
  
 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

 

Rekordárbevétel és eredmény az AKKO leányvállalatánál, a NEO Property Services-nél 

 

Budapest, 2021. április 19. – Rekordszintű, 23,5 milliárdos árbevétellel és 1,7 milliárd forintos 

adózás előtti eredménnyel zárta a 2020-as évet az AKKO Invest által néhány hónapja 

felvásárolt NEO Property Services. A magyar ingatlanüzemeltetői és szolgáltatói piac 

szempontjából meghatározó vállalat a tavalyi év után közel 1,5 milliárd forintos osztalékot 

fizet, mely már teljes egészében az AKKO Invest csoporthoz kerül.  

 

Rekordévről számolt be a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AKKO Invest 

Nyrt. leányvállalata, a NEO Property Services Zrt.. A társaság éves rendes közgyűlésén elfogadták 

a 2020-as évről szóló beszámolót, mely szerint a magyar ingatlanüzemeltetői és szolgáltatói piac 

meghatározó vállalata történetének legnagyobb, 23,5 milliárd forintos árbevételét érte el tavaly, 

amelyhez rekordszintű eredmény is párosult. A NEO 1,7 milliárd adózás előtti és 1,6 milliárd forintos 

adózott eredményt ért el. Az AKKO Invest által idén februárban felvásárolt vállalat a tavalyi 

eredményéből közel 1,5 milliárd forint osztalékot fizet, mely már teljes egészében az AKKO Invest-

et, illetve a tulajdonában álló Elitur Invest Zrt-t illeti. Prutkay Zoltán, az AKKO Invest elnöke 

elmondta: a NEO 2020-as eredményei bíztatóak, és hozzájárulnak az AKKO növekedési 

stratégiájának megvalósításához, melynek célja, hogy a magyar tőkepiac meghatározó 

vagyonkezelő cégévé váljon. Hozzátette, hogy támogatják a NEO menedzsmentjét és növekedési 

stratégiáját, melynek megvalósításához az AKKO stabil tőkepiaci, valamint tulajdonosi háttere is 

biztos alapot jelent. Az elnök hozzátette, hogy az AKKO-nak további jelentős növekedési tervei 

vannak, így jelenleg is vizsgálja újabb akvizíciók lehetőségét, melyek finanszírozásához jó alapot 

biztosít a NEO által fizetendő osztalék. Emellett a vállalatnak lehetősége van alaptőkéjének 

maximum tízszeresére történő felemelésére is egy korábbi felhatalmazás alapján. 

 

NEO Property Services: Magyarország egyik vezető ingatlanüzemeltetője és szolgáltatója 

A NEO Property Services 1999-es alapítása óta Magyarország egyik vezető 

ingatlanüzemeltetője és szolgáltatója. Tevékenységei közé tartozik a 

létesítménygazdálkodás (Facility Management), műszaki és infrastrukturális 

üzemeltetés, az ingatlankezelés (Property Management) és az 

ingatlanberuházásokhoz kapcsolódó projektmenedzsment. Országos lefedettségének, üzemeltetési 

szervezetének, illetve a komplex, szinergiákra építő, ügyfélre szabott szolgáltatásainak 

köszönhetően a NEO legfontosabb partnereivel hosszú évekre nyúló, stabil partneri viszonyban 

dolgozik. A vállalatnak több mint 170 ügyfele van, közöttük például a Corvinus Egyetem, az ELMŰ-

ÉMÁSZ, a Magyar Telekom, a MÁV, a MOL, a STRABAG és a WING. Partnerei számára több mint 

10 millió m2 külterületet gondoz, és több mint 3 millió m2 ingatlanterületet üzemeltet, 650 főt 

meghaladó munkavállalóval. A vállalat folyamatos növekedési pályán mozog: 2020-ban 

rekordszintű, 23,5 milliárd forintos árbevételt ért el. A társaság célja, hogy 2025-re 29 milliárd forintos 

árbevételt és 2,1 milliárd forintos EBITDA-t érjen el. 

Az AKKO Invest Nyrt. 

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AKKO Invest Nyrt. vagyonkezeléssel foglalkozik, részvényeit 2011 óta jegyzik 
a Budapesti Értéktőzsdén. Működése során elsősorban reálgazdasági befektetésekre fókuszál, melynek keretében kedvező növekedési 



  
 

 

kilátásokkal rendelkező, és jó nyereségtermelő-képességű vállalati részesedéseket és ingatlanokat vásárol. Az AKKO Invest célja, hogy 
befektetési-portfóliójának folyamatos szélesítésével eszközalapon jól meghatározható értéket képviselő vagyonkezelőként működjön.  
www.akkoinvest.hu  
 

További információ: 
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