SAJTÓKÖZLEMÉNY
Három tőzsdei elismerést kapott a BÉT Legek díjátadón az ALTEO

Budapest, 2022. február 23. - Idén három kategóriában is sikert aratott 2021-es
teljesítménye alapján az ALTEO a Budapesti Értéktőzsde egyik legkiemeltebb
rendezvényén, a BÉT Legek díjátadón. Az újgenerációs energetikai szolgáltató- és
kereskedőtársaság megosztva lett Az év legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő papír
kibocsátója prémium kategóriában, emellett pedig kiérdemelte a Felelősségvállalás,
fenntarthatóság, felelős vállalatirányítási díjat, valamint a Kibocsátói transzparencia midcap díjat is.
Az elmúlt két évben kimagasló eredményt produkált az ALTEO, melynek részvényei a
Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában forognak. A 2019 óta elért eredményekre
alapozva januárban ambiciózus stratégiai tervet tettek közzé, mellyel a következő öt évben
akár további 35 milliárd forinttal nőhet a beruházások és vállalatfelvásárlások értéke, valamint
tovább folytatódhat a kapacitásbővítés az energiatermelés és termelésmenedzsment
területén. Emellett tavalyi vállalásának megfelelően 2022-ben ESG minősítést szerzett a cég,
mellyel Magyarország első minősített energetikai vállalata lett a független energiatermelőkés kereskedők, valamint a közművek szektorán belül.
Mindezek a tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy az ALTEO továbbra is egy kiemelkedő vállalati
sztorinak számítson Magyarországon. Az év egyik legnagyobb árfolyam-emelkedését elérő
papír kibocsátója prémium kategóriában díj átvételekor Mező Gyula, az igazgatóság elnöke
elmondta: “Az eredményhez adottak voltak a feltételek, hiszen a részvényárfolyam
emelkedése és a kedvező gazdasági környezet mellett a BÉT hazai tőkepiac fejlődését
támogató lépései és az MNB növekedési kötvényprogramja is hozzásegített minket a
látványos árfolyam-emelkedéshez. Az ALTEO folyamatosan fejlődik, jelenleg is egy intenzív
beruházási szakaszban vagyunk, ezért bízunk benne, hogy nem ez lesz az utolsó ilyen
elismerésünk.”
Kovács Domonkos, az ALTEO tőkepiaci tranzakciókért felelős vezérigazgató-helyettese
kiemelte: az ALTEO-nál a kezdetektől fogva olyan megoldásokat keresnek, amelyek a
fenntarthatóság szempontjait szolgálják az energiatermelés és -szolgáltatás területén belül.
“Ez nemcsak egy nemes gesztus a világnak, hanem egy vonzó profitabilitási kilátásokkal bíró
kezdeményezés is. Mi elköteleztük magunkat a fenntarthatósági értékrend és az ESG-elvek
mellett, hiszen tudjuk, hogy enélkül nem működhet komolyan egy hosszútávon gondolkodó
cég.”

Szécsi Balázs tranzakciós menedzser nagyon fontosnak tartja a BÉT Legek Kibocsátói
transzparencia mid-cap elismerését, amely kiemeli a céget versenytársai közül.
“Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a közepes kapitalizációjú cégek között az ALTEO
bizonyult a legátláthatóbban működő szervezetnek. Elköteleződtünk amellett, hogy a jövőben
is tartsuk magunkat ehhez a működéshez, hiszen a transzparencia olyan, akárcsak a
fenntarthatóság: soha nem érhet véget az erre való törekvésünk és a díj azt mutatja a
számunkra, hogy jó úton járunk” - értékelt a szakember.

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 kisés 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 meghaladta a 14 milliárd forintot. 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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