
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Rekordév után rekordosztalékot fizet az ALTEO  
 

Budapest, 2022.04.19. – Közel 2 milliárd forintnyi osztalék kifizetéséről döntöttek ma az ALTEO 

részvényesei a vállalat fennállásának legjobb eredményét hozó üzleti évet záró rendes közgyűlésen. 
A rekord osztalék alapját a tavalyi kimagasló üzleti teljesítmény teremtette meg, így az nem 
veszélyezteti a Társaság év elején frissített stratégiájának végrehajtását, továbbá kellő pénzügyi erőt 
hagy a vállalatban a rengeteg bizonytalansággal terhelt jelenlegi helyzet felfokozott kockázatainak 
kezelésére is. 
 
Nem változtatott ugyan a korábban megfogalmazott alapvető célokon és területeken, ám a 2019 óta 
elért kimagasló eredményekre reagálva ez év januárjában frissített, 2026-ig tartó stratégiát tett közzé 
az ALTEO Nyrt. A 2021-es évet fennállásának legjobb eredményével záró vállalatcsoport azért vizsgálta 
felül céljait, hogy az eddigieknél jóval ambíciózusabb mérföldköveket tűzzön ki maga elé – egyebek 
között erről is hallhattak a társaság éves közgyűlésén megjelent részvényesek, akik azt is elégedetten 
nyugtázhatták, hogy a társaság az év elején ESG minősítésre tett szert, továbbá a Deloitte 
Magyarország legjobb fenntarthatósági jelentésért járó Zöld Béka díját is kiérdemelte. 
 
A közgyűlés elfogadta az ALTEO 2021-es IFRS szerinti konszolidált beszámolóját, benne a 12,9 milliárd 
forintot megközelítő kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredménnyel (EBITDA), valamint 
az 5,9 milliárd forintos, szintén rekordszintű konszolidált nettó eredménnyel. Előbbi 134, utóbbi 892 
százalékos növekedést mutat a tavalyi év azonos időszakához képest. Mindezek fényében az 
igazgatóság korábban nem tapasztalt mértékű, részvényenként – a Társaság tulajdonában álló 
sajátrészvényeket figyelembe nem véve - bruttó 103 forintos osztalékra tett javaslatot a tavalyi 24 
forint után, amelyet a részvényesek el is fogadtak.  
 
„A megemelt osztalék híven tükrözi a tavaly elért kiváló teljesítményünket, a kifizetése pedig semmilyen 
módon nem veszélyezteti a stratégiában megfogalmazott céljaink elérését” – közölte ifj. Chikán Attila 
vezérigazgató. A vállalatvezető hozzátette: az ALTEO Csoportra továbbra is növekedési sztoriként 
tekintenek, amit jól mutat, hogy a korábbiaknál is merészebb célokat tűztek ki maguk elé az év elején, 
amelyek mentén a korábbi stratégiánál szignifikánsabb több, közel 35 millárd Ft értékű beruházási és 
befektetési volumen megvalósítását, valamint jóval magasabb EBITDA pályát tűzött ki célul a 
vállalatcsoport maga elé.  
 
Az éves beszámolók mellett a közgyűlés elfogadta a Társaság 2021. évről szóló integrált jelentését is, 
amelynek elkészítését az ALTEO a magyar vállalati mezőnyben az elsők között kezdte el. Az integrált 
jelentés a pénzügyi teljesítmény mellett tájékoztatást ad a cégcsoport fenntarthatóságért valamint  
üzembiztonságért tett lépéseiről és eredményeiről is. 
 
A vezérigazgató az év értékelését követően természetesen kitért a szomszédunkban zajló háborús 
konfliktusra és annak hatásaira is. Elmondta, hogy a nehéz körülmények dacára is folytathatónak ítélik 
az ALTEO növekedését. „A társaság pénzügyi ereje és szaktudása kellő tartalékot jelent ahhoz, hogy az 
esetlegesen kedvezőtlen fordulatokon is felül tudjunk kerekedni” – fogalmazott leszögezve azt is: 
bizakodásra adhat okot, hogy az ALTEO az energetikának azon szegmenseiben van leginkább jelen, 
amelyeket várhatóan kevésbé kedvzőtlenül érint a jelenlegi válság, ezek a megújuló alapú energia 
termelés, a villamos energetikai szabályozási kapacitás és a kiegyenlítő energia piac. 
 

https://investors.alteo.hu/wp-content/uploads/2022/01/ALTEO_PPT_VallalatiStrategia2022_2026.pdf
https://investors.alteo.hu/wp-content/uploads/2022/02/Sajtokozlemeny_ALTEO_ESG-rating_eredmeny_0202_FINAL.pdf


 
Ezért a jövőben is meghatározó szerepet szánnak ezen energetikai szegmenseknek, aktívan támogatva 
az azok elterjedését elősegítő energetikai megoldásokat, legyen szó energiatárolásról vagy kiegyenlítő 
energetikai szolgáltatásokról.  
 
A közgyűlés ugyancsak elfogadta az ALTEO 2021. évre szóló javadalmazási jelentését, továbbá újabb 
18 hónappal meghosszabbította az igazgatóság saját részvények vásárlására szóló felhatalmazását, 
amely fontos eszközt jelenthet az ALTEO számára akár vállalatfelvásárlási tranzakciók megvalósítása, 
akár a részvények árfolyamának védelme, akár a munkavállalók részvényalapú javadalmazásának 
támogatásában.  A döntés részeként a vételi ársáv felső határát 2500-ról 4000 forintra emelték, 
követve az árfolyam jelentős emelkedését.  
 
 
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. 

 
 
 

*** 
 
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 pedig sikeres nyilvános 
részvénykibocsátást hajtott végre. A társaság folyamatosan aktív a tőkepiacon, a nyilvános részvénykibocsátását 
követően is hajtott végre zártkörű részvény és kötvénykibocsátásokat intézményi befektetők körében, az így 
bevont források aggregált értéke megközelítette a 20 milliárd forintot. Eközben az árbevétele dinamikusan bővült 
és 2021-ben elérte a 44 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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