
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Újabb rekord negyedév az ALTEO életében 
 
Budapest, 2021.május 17. Visszaigazolták az ALTEO ESG-szemléletű stratégiájának létjogosultságát 
és az elmúlt időszakban meghozott befektetési döntések helyességét az első negyedév eredményei: 
a konszolidált EBITDA 98 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest, míg a 
csoport nettó eredménye 137 százalékkal nőtt. A bővülés elsődlegesen a hő- és villamosenergia-
termelést irányító szabályozási központ kimagasló teljesítményének köszönhető, azonban a tavaly 
megvásárolt 15 MW-os szélerőműpark és a felújított gibárti vízerőmű többleteredménye is kivette 
a részét a növekedésből.  
 
Továbbra sem volt érdemi hatással a COVID-19 okozta általános gazdasági visszaesés az ALTEO Nyrt. 
működésére, amely az első negyedévben is folytatta a menetelést: az árbevétel 426 millió forintos 
bővülése mellett az EBITDA 98 százalékos növekedést mutat az előző évhez képest. Ebben 
oroszlánrészt vállalt a hő- és villamosenergia-termelést irányító szabályozási központ, amelynek 
kimagasló eredményességéhez az is hozzájárult, hogy gázmotoros kapacitásait tavaly 18 MW-tal 
bővítették.  
 
Szintén jelentős hozzáadott értéke volt az első negyedévi teljesítményben a támogatott 
villamosenergia termelési szegmensnek. Ezen belül is kiemelkedik a tavaly megvásárolt 15 MW-os 
szélerőműpark és a felújított gibárti vízerőmű többleteredménye. Végezetül a pandémia hatásainak 
leginkább kitett energia kiskereskedelmi terület is kitett magáért: a tavalyit meghaladó eredménnyel 
járult hozzá a konszolidált EBITDA jelentős bővüléséhez. A konszolidált nettó eredmény 137 százalékkal 
lett magasabb, mint 2020 azonos időszakában. 
 
„Az első negyedév komoly eredménybővülése ismételten visszaigazolta, hogy kellőképpen 
megalapozott és működőképes az ESG-alapú stratégiánk, amelynek középpontjában a szabályozási 
központ képességeinek erősítése áll, miközben nem hanyagoljuk a többi üzletág fejlesztését sem” – 
mondta az ALTEO vezérigazgatója. Ifj. Chikán Attila úgy vélte, a remek teljesítményben az is 
közrejátszik, hogy rendkívül következetesen folytatják befektetési és beruházási programjukat, teljes 
összhangban a 2024-ig tartó időszakra szóló, még 2019 őszén bemutatott stratégiával. „Ennek 
folyományaként szisztematikusan bővítjük a kapacitásokat, igazodva a kiegyenlítő energetikai 
szolgáltatások iránti kereslet élénküléséhez” – tette hozzá a vezérigazgató, aki szerint utóbbi 
elsődlegesen a megújuló energetikai fejlesztések terjedésének, különösen a naperőművi kapacitások 
jelentős bővülésének köszönhető.  
 
Ifj. Chikán Attila azt is hangsúlyozta, hogy a csoport összteljesítményén azért sem érződik a pandémia 
hatása, mert eredményes tevékenységeik képesek a válságérzékenyebb üzleti szegmensek gyengébb 
teljesítményét túlkompenzálni. Az elindított hulladékgazdálkodási, elektromos mobilitási, illetve 
megújulótermelés-menedzsment üzletágak életében például kismértékű lassulást okozott a COVID-19, 
ezt azonban átmenetinek tekintik, és a járványhelyzet lényeges enyhülésével ezeken a területeken is 
fellendülésre számítanak. 
 

Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt.   

A BÉT honlapján: https://bet.hu/newkibdata/128562776/ALTEO_2021Q1_befektet%C5%91i_prezent%C3%A1ci%C3%B3_hu.pdf 

 és a Magyar Nemzeti Bank https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=639884&did=K219181/2021 e célra szolgáló 
közzétételi felületén olvasható. 

https://investors.alteo.hu/wp-content/uploads/2021/05/ALTEO_2021Q1_befektetoi_prezentacio_hu.pdf
https://bet.hu/newkibdata/128562776/ALTEO_2021Q1_befektet%C5%91i_prezent%C3%A1ci%C3%B3_hu.pdf
https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=639884&did=K219181/2021


 
 

 

*** 

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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