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KÖZLEMÉNY 

 
vezető állású személyekben bekövetkezett változásról 

 
 
Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1131 
Budapest, Babér u. 1-5., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045985) („Társaság”), a tőkepiacról szóló 
2001. évi CXX. törvény, valamint a 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet alapján fennálló 
rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget: 
 
A Társaság ezúton tájékoztatja a tisztelt Befektetőket, hogy Chikán Attila László vezérigazgató 
kinevezése alapján Simon Anita – korábbi hulladékgazdálkodási divízióvezető – a 2021. június 
1. napjától az ALTEO Nyrt. „fenntarthatóságért és körforgásos gazdaságért felelős 
vezérigazgató-helyetteseként” folytatja munkáját. E naptól fogva Simon Anita a 
hulladékgazdálkodási divízión kívül az ALTEO Nyrt. újonnan kialakított „Fenntarthatóság és 
körforgásos gazdaság” elnevezésű részlegének a vezetője. A Simon Anita, mint vezérigazgató 
helyettes irányítása alatt álló szervezeti egység létrehozásával az ALTEO azon szervezeti és 
vállalatirányítási célját kívánja támogatni, hogy szervezetileg és vezetői felelősség 
szempontjából is még az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapjanak a fenntarthatósági elvek 
és az ESG szemlélet érvényesülése az ALTEO üzleti döntéseiben, vállalatirányítási 
gyakorlatában, illetve, hogy az olyan, a körforgásos gazdaság koncepciójába tartozó üzleti 
lehetőségek, mint a hulladékgazdálkodási tevékenység kiteljesedése még nagyobb hangsúlyt 
kapjon. A Társaság ESG szemléletének fentiek szerinti hangsúlyozásához kapcsolódik a 
Társaság azon célja is, hogy lehetőség szerint minél hamarabb megszerezze az ESG-alapú 
minősítést egy erre szakosodott, független szervezettől. A Simon Anita által irányított részlegen 
belül továbbra is Szabó Beatrix személyes vezetése alá tartoznak az ESG szempontú feladatok 
és funkciók, az integrált irányítás rendszer, és az egészségvédelemi, biztonságtechnikai és 
környezetvédelemi funkciók. Ugyancsak ez a részleg felel majd a Novotny Dénes vezetése alatt 
álló e-mobilitás üzletág működéséért is. 
 
Simon Anita 15 éves környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási ipari tapasztalattal 
rendelkezik. A fenntarthatóságot és a körforgásos hulladékhasznosítást egyaránt az emberiség 
előtt álló egyik legnagyobb kihívásnak és inspiráló lehetőségnek tekinti. 
 
Jelenleg Simon Anita nem rendelkezik ALTEO törzsrészvénnyel. 
 
Luczay Péter – aki eddig termelés- és kockázat menedzsmentért felelős vezérigazgató-helyettes 
pozíciót töltött be – szintén 2021. június 1. napjától „termelésmenedzsmentért és 
üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes” státuszban folytatja munkáját. Luczay Péter 
új pozíciójában – az eddig hozzá tartozó felelősségi körök mellett – a társaság elsősorban 
vállalati ügyfélkört megcélzó energetikai szolgáltatás értékesítési és projektfejlesztési 
tevékenységét is irányítani fogja. 
 
Budapest, 2021. május 31. 
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