RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 Budapest,
Babér utca 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985; a továbbiakban „ALTEO”) a tőkepiacról szóló
2001. évi CXX. törvény 55. §-a, és a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. mellékletének 1.6. pontja
szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget:
Az ALTEO a jövőben nagyobb volumenben, üzletszerűen kíván menetrendezési és
termelésmenedzsment szolgáltatásokat nyújtani partnereinek, amelyet leányvállalata, a Sinergy
Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 1-5.;
cégjegyzékszám: Cg.01-09-178667; a továbbiakban „Sinergy”) fog végezni.
Sok éves releváns erőműüzemeltetési és termelésmenedzsment tapasztalatával, az ALTEO csoport
tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő 32 darab megújuló energiát hasznosító KÁT jogosult (nap,
szél, víz, biogáz, depóniagáz) erőművével, 8 darab földgáz tüzelésű erőműből, 3 darab szélerőműből és
egy villamosenergia-tároló létesítményből álló saját Szabályozási Központjának, valamint mesterséges
intelligencia alapú megoldásainak köszönhetően minden olyan eszközzel és kompetenciával
rendelkezik, ami hazánk meghatározó piaci szereplőjévé tette, és ami alapján az ország egyik
legjelentősebb aggregátorává válhat.
E tapasztalataira alapozva, a Sinergy fix díjazás fejében kínál egyszerű konstrukciót és nyújt olyan
szolgáltatást a KÁT-jogosult vagy a KÁT-ból már kieső időjárásfüggő villamosenergia-termelők
részére, amely teljes mértékben mentesíti őket a menetrendezés okozta pótdíjfizetési kötelezettség alól.
A társaság egyéb, ehhez kapcsolódó ügyviteli és adminisztrációs szolgáltatásokat (pl. hatósági
jelentések, rendszerirányítói ügyintézés) is biztosít. A versenyképes és kiszámítható havi díjon felül a
partnerek részéről semmilyen egyéb biztosíték, letét nyújtása nem szükséges.
Kockázatmentes termelésmenedzsment szolgáltatásával a társaság a KÁT jogosult termelőkön felül, a
még próbaüzem alatt álló erőműveknek, prémium jogosultsággal rendelkező termelőknek (METÁR) is
megoldást kínál. Ezen kívül, a jól szabályozható kapacitásokkal rendelkező termelők számára, garantált
eredményt biztosító konstrukció keretében lehetőség nyílik a Sinergy Szabályozási Központjához való
csatlakozásra is.
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