kapacitásainak bővítésével a társaság 
megerősítette helyzetét az ország legnagyobb szabályozási központjai között, két új üzletágat is 
elindított 2020-ban: nyáron az e-mobilitást, ősszel pedig a menetrendezési szolgáltatást. 
Októberben – immár másodízben – sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre a Növekedési 
Kötvényprogram keretében az ALTEO, amelyért utóbb BÉT Legek díjat is kapott. 
 
Dacolt a pandémiával járó gazdasági visszaeséssel a bombaformát mutató ALTEO Nyrt.: az újgenerációs 
energiaszolgáltató igazolta, hogy fő profittermelő tevékenységeinek dinamikáját a járványhelyzet sem 
képes visszafogni. Az IFRS szabályok szerint készített, nem auditált, konszolidált kimutatások alapján 
számolt csoportszintű EBITDA 46 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, a nettó eredmény 116 
százalékkal ugrott meg, a konszolidált árbevétel pedig 29 százalékkal nőtt. 
 
Különösen a második és harmadik negyedév kivételesen magas kapacitáspiaci árbevétele miatt 
szárnyalt tavaly a piaci alapú hő- és villamosenergia-termelés, a szegmens EBITDA-ja 135 százalékkal, 
az árbevétel 21 százalékkal lett magasabb az egy évvel korábbinál. Több mint 50 százalékkal bővült a 
támogatott rendszerű villamosenergia-termelés árbevétele is, az energetiakai szolgáltatásoké pedig 12 
százalékkal. A kiskereskedelmi üzletág árbevétele – azzal együtt, hogy a pandémia erre a szegmensre 
gyakorolta a legerősebb hatást az ALTEO üzletágai közül – az év egészében 21 százalékkal nőtt, 
miközben továbbra is nyereséges maradt.  
 
„Jóllehet az ALTEO csoportszinten nagyfokú rezilienciáról tett tanúbizonyságot a járványhelyzet 
kiváltotta gazdasági nehézségek ellen, a tavalyi eredményekhez szükség volt arra is, hogy az eredeti 
ütemezés szerint és következetesen folytattuk a 2020-2024-es időszakra szóló beruházási programunk 
megvalósítását” – mondta ifj. Chikán Attila vezérigazgató. A program keretében az ALTEO harmadával 
bővítette gázmotoros energiatermelő kapacitásait májusban, majd decemberben, összesen 18 MW-
tal, és ezzel megerősítette helyét az ország vezető szabályozási központjai között. 
 
A 2019-ben elindított hulladékgazdálkodási üzletág után tavaly két új szegmens kapcsolódott be az 
ALTEO vérkeringésébe: nyáron rajtolt az e-mobilitás, ősszel pedig a menetrendezési szolgáltatások 
terület. A társaság tovább növelte megújuló erőforrást hasznosító erőművi és egyben legjobban 
válságtűrő eszközportfólióját is: októberben vált egy 15 MW-os bábolnai szélerőműpark 
tulajdonosává. Időközben saját kivitelezésben újította fel a több mint 100 éves Gibárti Vízierőművet, 
és elvégzett néhány nagyszabású rekonstrukciós projektet. Kiemelkedő eredmény az ózdi 
távhőszolgáltatási szerződés újabb 10 éves meghosszabbítása is. 
 
Azt követően, hogy szeptemberben a Scope Ratings megerősítette az ALTEO kötvényeinek korábbi, 
BBB- besorolását, a társaság újabb sikeres kötvénykibocsátást hajtott végre a Növekedési 
Kötvényprogram keretében. A névértéken számítva 3,8 milliárd forintos, jelentős érdeklődés mellett 
zajló tranzakcióval az ALTEO utóbb kiérdemelte a Budapesti Értéktőzsdétől Az év NKP kibocsátója díjat. 



 
 
„Az elsődleges célunk ebben az évben is a 2024-ig tartó beruházási programunk konzekvens folytatása, 
valamint az ESG szempontok minél erőteljesebb érvényesítése a vállalat működésében és annak 
riportolásában” – szögezte le ifj. Chikán Attila. Ennek megfelelően törekszenek újabb energiatermelő 
és/vagy energiatárolási kapacitások beléptetésével tovább fejleszteni szabályozási központjukat, ipari 
energiaszolgáltatási képességeiket, tekintettel a megújuló energetikai lehetőségek minél kiterjedtebb 
hasznosítására is. 
 
 

*** 
 
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, valamint 
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 
társaság folyamatosan aktív a tőkepiacon, 2019 után 2020-ban is bocsátott ki kötvényt, ezúttal 3,8 
milliárd forint értékben. Eközben az árbevétele dinamikusan bővült és 2020-ban megközelítette a 33 
milliárd forintot, befektetett eszközállománya meghaladta a 31 milliárdot. 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/befektetoi-prezentaciok/), továbbá a 
Budapesti Értéktőzsde Zrt. 
(https://www.bet.hu/site/newkib/hu/2021.03./Befektetoi_prezentacio_az_ALTEO_Csoport_2020-
as_ev_elozetes_eredmenyeirol__128528227)  
és a Magyar Nemzeti Bank 
(https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=626530&did=K94948/2021) e célra szolgáló 
közzétételi felületén olvasható. 
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