
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

Bekerült az ESG minősített vállalatok elitjébe az ALTEO 

 

Budapest, 2022. február 2. A hazai energetikai szektorban elsőként szerzett független, nemzetközi 

ESG tanúsítványt az ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. A Sustainalytics vizsgálata alapján az iparági 

átlagnál kedvezőbb eredményt, azaz alacsonyabb kockázati besorolást ért el a vállalat.  

Az összesített eredményeket tekintve 30,8 pontos ESG minősítést kapott az ALTEO a Sustainalytics 0-

50-ig terjedő kockázati skáláján, ami a cég környezeti, társadalmi és vállalatirányítási hatásait értékeli. 

Ezzel Magyarországon elsőként a független energiatermelők- és kereskedők, valamint a közművek 

szektorán belül a globális átlagnál alacsonyabb kockázati szintet ért el a vállalat. 

Az elemzés kiemeli, hogy ez az iparág alapvetően fokozott kockázattal bír, így a vállalat kitettsége eleve 

magasabb kategóriába esik. Ugyanakkor a minősítés során azt is megvizsgálják, hogy a cég hogyan 

reagál a működéséből fakadó kockázatokra, és milyen módon kezeli azok hatásait. Utóbbira az ALTEO 

a “Strong” besorolását kapta, azaz erős kockázati menedzsmentet működtet: robosztus ESG 

programokat, gyakorlatokat és irányelveket vezetett be, amellyel a meglévő kockázatokat hatékonyan 

tudja kontrollálni és csökkenteni. A földgázzal működő erőművek üzemeltetéséből eredő szén-dioxid 

kibocsátáson kívül az összes többi ESG téma közepes, alacsony vagy elhanyagolható kockázati 

besorolást kapott, bizonyos indikátorok esetében pedig 100%-os, vagy ahhoz közeli megfelelést 

mutatott a vizsgálat. „Tavaly jelentettük be, hogy szeretnénk mihamarabb ESG megközelítés alapján 

minősített vállalatként folytatni a működésünket. Tőzsdei vállalatként a transzparencia számunkra 

alapelvárás, újgenerációs energiaszolgáltatóként pedig szeretnénk követendő példát mutatni az 

energetikai piac szereplőinek” – értékelt ifj. Chikán Attila, az ALTEO vezérigazgatója, hozzátéve: 

„büszkék vagyunk rá, hogy az olaj- és gázipar nélküli energetikai szektorban Magyarországon mi 

vagyunk az első vállalat, amely ESG minősítést szerzett, ráadásul vállalásunknak megfelelően ezt 

határidőn belül tettük meg, és bízunk benne, hogy ez fokozatosan piaci elvárássá érik a magyar 

nagyvállalati szektorban is.” 

„A fenntarthatóság 2008-as indulásunk óta elkísér minket minden üzleti döntésünkben, az ESG 

minősítés pedig kijelöli számunkra azokat a támpontokat, ami egy teljeskörű és a fentarthatóság 

minden területét lefedő ESG stratégia alapját képezi” – fogalmazott Simon Anita, az ALTEO 

fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős vezérigazgató-helyettese. Szerinte az elemzés 

kitér az összes ágazatspecifikus kockázatra, és azt is nyilvánvalóvá teszi, milyen intézkedések 

megtételével csökkenthetők ezek a kockázatok, így az eredményekre alapozva a jövőben még ESG 

tudatosabb lehet a vállalat működése.  

 

A Sustainalytics részletes jelentése ezen a linken érhető el. 

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. 

 

https://www.sustainalytics.com/esg-rating/alteo-energiaszolg-ltat-nyrt/2003159536
https://www.sustainalytics.com/esg-rating/alteo-energiaszolg-ltat-nyrt/2003159536
https://investors.alteo.hu/wp-content/uploads/2022/02/Sajtokozlemeny_ALTEO_ESG-rating_eredmeny_0202_FINAL.pdf
https://bet.hu/newkibdata/128668992/Sajt%C3%B3k%C3%B6zlem%C3%A9ny_ALTEO_ESG%20rating_eredm%C3%A9ny_0202_FINAL.pdf
https://kozzetetelek.mnb.hu/downloadkozzetetel?id=675256&did=K52209/2022
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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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