
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Fennállásának legjobb első háromnegyedévét zárta az ALTEO 
 
Budapest, 2021.11.15. Folytatódik az ALTEO sikertörténete: a kimagasló 2020-as eredményeket is 
felülmúlva a cég fennállásának legjobb eredményszámait produkálta az év első kilenc hónapjában, 
megnégyszerezve konszolidált nettó profitját. A rekordnegyedév elsősorban az újgenerációs 
energetikai cég stratégiájának és fejlesztéseinek egyik kulcsterületéhez, a rendkívül sikeres 
időszakot záró Szabályozási Központhoz köthető, de emellett a megújuló energetikai és 
energiakereskedelmi üzletágak is kiválóan teljesítettek. 
 
A tavalyi év azonos időszakához képest 315 százalékkal nőtt az ALTEO Nyrt. IFRS standardok szerinti, 
nem auditált, konszolidált nettó eredménye, elérve a 4,9 milliárd forintot, amely rekord a vállalat 
történetében. A konszolidált EBITDA megközelítette a 9,7 milliárd  forintot, ami 119 százalékos bővülés 
a bázishoz képest, és jelentős részben a hő- és villamosenergiatermelést irányító Szabályozási Központ 
kimagasló eredményességére vezethető vissza. Utóbbit nagyon kedvezően érintette, hogy tavaly 18 
MW-val bővültek a központ gázmotoros kapacitásai, ahogyan az is, hogy a bázisidőszakhoz mérten 
robbanásszerűen nőttek a kiegyenlítő energiaárak és a kapacitásértékesítési átlagárak. 
 
Szintén hozzájárult az EBITDA növekedéséhez a megújulóenergia-alapú energiatermelési tevékenység: 
a tavaly akvirált 15 MW-s szélerőműpark és a felújított gibárti vízerőmű egyaránt kitett magáért. A 
többleteredményben a tavalyi évben a pandémia által leginkább sújtott energia-kereskedelmi 
szegmens is jelentős szerepet játszott: az üzletág eredményessége szintén új csúcsot ért el. 
 
„Büszkék vagyunk az eredményekre, de nem dőlhetünk hátra: módszeresen törekszünk az 
energetikában mutatkozó, kimagasló expanziós lehetőségek kiaknázására.” – fogalmazott ifj. Chikán 
Attila vezérigazgató, aki ismét megerősítette: az eredeti tervek mentén haladnak tovább a 2024-ig 
tartó beruházási program megvalósításával, azaz a Szabályozási Központ és ipari energiaszolgáltatási 
képességeik fejlesztésével.  
 
Ennek jegyében – de már a harmadik negyedév zárását követően – újabb, 5 MW-os energiatároló 
egységet helyeztek üzembe a Kazincbarcikai Fűtőerőmű területén. Szintén a városhoz kapcsolódó 
fejlemény, hogy az ALTEO újabb tízéves időszakra nyerte el a jogot arra, hogy a kazincbarcikai 
távfűtéshez nyújtson hőellátást. Az innovatív megoldásokkal, például az elektromos autók 
akkumulátorainak hasznosítási képességével felvértezett kazincbarcikai energiatároló már a második 
hasonló hazai fejlesztése az ALTEO-nak, miután 2018-ban elsőként létesített Magyarországon ipari 
léptékű energiatárolót a zuglói erőművénél. 
 
Ifj. Chikán Attila az idei év egészét is értékelve kiemelte: „2021 számunkra azt mutatta meg, hogy a 
rugalmas reagálási képességek, amelyekben Szabályozási Központünk élenjár, az ezt támogató 
innovatív megoldások fejlesztése és a fenntartható energiatermelésre való törekvés meghatározó 
sikertényezők az átalakuló modern energetikában. Stratégiánkban ezek kiemelt szerepet kapnak és 
2021 eredményei fényesen visszaigazolták, hogy jó úton járunk.” 
 
Az ALTEO Nyrt. jelen sajtóközleménye alapjául szolgáló tőkepiaci közlemény a társaság honlapján, továbbá a Budapesti 
Értéktőzsde és a Magyar Nemzeti Bank e célra szolgáló közzétételi felületén olvasható. 
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https://investors.alteo.hu/jelentesek/negyedeves-jelentesek/befektetoi-prezentacio-az-alteo-csoport-2021-i-iii-negyedevere-vonatkozo-penzugyi-teljesitmenyerol-2021-11-15/
https://bet.hu/newkibdata/128633603/ALTEO_2021Q3_befektet%C5%91i_prezent%C3%A1ci%C3%B3_20211115.pdf
https://bet.hu/newkibdata/128633603/ALTEO_2021Q3_befektet%C5%91i_prezent%C3%A1ci%C3%B3_20211115.pdf
https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=665021&did=K508769/2021


 
ALTEO Csoport 
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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