
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Az ALTEO részvényei is bekerülnek a BÉT indexkosaraiba 
 
Budapest, 2021.03.16. Március 22-től a BUX-ban, valamint a BUMIX-ban is helyet kapnak az ALTEO 
Nyrt. részvényei. Közben az újgenerációs energiaszolgáltató már nemzetközi ESG-minősítés 
megszerzésében gondolkodik. 
 
A Budapesti Értéktőzsdére 2010 októberében vezették be az ALTEO részvényeit, amelyek 2018-tól 
tagjai a BÉT prémiumkategóriájának. A társaság újabb fontos állomáshoz érkezett azzal, hogy a BÉT 
Index Bizottságának javaslata alapján a tőzsde vezérigazgatója úgy döntött: március 22-étől az ALTEO 
részvényei is benne lesznek az új összetételű BUX, illetőleg a közepes és kis piaci tőkeértékű tőzsdei 
cégeket tömörítő BUMIX kosarában. 
 
„Nagy öröm és óriási megtiszteltetés, hogy az ALTEO papírjai kiérdemelték a tagságot ebben a két 
nagypresztízsű tőzsdei klubban” – mondta ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. Hozzátette: azok 
után, hogy az utóbbi hónapokban közel 30 százalékkal nőtt a részvények árfolyama, a cég iránt 
megnyilvánuló érdeklődés a javuló tőzsdei forgalomban is megmutatkozott, miközben a kedvező 
árfolyamalakulás a közkézhányadot is felértékelte. „Mindez arra buzdít bennünket, hogy továbbra is 
aktív szereplői maradjunk a hazai tőkepiacnak” – emelte ki a vezérigazgató. 
 
Ifj. Chikán Attila úgy vélte, a mostani nem csupán technikai értelemben fontos mérföldkő az ALTEO 
tőzsdei sztorijában, hanem a befektetők növekvő érdeklődését és bizalmát igazolja vissza. Az 
újgenerációs energiaszolgáltató teljesítményét már nemzetközi színtéren is elismerték: az MNB 
Növekedési Kötvényprogramjába jelentkező magyarországi vállalatok közül az ALTEO kötvényei azon 
kevesek között szerepeltek, amelyek mind a 2019-es, mind a 2020-as kibocsátáskor BBB- osztályzatot 
kaptak egy független nemzetközi hitelminősítőtől. A sikeres kötvénykibocsátások elismeréseként az 
ALTEO 2021-ben a BÉT Legek díjazottjai között is szerepelt a jegybank kötvényprogramban 2020-ban 
megvalósított kibocsátással. 
 
Szintén a befektetői bizalmat erősíti a fenntarthatóság iránt az alapítása óta elkötelezett társaság azzal, 
hogy idei kiemelt céljai között már szerepel, hogy a kötvényei minősítése után ESG-szempontból is  
nemzetközi minősítést szerezzen egy ezzel foglalkozó, elismert minősítőcégtől. 
 
 

*** 
 
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 
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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 Budapesti Értéktőzsde 
Zrt. e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható.  
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