
 
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
Újabb kiemelkedő negyedévet zárt az ALTEO  
 
Budapest, 2022.05.16. – Közel 4,6 milliárd forintos kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti 
konszolidált eredménnyel (EBITDA) zárta 2022 első három hónapját az ALTEO, amely a duplája a 
tavalyi hasonló időszaknak és amelynek eredményességét a háború okozta bizonytalanság sem 
vetette vissza. A társaság folytatja a 2019 végén prezentált, majd 2022 elején frissített stratégiájának 
végrehajtását, amelyben az üzleti szempontok mellett kiemelt szerep jut a környezeti és társadalmi 
fenntarthatóságnak. 
 
A konszolidált EBITDA soron 101%-os (4,6 milliárd forint), a konszolidált nettó eredményben pedig 
202% (2,8 milliárd forint) növekedést ért el a tavalyi év azonos időszakához képest a 2022 első három 
hónapját fennállásának legmagasabb negyedéves eredményével záró ALTEO Nyrt. A remek 
teljesítmény részben a hő- és villamosenergia-termelést irányító szabályozási központ kimagasló 
eredményességéhez köthető, részben a kiskereskedemi szegmens hasonlóan kiemelkedő 
teljesítményéhez. Szintén hozzájárult az első negyedév dinamikájához az ALTEO megújuló 
erőműveinek stabil, jó teljesítménye. 
 
„Jó döntésnek bizonyult, hogy miközben az eredetileg megfogalmazott alapvető célokon és területeken 
nem változtattunk, a 2019 óta elért kimagasló eredményeink miatt megnőtt mozgástérhez igazítottuk 
hozzá ez év januárjában a 2026-ig tartó stratégiánkat” – szögezte le ifj. Chikán Attila vezérigazgató. A 
módosított stratégia a korábbiaknál merészebb célokat tartalmaz a következő öt évre, ami az eredeti 
dokumentumban foglalt beruházási volument 35 milliárd forintra emelte a korábbi 20 milliárdos 
beruházási célról.  
 
A társaság – az üzleti szempontok mellett – a környezeti és társadalmi fenntarthatóságra is több 
figyelmet fordít a 2019 végén prezentált, majd az idén felfrissített stratégiájában. Ezekről abban a 
2021-es integrált jelentésben is beszámolt, amelynek elkészítését az ALTEO az elsők között kezdte el a 
hazai vállalatok között. Szintén ezt az elkötelezettséget mutatja az év elején kiérdemelt ESG minősítés, 
vagy a Deloitte Magyarország legjobb fenntarthatósági jelentésért megítélt Zöld Béka díja. 
 
A finomhangolt strtatégiában a korábbinál jóval magasabb EBITDA pályát tűzött ki célul a 
vállalatcsoport, ám a 2022 elején prezentált medián EBITDA tartomány felső sávját is túlteljesítették 
az idei első negyedévben. Ebben az időszakban – a már 2021 végén tapasztalható áremelkedés mellett 
– egyre inkább éreztette hatását a kialakult háborús helyzet is az energiapiacon. „A konfliktus kiváltotta 
energiapiaci bizonytalanságok elsősorban a magas árakban és a korábban nem tapasztalt piaci 
volatilitásban öltöttek testet, amelyre a vállalat kiválóan tudott reagálni, miközben a negatív hatások 
nem vetették vissza az ALTEO eredményességét” – hangsúlyozta a vezérigazgató.  
 
Abban, hogy az ALTEO nehezített pályán is jól teljesített, ifj. Chikán Attila szerint egyaránt meghatározó 
szerepe volt a cég felépítésének, piaci méretének, gyors reagáló képességének és kiemelkedő 
szakembergárdájának. Ezek a faktorok a szakember szerint ahhoz is kellő tartalékot jelentenek, hogy a 
társaság az esetlegesen még borúsabbá váló piaci környezetben is agilis és reziliens maradjon. 
 
 
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://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
https://investors.alteo.hu/wp-content/uploads/2022/05/Alteo_2022Q1_final.pdf
https://bet.hu/newkibdata/128726798/Alteo_2022Q1_final.pdf


 
 
 

*** 
 
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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