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Az RFV Nyrt. Igazgatósága tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket a 2010 évi üzleti 
folyamatokról, várható eredményekről.  

Összességében elmondható, hogy az RFV a 2010. évben tovább folytatja dinamikus 
növekedését, ezáltal jelentős eredménynövekedést várunk a társaságtól.  

A már megvalósult gyergyószentmiklósi projekt első fázisán követően a Társaság 
Romániában jelentős növekedést fog megvalósítani. 2010 során a Romániai 
üzletfejlesztési tevékenység, a cégcsoport növekedésének motorjává válhat. Az elavult 
távfűtési rendszerekkel rendelkező, román piac, ahol a távhővel rendelkező települések 
száma meghaladja a százat különösen jó értékteremtési lehetőségeket rejt magában. 
Társaságunk jelenleg is előrehaladott tárgyalásokat folytat több romániai város 
önkormányzatával. 

2009. végére az RFV fejlődésének azon szakaszába ért, amikor a dinamikus 
továbblépéshez több területen is meg kellett újulnia. Az első negyedév során 
megtörtént az új szervezeti struktúra kialakítása és a menedzsment bővítése, ami 
megteremtette a nagyobb és dinamikusabb fejlődés lehetőségét. Ezzel párhuzamosan 
az első negyedév során profiltisztítást hajtottunk végre. A Társaság vezetése a 
következő években két alapvető üzletágra kíván koncentrálni: az energia-hatékony és 
fenntartható fűtés- és távfűtés szolgáltatásra valamint a közvilágítás modernizációja. 
Ebből kifolyólag elindult a sárospataki közétkeztetési üzletág kiszervezése – a 
Sárospataki projekttársaság átszervezése és működésének hatékonyabbá tétele. 
Értékesítésre került továbbá az RFV Panelrekonstrukciós Kft.-ben való részesedés 
illetve a Galga Power Systems Kft.-ben fennálló üzletrész. Végül pedig RFV Sípálya 
Kft.-vel szemben fennálló összes követelés és kötelezettség rendezésre került. 

A 2010-es évre összességében 12 millió eurónyi befektetést tervezünk Romániában és 
5 millió eurónyit Magyarországon. A magyarországi projektek közül már szerződést 
kötöttünk a fejér megyei projekt második fázisára és az érdi fűtéskorszerűsítési 
projektre. Érden a munkálatok 80%-os készültségi szinten vannak. A Veszprém 
Megyei projekt második fázisa szerződéskötési fázisban van  

 



Az alábbiakban tesszük közzé a 2010. negyedik negyedévéig a menedzsment 
várakozásait EBITDA, nettó profit és saját tőke alakulását tekintve. 

  

I - II. Negyedév Adatok Millió Forintban
EBITDA 833
Adózott Eredmény 486                              
Saját Tőke 3 036                           

I - III. Negyedév Adatok Millió Forintban
EBITDA 1548
Adózott Eredmény 904                              
Saját Tőke 3 454                           

I - IV. Negyedév Adatok Millió Forintban
EBITDA 2294
Adózott Eredmény 1 340                           
Saját Tőke 3 889                            

 

Budapest, 2010. május 17.  

 

RFV Nyrt.  
Igazgatósága 


