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Csúcsvezetői szinten is kiemelt stratégiai területté tette 
a fenntarthatóságot és az ESG szemléletet az ALTEO 

 
 
Budapest, 2021.május 31. Fontos szervezeti változásokat jelentett be az ALTEO a ma kiadott kötelező 
közleményében. Ennek egyik kitüntetett eleme, hogy létrehoztak egy külön részleget a 
fenntarthatóság és körforgásos gazdaság szempontjainak eddigieknél is hangsúlyosabb 
érvényesítésére üzleti döntéseikben. A cég hulladékgazdálkodási divízióját annak 2019-es indulása 
óta vezető Simon Anita vezérigazgató helyettesként irányítja majd az újonnan létrehozott részleget, 
amellyel a tőzsdei társaság újabb határozott lépést tett az ESG-alapú működés irányába.  
 
Több mint másfél évtizedes tapasztalatot szerzett a környezetvédelmi- és hulladékgazdálkodási 
iparban Simon Anita, aki június elejétől az ALTEO újonnan létrehozott „Fenntarthatóság és körforgásos 
gazdaság” elnevezésű részlegét irányítja vezérigazgató-helyetteseként és tagja lesz a tőzsdei társaság 
operatív irányításáért felelős felső vezetői grémiumnak, amit az ALTEO-nál Executive Board-nak hívnak. 
Az újgenerációs energiaszolgáltató hulladékgazdálkodási divíziójának eddigi vezetőjéhez tartoznak új 
munkakörében az integrált irányítás rendszerrel, az egészségvédelemmel, a biztonságtechnikával és a 
környezetvédelemmel együtt az önálló fenntarthatósági részlegbe szervezett ESG szempontú 
feladatok és funkciók is, valamint az e-mobilitás és a hulladékgazdálkodási üzletágak. 
 
„A fenntarthatóság és körforgásos gazdaság elvei már nem csupán környezetvédelmi 
megfontolásokból merülnek fel, hanem profitabilitási kérdésként, ennek megfelelően pedig tulajdonosi 
és befektetői elvárásként is” – jelentette ki az újonnan kinevezett vezérigazgató-helyettes. Simon Anita 
szerint az olyan tevékenységek, amilyen például a biogázüzemben történő hasznosításra alkalmas 
alapanyagok kezelése, organikus módon egészítik ki az ALTEO szolgáltatási portfólióját, miközben 
hozzájárulnak a megújuló energia piacán egyre meghatározóbb vállalat jövőképének 
megalapozásához. 
 
„A fenntarthatósági terület stratégiai szintre emelésével még közelebb jutunk ahhoz a célhoz, hogy az 
ESG szempontok minél markánsabban érvényesülhessenek a működésünkben” – hangsúlyozta ifj. 
Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója. A vállalat nem éri be annyival, hogy az idén harmadik 
alkalommal publikálta a 2020-as pénzügyi, környezeti és társadalmi eredményeit bemutató integrált 
jelentést, a vezérigazgató szerint mindent megtesznek annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél 
hamarabb megszerezzék az ESG-alapú minősítést egy erre szakosodott, független szervezettől. 
 
Az új vezérigazgató helyettes kinevezésén túl a tőzsdei társaság egy másik szervezeti változást is 
bejelentett: az eddig termelés- és kockázatmenedzsmentért felelős vezérigazgató-helyettesként 
dolgozó Luczay Péter júniustól termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-
helyettesként folytatja a munkáját, miután feladatai az ALTEO vállalati ügyfélkört megcélzó energetikai 
szolgáltatás értékesítési és projektfejlesztési tevékenységének irányításával egészülnek ki. 
 
Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a Budapesti 
Értéktőzsde Zrt. honlapján, valamint a Magyar Nemzeti Bank erre a célra szolgáló 
közzétételihttps://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=641564&did=K238776/2021 felületén olvasható.  
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*** 
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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