SAJTÓKÖZLEMÉNY
Legsikeresebb harmadik negyedévét zárta az RFV:
az EBITDA 54%-kal, adózott eredmény 79%-kal nőtt egy év alatt
(2010. november 15.) A Regionális Fejlesztési Vállalat kiemelkedően sikeres harmadik
negyedévet zárt, főbb pénzügyi eredményei az előre jelzettek szerint alakultak. A vállalat
megnyert és aláírt két újabb jelentős szerződést Romániában, sikeresen elindította a
nyilvános kötvénykibocsátását, árbevétele, adózott eredménye lényegesen túlszárnyalja a
tavalyi év azonos időszakának eredményét, saját tőke értéke is jelentősen növekedett 2009.
év végéhez képest. Az eddigi piaci folyamatok alapján az RFV várhatóan teljesíteni fogja a
2010-es évre vonatkozó üzleti tervét.
A cégcsoport növekedése töretlen: 2010. harmadik negyedéve során az árbevételt 164%-kal
(6,028 milliárd forint), az adózott eredményt pedig 79%-kal (884,896 millió forint) növelte az
előző év azonos időszakához képest. A társaság saját tőkéje (3,428 milliárd forint) 34%-kal
magasabb a 2009. december 31-i értéknél. A 2010-re várt 2,150 milliárd Ft-os EBITDA-ból kilenc
hónap alatt 1,451 milliárd forint teljesült, amely megfelel az időarányos tervnek és a bázis
másfélszerese.
Az RFV tovább folytatta a növekedéshez elengedhetetlen szervezetfejlesztést és romániai
terjeszkedését. A gyergyószentmiklósi projekt mellé a harmadik negyedévben további két
romániai megyeszékhelyen, Zilahon és Marosvásárhelyen nyerte el a cégcsoport a távhőellátás
korszerűsítésére és hosszú távú üzemeltetésére kiírt pályázatokat. A látványos terjeszkedés
ellenére a működési költségek (640,56 millió forint) az árbevétel növekedésénél lassabban, 67
%-al nőttek az előző év azonos időszakához képest. Legnagyobb mértékben az igénybevett
szolgáltatások értéke (107%), valamint a személyi jellegű juttatások (bérköltség és kapcsolódó
járulékok, 87%) értéke nőtt. Ezek a cégcsoport folyamatban lévő és jövőbeli terjeszkedésével,
erőforrásainak biztosításával és a szervezetének fejlesztésével kapcsolatos költségtényezők.

Az RFV üzletpolitikájának része finanszírozásának átalakítása, diverzifikálása is. Ennek
kiemelkedő fontosságú eleme a 2010. szeptemberében meghirdetett egy éves kötvénykibocsátási sorozat, amelynek első jegyzése a piaci várakozásokat meghaladó érdeklődést
keltett. Az RFV 2014/A kötvény értékesítése 2010. szeptember 29-én nagy sikerrel zárult: a
kibocsátott kötvényeket a befektetők 67%-kal túljegyezték. Már a jegyzés három napos
minimum időtartama alatt 3,35 milliárd forintnyi igény érkezett a 2 milliárd forintnyi
össznévértékű csomagra, így korábban lezárult a jegyzés. A cég stabilitásába és további

növekedésébe vetett piaci bizalmat jelzi, hogy a több mint 10 intézményi befektető mellett a
kötvények közel 50%-át magánszemélyek jegyezték le. A kötvénykibocsátással párhuzamosan
folytatódtak a tárgyalások az egész csoportra kiterjedő refinanszírozásról, amelynek keretében a
finanszírozó bankok a jelenlegi hitelek refinanszírozásán túl jelentős szabad hitelkeretet
biztosítanak majd a cégcsoport magyarországi és romániai terjeszkedéséhez.
A fenti forrásbevonások (kötvény és hitelkeretek) megteremtik a harmadik negyedévben elnyert
újabb romániai projektek pénzügyi alapjait. A cégcsoport többségi tulajdonában lévő RFV
Distriterm S.R.L. megkötötte a Zilah város távfűtési rendszerének korszerűsítésére és 49 évre
szóló távhő-szolgáltatásra vonatkozó szerződést. Zilahon az RFV eddigi legnagyobb beruházását
valósítja meg 9 milliárd forint befektetésével az elkövetkező 4 évben.
2010. október 26-án a társaság 100%-os tulajdonában álló, RFV Mures Energy S.A. 25 évre szóló
koncessziós szerződést írt alá Marosvásárhely Önkormányzatával. A szerződés megkötésével a
cégcsoport 30 ezer lakás ellátására kiépített távhő-rendszerre nyert szolgáltatási jogot
Marosvásárhelyen, ahol mintegy 6,5 milliárd forintot fektet be az elkövetkező 5 évben.
A társaság várakozásai szerint 2012-től éves szinten összesítve a zilahi és marosvásárhelyi
projektek 7,4 milliárd forintos árbevétel mellett mintegy 2,7 milliárd forintnyi EBITDA-t
termelnek majd.
Az eddig elnyert és megkezdett projektek az RFV számára az idén elindított új növekedési
stratégia első fázisai. A cégcsoport folyamatosan keresi és alakítja az újabb
projektlehetőségeket Magyarországon és Romániában, valamint a terveknek megfelelően
megindult a szervezet felkészítése egy újabb ország piacára történő belépésre.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Regionális Fejlesztési Vállalat Nyrt.
Az RFV Nyrt. az egyetlen Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ESCO-társaság („Energy Service Company”),
amely alapvetően önkormányzatok, intézmények számára valósít meg egyedileg tervezett és komplex
energiahatékonyság-javító fejlesztéseket a hő-, villamos energia és közvilágítási szolgáltatások területén.
Az RFV Nyrt. a fenntarthatóság szempontjait minden esetben szem előtt tartva, lehetőség szerint
megújuló energiaforrásokra alapozza szakmai terveit, biztosítja a finanszírozást, lebonyolítja a
rekonstrukciót, majd hosszú távon karbantartja és üzemelteti a kialakított rendszereket. Mindezek
révén, az energiahatékonyság tényleges javításával partnerei számára költséget takarít meg.

