
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Sikeres évet zárt és rekordosztalékot fizet az ALTEO  
 
Budapest, 2021.04.19. Kimagasló 2020-as eredményekről és a 2019-es szintet ötven százalékkal 
meghaladó részvényenkénti osztalék kifizetéséről döntött ma az ALTEO – a járvány miatt közgyűlési 
jogköröket gyakorló – igazgatósága. A vállalat történetékek eddigi legmagasabb osztalékán túl–a 
testület egyebek mellett elfogadta a társaság tavalyi beszámolóját, valamint meghosszabbította a 
saját részvények vásárlásra vonatkozó felhatalmazást.  
 
Bár a világjárvány gazdasági hatásainak leginkább kitett energiakiskereskedelmi üzletág is jól muzsikált 
tavaly, alapvetően a hő- és villamosenergia-termelésből származó, valamint a befejeződött 
beruházásoknak és megvalósult felvásárlásoknak köszönhető magasabb bevételek révén ugrott meg 
éves szinten 46 százalékkal az ALTEO Nyrt. IFRS szabályok szerint számolt, kamatok, adózás és 
értékcsökkenési leírás előtti konszolidált eredménye (EBITDA). A pandémia következtében hatályban 
lévő kivételes szabályok miatt a közgyűlés helyett az igazgatóság átal ma elfogadott, részletes adatokat 
tartalmazó 2020-as IFRS-ek szerinti konszolidált beszámoló a nettó eredmény soron 116 százalékos, a 
konszolidált árbevételen 29 százalékos bővülést mutat. Részvényenként 24 forintos osztalékról is 
határozat született: ez 50 százalékkal magasabb érték, mint a 2019-es szám, miután tavaly – a 
világjárvány okozta bizonytalanságokra tekintettel – az ALTEO nem fizetett osztalékot.  
A pandémia sem a cég fő profittermelő tevékenységeinek dinamikáját nem volt képes visszafogni, sem 
a korábban elhatározott fejlesztéseket felülírni: a társaság tovább bővítette gázmotoros és megújuló 
energiatermelő kapacitásait, megerősítve helyzetét az ország legnagyobb szabályozási központjai 
között, illetőleg elindította az e-mobilitás, valamint a menetrendezési szolgáltatás üzletágakat. Tavaly 
októberben pedig immár második alkalommal bocsátott ki sikeresen kötvényeket a jegybanki 
Növekedési Kötvényprogram keretében, amelyért utóbb BÉT Legek díjat is kiérdemelt. 
 
„Minden nehezítő körülmény dacára is nagyszerű évet zártunk, és ebből adódóan nem volt akadálya a 
megemelt osztalékfizetésnek; ugyanakkor továbbra is növekedési sztorinak tekintjük az ALTEO-t, 
amelyben az osztalékot is az expanziós céloknak rendeljük alá” – fogalmazott ifj. Chikán Attila 
vezérigazgató. A vállalatvezető úgy vélte, mivel az energetikában kimagaslóan jók a bővülés kilátásai 
és lehetőségei, ezek optimális kiaknázásához minden rendelkezésükre álló forrást mozgósítani kell. 
Elmondta azt is, hogy az eredeti terveknek megfelelően folytatják a 2024-ig tartó beruházási program 
megvalósítását: újabb energiatermelő és/vagy energiatárolási kapacitások beléptetésével fejlesztik 
tovább a szabályozási központot és az ipari energiaszolgáltatási képességeiket.  
 
Továbbra is nagy szerepet szánnak a megújuló energetikai lehetőségeknek, illetve az azok elterjedését 
támogató energetikai megoldások, mint például energia tárolás, kiegyenlő energetikai szolgáltatások, 
alkalmazásának, amihez a befektetői bizalmat a nemzetközi ESG-minősítés megszerzésével is erősíteni 
szeretnék. „Amikor részvényesi értékről van szó, akkor is hosszú távon és fenntartható módon 
gondolkodunk” – szögezte le a vezérigazgató, utalva a közgyűlés azon döntésére, amellyel az 
igazgatóság saját részvények vásárlására szóló felhatalmazását hosszabbították meg újabb 18 
hónappal. A lépés részeként a vásárlási ársávot 1 és 2500 forint közé emelték, igazodva az árfolyam jó 
ideje tapasztalható, jelentős emelkedéséhez. Utóbbit egyébként forgalomnövekedés is kísérte, 
amelynek hatására az ALTEO részvényei március végén bekerültek a Budapesti Értéktőzsde 
indexkosaraiba. 
 
 



 
A közgyűlési hatáskörben eljáró igazgatóság által meghozott összes határozat részletesen az alábbi 
linkről letöltve tekinthető meg: https://investors.alteo.hu/wp-

content/uploads/2021/04/ALTEO_KGY_hatarozatok_20210419.pdf 
 
Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a Budapesti 

Értéktőzsde Zrt. (https://www.bet.hu/newkibdata/128550054/ALTEO_KGY_hat%C3%A1rozatok_20210419.pdf és a Magyar 

Nemzeti Bank (http://kozzetetelek.mnb.hu) e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható. 

 
 

*** 
 
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. 
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